
بازگشت رونق به بورس از یک ماه آینده
سازمان سنجش آموزش کشور جدیدترین مصوبات 
شورای سنجش و پذیرش دانشجو را برای کنکور سراسری 

سال ۱۴۰۰ اعالم کرد. 
سازمان سنجش آموزش کشور در اطالعیه ای اعالم کرد: در آزمون 
سراسری سال ۱۴۰۰ مطابق مصوبات بیست و چهارمین جلسه شورای 

سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۲۲/۰۷/۹۹ مقررات ذیل اجرا می شود.
میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ 

همانند سال ۱۳۹۹ حداکثر ۳۰ درصد با تاثیر مثبت است و مواد و ضرایب 
دروس امتحانی و دروس موثر سوابق تحصیلی آزمون سال ۱۴۰۰ همانند 
سال ۱۳۹۹ است.مصوبه هفدهمین جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۹۷ شورای سنجش 
و پذیرش دانشجو مجدداً تائید شد و از آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ و بعد 
از آن، سنجش فقط با یک آزمون و بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید 

۳-۳-۶ انجام می شود.
صفحه ۲

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش:

 کاهش 70 درصدی ثبت نام و تعطیلی 
تعدادی از مراکز پیش دبستانی 

افزایش 10 درصدی تولید شمش فوالدی 
تولید شمش فوالدی ) میانی( در نیمه 
نخست امسال به ۱۴ میلیون و ۳۹۲ هزار تن 
رسید که در مقایسه با ۱۳ میلیون و ۸۹ هزار 
تن مربوط به مدت مشابه پارسال افزایش ۱۰ درصدی 

را نشان می دهد.
برپایه جداول آماری انجمن تولید کنندگان فوالد 
ایران، در دوره این گزارش تولید بیلت و بلوم به رقم 
هشت میلیون و ۶۳۶ هزارتن و اسلب در این مدت به 
رقم پنج میلیون و ۷۵۶ هزار تن رسیدکه در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۳ و ۶ درصد 
رشد را نشان می دهد.میزان تولید بیلت و بلوم در نیمه 
نخست پارسال هفت میلیون و ۶۷۶ هزار تن و اسلب 

پنج میلیون و ۴۱۳ هزار تن ثبت شده بود. 
صفحه ۳

همه بازیکنانی که جذب شدند خوب هستند؛

کنعانی زادگان: از پرسپولیس
 درخواست ۱0 میلیاردی نداشتم

6
روشی کم دردسر، برای رهایی از عادت ها

صفحه 4

2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
بهروز مفید: قاچاق 

فیلم اصلي ترین 
معضل اکران 

فیلم هاست

6ورزش
باخ، آتِش اختالِف 

وزنه برداری جهان را 
شعله ور کرد!

هنگ 7فر

اين روزها جشنواره سينماي كودك و نوجوان در حالي به شكل 
نيمه آنالين و نيمه فيزيكي در حال برگزاري است كه هنوزهم 
موافقان و مخالفان زيادي براي برپايي آن وجود دارد. در اين 
بين برخي از فيلم هاي نسبتا شاخص هم كه قرار بود در اين 
دوره از جشنواره حضور داشته باشند، هركدام بنابه داليلي 

به جشنواره نرسيدند. 

اظهارات »توماس باخ« رييس كميته بين المللی المپيک دميدن 
در آتش زير خاكستر اختالفات مديريتی فدراسيون بين المللی 
وزنه برداری بود. »توماس باخ« رييس كميته بين المللی المپيک 
در نشست خبری خود در مورد وضعيت مديريت فدراسيون 
بين المللی وزنه برداری ابراز نگرانی كرد و گفت: با  شرايط كنونی 

جايگاه وزنه برداری در المپيک ۲۰۲۴ پاريس در خطر است.

هرچند ادبيات جنگ در اين چند سال در قالب  نوشته هايی 
خاطره های  و  تجربه ها  كه  نويسندگانی  يا  و  شاهدان  از 
فيلم  های  حتی  و  شده  منتشر  كرده اند،  ثبت  را  ديگران 
سينمايی متعددی در اين حوزه ساخته اند، اما پرسش اين 
است كه چه تعداد از اين كتاب ها ترجمه و به ديگر كشورها 

معرفی شده  است؟

ترجمه آثار دفاع مقدس 
نماینده خوبی از ادبیات 
ما  برای عرضه در بازار 

جهانی است 

مصوبات جدید برای کنکور 1۴00 اعالم شد ایران قصد ندارد به مسابقه تسلیحاتی
 در منطقه بپیوندد

سخنگوی دولت تصریح کرد: شکسته شدن حصر تسلیحاتی 
کشورمان به نوبه خود نوید بخش عقب نشینی های دیگر از جمله 
رفع سایر تحریم های ظالمانه در همه عرصه های اقتصادی و مالی 
و بانکی و سایر اقالم بشری می تواند باشد، اما ایران قصد ندارد به مسابقه 

تسلیحاتی در منطقه بپیوندد
صفحه ۲

آموزش  مطالعات  پژوهشگاه  علمی  هیئت  عضو 
و پرورش گفت: مدارس تیزهوشان در چارچوب مدل 
قرار  تربیت مدرسه ای  توزیع خیِر  پیشنهادی مطلوب 
است  ممکن  که  جایی  تا  باید  و  است  عدالت  نافی  و  گیرد  نمی 
این ساختار را حذف کنیم و دسترسی برابر و بهره گیری متناسب 

را فراهم کنیم. 
دکتر محمد حسنی در ابتدای کرسی ترویجی مجازی با عنوان 

»مدارس تیزهوشان در ترازوی عدالت تربیتی« که به همت پژوهشگاه 
مطالعات آموزش و پرورش برگزار شد با بیان اینکه یکی از مسائل 
مهم در هر جامعه ای عدالت است گفت: عدالت از ارکان اجتماع و 
از ماموریت های مهم انبیا است. شاید برای اولین بار افالطون بحث 
عدالت را به صورت عملیاتی مطرح کرده است. عدالت آموزشی هم 

در همانجا مورد اشاره قرار می گیرد.
صفحه ۲

مدارس تیزهوشان، نافی عدالت است و باید حذف شود
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داشت:  اظهار  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  اقتصاد  استاد 
فاجعه آمیزترین و البته گویاترین داده مطرح شده در گزارش مجمع 
کنترل  و  مالی  تنظیم گری  در  ایران  رتبه  به  مربوط  اقتصاد  جهانی 
نابرابرساز بانک ها و بویژه بانک های خصوصی  رفتارهای پرفساد و 
است که رتبه آخر جهان را در میان کل کشورهای مورد بررسی دارد، 

این مسئله کوچکی نیست و نیازمند گفت وگوی ملی است. 
 فرشاد مومنی در مورد شرایط کنونی اقتصاد کشور اظهار داشت: 
در شرایطی که نیازمند برانگیختن یک اراده نیرومند برای مواجهه 
از گرفتاری ها، مشکالت و بحران ها هستیم و در  با طیف متنوعی 
شرایطی که دشمنان بیرونی عریان تر و با صراحت بیشتری نسبت به 
گذشته اهتمام برای براندازی حکومت ایران را دارند، ما بنوعی شاهد 
سردرگمی و آشفتگی در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع 
هستیم. از همین روی، همه کسانی که دل در گرو این مردم و کشور 
دارند باید تا سر حد توان کمک کنند تا تسخیر شدگی ها، آسیب پذیری ها 
از  و کاستی های بزرگی که نظام تصمیم گیری های اساسی کشور 
خود نشان داده به حداقل برسد و یک چشم انداز امیدوارکننده تری 
برای کشور به وجود بیاید.وی ادامه داد: ما شاهد طیف قابل اعتنایی 
از گروه های پرنفوذ، ذی نفع و البته مسئولیت گریز هستیم که گویی 
قادر هستند از بحران ها و آب گل آلوده ماهی های درشت تر بگیرند و 
به صورت سازمان یافته تر به جریان سازی و طرح مطالبات خودشان 
اهتمام می ورزند و در این میان کاله تولیدکنندگان و عموم مردم با 
تاکید بر فرودستان، به طرز غیرمتعارفی برداشته می شود. جالب آنکه 
در این شرایط نهادهای نظارتی اساسی که باید دقت خود را افزایش 
دهند و سخت گیری های خود را در زمینه ارزیابی دقیق منطق ها و 
نحوه اتخاذ تصمیم ها و تخصیص منابع ارتقاء دهند تا حدود زیادی در 

اثر این جریان  سازی ها دچار نوعی انفعال شده اند.
مومنی تصریح کرد: از این زاویه شاید مهمترین هشداری که 
آنها  داد، هوشیار سازی  اساسی  و تصمیم گیری های  نظام  به  بتوان 
به پدیده موسوم به »سیکل سیاسی« است. در تمام دنیا و  نسبت 
در ابعاد غیرمتعارف تری در ایران حتی در شرایط عادی و در آستانه 
سیکل های سیاسی ما شاهد یک سلسله خطاهای کوته نگرانه هستیم 
که گرچه منافع کوتاه مدت بخش هایی از اصحاب قدرت و ثروت را 
تامین می کند اما فشارهای طاقت فرسای آن در بلندمدت بر دوش 

مردم و تولیدکنندگان سنگینی می کند.
این استاد دانشگاه بر ضرورت فراخوان نخبگان کشور برای ایجاد 
ابعاد  گفت وگوی ملی اظهار داشت: در شرایطی که آسیب پذیری ها 
شکنندگی آور و بی سابقه ای پیدا کرده باید از آفات این سیکل سیاسی 
مصون بمانیم که یک وجه نمایان آن در شرایط کنونی، منفعل شدن 
و بی عمل شدن بخش های قابل اعتنایی از مجریان کشور است. 
معموال قاعده بر این بوده که در سال پایانی دولت همه فکرها هر 
جایی کشیده می شود غیر از ایفای مسئولیت. البته این موضوع شامل 

همه مسئوالن نیست بلکه کسانی که به هر قیمتی بدنبال باقی ماندن 
در قدرت هستند را شامل می شود.

رفتار  درباره  ویژه  به  که  هستم  باور  این  بر  داد:  ادامه  وی 
کاندیداهای ریاست جمهوری آینده نظام تصمیم گیری های اساسی 
کشور باید به صورت اضطراری و با ارائه طرح سه فوریتی به مجلس 
در مورد مهار انگیزه های فریبکارانه، خرید محبوبیت از جیب مردم، 
تحریک انگیزه های  تصمیم گیری های کوته نگرانه، دادن وعده های 
ناشدنی و اغلب ضد توسعه از طریق مجلس اقدام کند. چون بنا بر 
ویژگی های خاص اقتصاد سیاسی ایران؛ افرادی که طمع کسب قدرت 
و ثروت را دارند معموال در بخش اعظمی از زمان به صورت چراغ 
خاموش حرکت کرده و در فرصت هایی که به نام انتخابات برایشان 

فراهم می شود آتش به پا می کنند.
مومنی افزود: بنابراین نظام قاعده گذاری کشور تنبیه های بسیار 
سنگینی را می بایست در این زمینه در نظر بگیرد در غیر این صورت 
ما شاهد این خواهیم بود که با وجود بی سابقه ترین کسری های مالی و 
بروز بیماری کرونا، سقوط قیمت نفت و بازگشت تحریم های ظالمانه این 
خطر وجود دارد آنهایی که به صورت چراغ خاموش و اعالم نشده انگیزه 
کاندیدا شدن دارند؛ از جیب جامعه، گروگانگیری و به اسارت کشیدن 
آینده کشور هزینه هایی کنند که احتماال برای آنها خرید محبوبیت دارد 
اما خسارت هایی که به کشور وارد می شود قطعاً آثار ماندگار بر جای 
خواهد گذاشت. با تاسف بسیار باید گفت نمونه های روبه افزایش از این 
گونه پول پاشی ها قابل مشاهده است و آن می تواند فاجعه سازی کند.

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه تاکید کرد: باید با هرگونه تالش 
برای پول پاشی های غیر شفاف و شبهه ناک برخورد فعال و عالمانه 
آثار شوم  آن  دنبال  به  و  مالی  انبساطی  باشیم. سیاست های  داشته 
تورمی و اشتغال زدا یکی از بدیهی ترین پیامدهای چنین مناسباتی است 
و باید با ترتیبات قانونی مانع این فرصت طلبی ها، آینده سوزی ها و 
مملکت فروشی ها شد. از نظر ساختار انگیزشی، اینگونه شیوه ها این 
پیام را می رساند که در چارچوب ساختار نهادی کنونی، چنین کارهایی 
هزینه ای برای شخص فرصت طلبان به همراه نخواهد داشت گرچه 

جامعه به شدت آسیب می بیند.
بایستی  کار  چرا  می شود  پرسیده  وقتی  کرد:  تصریح  مومنی 
صورت نمی گیرد؟ پاسخ می دهند به دلیل شوک های برونزای سه گانه 
منابعی وجود ندارد. اگر منابعی وجود ندارد، محل تامین تعهدات مالی 
سنگین جدیدی که در چند ماه اخیر با ظاهر مردم گرایانه در دستور 
کار گرفته، کجا است؟ اگر قرار است مانند سنت جاری بر روی منابع 
ناپایدار، تعهدات پایدار و شکنندگی آور به کشور تامین شود شورای 
امنیت ملی یا جلسه سران قوا و یا در سطوح باالتر باید ورود کنند تا 
آسیب پذیری ها در این زمینه را کاهش دهند. با وجود فرصت سوزی های 
پرهزینه گذشته، برای انتخابات سال آتی یعنی تا زمان جدی شدن 
رقابت های انتخاباتی نظام تصمیم گیری های اساسی کشور مجال دارد 

که به نحو بایسته اقدامات پیشگیرانه انجام دهد.
رئیس موسسه دین و اقتصاد با تاکید بر نیاز شدید به همدلی 
جمعی و نیاز شدت یافته به ذخایر دانایی ملی و کاربست هرچه بیشتر 
آن در نظام تصمیم گیری های اساسی کشور نسبت به مهاجرت نخبگان 
هشدار داد و افزود: باید یک گفتگوی ملی راهبردی در مورد چگونگی 
جلوگیری از سرخوردگی دانایان و گرایش نامتعارف آنها به مهاجرت 
ایجاد شود. اخیرا پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه شریف در گزارشی 
سالنامه مهاجرتی را منتشر کرده که حاوی نکات مهمی است و باید این 
گزارش و داده های آن را زیر ذره بین قرار دهیم. براساس این گزارش 
به موازات سهل انگاری ها و بی اعتنایی به سرنوشت فرودستان، شاهد 
موج سرخوردگی دانایان و مهاجرت آنها هم هستیم. خود این مسئله 
می تواند بعنوان شاقول و معیار برای انتخاب هر سیاستی باشد و حتما 
زیان های ناشی از سرخوردگی و خروج سرمایه های انسانی و مادی را 
باید در محاسبات هر سیاست اقتصادی یا اجتماعی اتخاذ شده جدید 

از این به بعد منظور کرد.
وی افزود: براساس این گزارش و با لحاظ همه شرایط از نظر 
روابط رسمی ایران و آمریکا، ایرانی تبارهای تحصیالت تکمیلی گذرانده 
دارای رتبه نخست میان ۶۷ گروه نژادی موجود در آمریکا هستند و 
این به اندازه کافی بیانگر آن است که شیوه اعمال دوستی و دشمنی 
با این کشور نیازمند بازنگری است. همین االن نزدیک به معادل ۲۰ 
درصد کل اعضای هیات علمی ایران که به مقام پروفسوری رسیده اند، 
ایرانیان دارای همین رتبه علمی مقیم آمریکا هستند. تا پیش از دو 
نقطه عطف سال ۹۷ که رانت های حاصل از سیاست های اقتصادی 
پرفساد و نابرابرساز دولت از رانت صدور نفت خام و گاز فزونی گرفت 
و ۹۸ که برای اولین بار در ۵۰ سال اخیر میزان استهالک سرمایه 
بیشتر از میزان سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی شد، تقریبا ۳۰ 
درصد دانشجویان مورد بررسی تمایل به مهاجرت داشتند اما با این 

جهت گیری های نابرابرساز، این تمایل به ۶۳ درصد رسیده است!
مومنی خاطرنشان کرد: به موازات این سیاست ها که محصول 
گفتگوی ملی نبوده و بیشتر منافع غیرمولدها را در نظر دارد، از نقطه 
عطف سال های ۹۰ تا ۹۸ حدود ۱۰۰ میلیارد دالر فقط از کانال های 
رسمی خروج سرمایه داشتیم. همانطور که براساس گزارش های بانک 
خالص  بودن  منفی  پایدار  و  مستمر  پدیده  شاهد  همچنان  مرکزی 
از خروج سرمایه  پیشگیری  از همین روی  حساب سرمایه هستیم، 
اعتماد  و  نهادمند  و  به شیوه های عقالیی  از آن  مادی و جلوگیری 
برانگیز باید در اولویت باشد. برای من جالب است در شرایطی که در 
دو سال اخیر خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان در میان خارجی ها 
رتبه اول را داشته چرا گفتگوی ملی درباره ریشه های چنین ماجرایی 

نداریم و سهل انگارانه از آن عبور می کنیم؟
رییس موسسه اقتصاد با اشاره به گزارش مجمع جهانی اقتصاد 
گزارش  این  که  است  توجهی  قابل  زمان  االن مدت  داشت:  اظهار 

تحت عنوان شاخص رقابت پذیری برای سال ۲۰۱۹ منتشر شده است 
و یکی از نکات حیاتی مطرح شده در آن رتبه ایران از نظر ثبات مالی 
است که رتبه پنجم را در میان کل اقتصادهای بی ثبات  جهان دارد. 
اما فاجعه آمیزترین و البته گویاترین داده مطرح شده در این گزارش 
مربوط به رتبه ایران در تنظیم گری مالی و کنترل رفتارهای پرفساد و 
نابرابرساز بانک ها و بویژه بانک های خصوصی است که رتبه آخر جهان 
را در میان کل کشورهای مورد بررسی دارد، این مسئله کوچکی نیست 
و نیازمند گفت وگوی ملی است و هزینه فرصت هر لحظه تأخیر بابت 

آن به صورت نمایی در حال افزایش است.
مومنی افزود: همکاران و دوستان ما در اتاق بازرگانی مشهد، 
سیاست گذاری  مشکوک  روندهای  مورد  در  متعددی  گزارش های 
بانکی ، خصلت های اشتغال زدایی ضد مردمی و ضد تولید در تخصیص 
منابع ارزی و ریالی منتشر کرده اند. بطوریکه در ۱۵ سال اخیر سهم 
منابع تخصیصی برای بخش صنعت و کشاورزی در مانده تسهیالت 
است.  داشته  افزایش  غیرمولدها  اما سهم  رسیده  نصف  به  اعطایی 
اما درجه تکان دهندگی آنها به اندازه اینکه ایران بر اساس گزارش 
بوده،  WEF بی انگیزه ترین کشور در کنترل مافیای پولی و مالی 

شایسته تامل است.
وی متذکر شد: مایه شگفتی است که حساسیت نهادهای نظارتی 
مسئول در این زمینه تا این اندازه به این مسئله پایین است و ما تا این 
درجه از دنیا عقب مانده ایم. در تمام دنیا به محض اینکه بازی های 
سیاستی مشکوک بین مقامات شایع می شود برای مثال اولین نکته 
قابل پیگیری آن است که در تصمیم گیری های کلیدی پولی، تا چه 
اندازه شاهد پدیده »درب های گردان« در سیاست گذاری پولی هستیم. 
بررسی می شود که آیا کرسی های کلیدی تصمیم گیری پولی به تسخیر 
کسانی که سابقه مسئولیت در بانک های خصوصی داشتند درآمده است 
یا خیر؟ چرا ما با این موضوع سهل انگارانه برخورد کردیم؟ آیا سقوط 
وحشتناک رتبه ایران و تبدیل شدن به بدترین کشور جهان در میان 

کشور ها در تنظیم گری مالی، شایسته بررسی نیست؟
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اهمیت تقویت بنیه تولیدی 
کشور گفت: کسانی که نگاه استراتژیک به سقوط بنیه تولید دارند، 
آگاهند که این موضوع موجب تکیه بر واردات ذلت آور، خام فروشی 
آینده سوز و فقیر ساز و تقدیم فرصت های شغلی به خارجی ها می شود 
و تاثیر چشمگیری بر تحریک مداخله گران خارجی به مداخله در امور 
ما دارد. بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی در سال ۹۸، شاخص 
هزینه مصرف کننده که اندازه تورم را نشان می دهد معادل ۴۱.۲ درصد 
بود اما در همان سال شاخص هزینه تولیدکننده ۶۱.۵ درصد بود، یعنی 
سیاست های تورم زا تاثیر مهلک تری بر بنیه تولیدی کشور داشته است 
و آنگونه که متفکران بزرگ باور دارند؛ چنین سیاست هایی به مثابه 
تبدیل بازی اقتصادی به اقتصاد کازینویی و مافیایی است و گرایش 
به سرمایه گذاری تولید و جذب سرمایه های کارآمد را کاهش می دهد.

دیدگاه
مجلس خرید محبوبیت از جیب مردم را متوقف کند 

عکس و مکث
تجمع اعتراضی محکومان مهریه در مقابل مجلس! 

نزدیک به ۳۰ نفر از مردان معترض به قانون مهریه در برابر مجلس شورای 
اسالمی تجمع کردند. 

معترضان نسبت به قانون حبس برای افرادی که استطاعت مالی پرداخت 
مهریه را ندارند، اعتراض داشتند و پالکاردهایی با همین مضمون نیز در دست 

گرفته بودند.
در میان آنان کودک ۹ ساله ای نیز به چشم می خورد که پالکاردی با مضمون 

»مادرم مرا به مهریه فروخت« و »من هم قربانی مهریه ام« در دست داشت.
از  سال   ۱۰ از  بیش  که  می گفتند  تجمع  این  در  حاضر  مردان  از  عده یی 
توان  طال،  سکه  نرخ  افزایش  با  اکنون  و  می شود  سپری  آنان  مهریه  پرداخت 

پرداخت آن را ندارند.
یکی از همین معترضان اعالم کرد: هم اکنون تمام اموال و دارایی هایم از 
ارث پدری گرفته تا مدارک دانشگاهیم بلوکه شده و در عمل هیچ اموالی هم برای 
باقی نمانده در حالی که ۱۳ سال است که دخترم را ندیده ام و خبری از وی ندارم.

خانم حاضر در جمع این معترضان نیز علت حضورش در این جمع را اعتراض 
به قانون مهریه خواند و گفت: بنا نیست مهریه ابزاری برای سودجویی تعدادی 
از زنان از وضعیت اقتصادی و تحت فشار قراردادن مردان باشد، از سوی دیگر 

قانون نباید مردی را به علت نداشتن استطاعت مالی زندانی کند.
سیدعلی آقازاده، نماینده مشکین شهر و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 
شنیدن  از  پس  و  شد  حاضر  تجمع کنندگان  این  جمع  در  نیز  اسالمی  شورای 
مکتوب  به صورت  را  خود  مسائل  و  مشکالت  اظهارداشت:  آنان،  صحبت های 

برای مطرح کردن در طرح اصالح قانون مهریه ارسال کنید.

محض اطالع
واکسن ایرانی کرونا، آبان وارد فاز انسانی 

می شود 
مراحل  کرونا  ایرانی  واکسن  گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
آزمایش حیوانی را رد کرده و از اواسط آبان ماه امسال وارد مرحله آزمایش انسانی 

می شود. 
سعید نمکی اظهار داشت: مراحل تست واکسن کرونا با چهار یا پنج گروه در کشور 
در حال دنبال شدن است و ۲ یا سه گروه پیشرفت خوبی داشته و طبق استانداردهای 

جهانی، اقدامات الزم را انجام می دهند.
وی ادامه داد: اگر بیماری و واکسن دچار تغییرات بنیادین و دگرگونی نشود، 
ما در رابطه با ساخت واکسن شیوه های خوبی را پیش برده ایم و به سازمان جهانی 

بهداشت هم این موارد را اعالم کرده ایم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: امید است با این روند در آینده 

نزدیک خبرهای خوبی را برای مردم ایران در رابطه به واکسن کرونا داشته باشیم.
نمکی با اشاره به وضعیت شیوع بیماری کرونا در سطح جامعه بیان کرد: کاستی 
روبرو  بیمارستانی  امکانات  با کمبود  بیماری  و هیچ  ندارد  بهداشت وجود  وزارت  در 
نشده است.وی تاکید کرد: آنچه ما را گرفتار این امواج کرده به علت رعایت نکردن 
دستورالعمل ها و موارد بهداشتی است و عدم برخورد قاطعانه با هنجارشکنان از دیگر 

مواردی است که موجب این امر شده است.
وی اضافه کرد: عدم برخورد با قانون شکنان ضعف بزرگی در مدیریت بیماری 
کرونا در کشور است و باید نظارت الزم در اتوبوس ها، هواپیماها و سایر مراکز صورت 
گیرد.وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: اگر تشخیص زودرس، قرنطینه 
زودرس و اجبار به ماندن در منزل به مدت ۱۴ روز به درستی اعمال شود، خبرهای خوبی 
را در خصوص کنترل بیماری در آینده شاهد خواهیم بود.نمکی در رابطه با موضوع 
کمبود انسولین در کشور نیز گفت: انسولین بسیار بیشتری نسبت به سال گذشته وارد 

کشور شده که نوع اول آن در کشور به اندازه کافی وجود دارد.
وی بیان کرد: انسولین به اندازه کافی وارد کرده ایم و افراد نیازمند با کارت 

ملی می توانند تحویل بگیرند و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.
 در حال حاضر بیش از ۵۳۴ هزار نفر در کشور به بیماری کرونا مبتال شده و 

افزون بر ۳۰ هزار و ۷۰۰ نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده اند.

صفحه ۳
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انقالب  عالی  شورای  با  هماهنگ  مجلس  در  کنکور  حذف  طرح 
پیش می رود

عضو کمیسیون آموزش مجلس از طرح حذف کنکور در این کمیسیون خبر 
داد و گفت: در این مسیر با شورای عالی انقالب فرهنگی هماهنگ پیش می رویم.

در  گفت:  کنکور،  حذف  و  ساماندهی  وضعیت  آخرین  درباره  نادری  احمد 
جلسه ای که با حضور برخی از اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی و دبیر شورا 

داشتیم بحث مفصلی در خصوص کنکور شد.
وی ادامه داد: در این جلسه بنده اعالم کردم که کمیسیون آموزش به بحث 
انقالب فرهنگی  پیدا می کند که دبیر شورای علی  کنکور و حذف کنکور ورود 

گفتند که شما ورود نکنید، شورا ورود کرده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: جمع بندی جلسه این شد 
که به صورت مشترک در این خصوص ورود کنیم و جلساتی نیز برگزار شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر طرحی در خصوص حذف کنکور در دستور کار 
کمیسیون قرار دارد که با مشورت اعضای شورا خواهد بود، در این طرح گزینش 

دانشجو به صورت عادالنه در دانشگاه های کشور انجام خواهد گرفت.
در  این طرح هستیم که  بر روی  کار کردن  در حال  اکنون  افزود:  نادری 
صورتی که آماده شود اطالع رسانی می کنیم، اما به صورت موازی شورای عالی 

انقالب فرهنگی نیز این بحث را پیگیری می کند.

جنوبی  استان های  از  یکی  استانداری  در  وحشتناکی  تخلفات 
کشور رخ داده است

اسالمی  اجتماعی مجلس شورای  آسیب های  با  مقابله  فراکسیون  رییس 
خبر  کشور  جنوبی  های  استان  های  استانداری  از  یکی  در  تخلفاتی  وقوع  از 
داد و گفت که باید هر چه سریعتر پرونده شرکت هفت تپه به دادسرای دیوان 

محاسبات ارجاع شود.
احمد نادری با اشاره به نتایج تحقیق و تفحص دیوان محاسبات از عملکرد، 
روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 
نوشت: » تحقیق و تفحص دیوان محاسبات کشور از پرونده شرکت هفت تپه بیش 
از یک ماه است که اعالم نتیجه قطعی و بر خلع ید مالک تاکید شده است. حداقل 
انتظار از ریاست محترم دیوان این است که پرونده را سریعتر به دادسرای دیوان 
ارسال، و حکم استنکاف وزیر اقتصاد و اعوانش را صادر کنند.  کوتاه نخواهیم آمد.«

یک ماه گذشته دیوان محاسبات کشور در اطالعیه ای اعالم کرده بود که 
سازمان خصوصی سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف 

به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد شرکت نیشکر هفت تپه است.
نتیجه تحقیق و تفحص ماده  نادری در توییتی دیگر نوشت: »  همچنین 
۴۲ دیوان محاسبات کشور از استانداری یکی از استانهای جنوبی کشور را دیدم 
تخلفات وحشتناک و گسترده است. طنز ماجرا این است که استاندار مربوطه، فقط 
۵۰ نفر را به عنوان مشاور منصوب کرده و البته پرداخت حقوق ها هم که به شیوه 

علی برکت اهلل  بوده است.«

شیوه جریمه افراد فاقد ماسک مشخص شود
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به موضوع جریمه افراد 
فاقد ماسک گفت که شیوه این امر باید مشخص شود، افراد مانند خودرو پالک 

ندارند یا ممکن است در آن زمان کارت ملی همراه نداشته باشند. 
سید کاظم دلخوش با اشاره به شرایط نامطلوب شیوع کرونا ویروس در کشور 
بیان کرد: بنیه اقتصادی مردم ما ضعیف است، اینکه بخواهیم با تعطیلی بازار آن 
هم با وجود کرونا به مردم فشار وارد کنیم برای تمامی افراد امکان پذیر نیست؛ 
مگر افرادی که به دلیلی توان مالی مساعد بتوانند حتی با تعطیل کردن  کسب و 
کار خود هزینه های زندگی را برای مدتی تامین کنند ،البته باید به این مهم نیز 
توجه کرد که در کنار این موضوع امکانات بهداشتی ما کم بوده و هزینه های 

مرتبط با این حوزه نیز زیاد است.
وی افزود: تمرکز ما باید بر فرهنگ سازی مقابله با کرونا باشد، متاسفانه 
برخی به رعایت پروتکل ها توجه نمی کنند، بر همین اساس صدا و سیما نیز 
باید در همین زمینه تالش کند و در جهت فرهنگ سازی رعایت پروتکل ها 

قدم های موثری بردارد.

دلیلی برای محدودیت در تامین کاالهای ضروری 
و دارو وجود ندارد

رئیس جمهور تاکید کرد: حفظ سالمت و جان مردم اولویت اول است. دولت 
تمام توان خود را برای حمایت از سالمت مردم به کار خواهد گرفت و دستگاه های 
مسئول موظف هستند هماهنگی الزم را در چرخه تولید، پخش و توزیع فراهم 

کنند تا دسترسی مطمئن و سریع مصرف کننده در سراسر کشور حاصل شود. 
حجت االسالم حسن روحانی روز سه شنبه در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه 
ستاد هماهنگی اقتصادی، پس از گزارش رئیس کل بانک مرکزی و وزرای صنعت، 
معدن و تجارت و اقتصاد و امور دارایی از وضعیت اقتصادی کشور در شش ماهه 
نخست و اقدامات برنامه ریزی شده برای مدیریت بخش پولی، ارزی و تجاری 
کشور در ماه های باقیمانده سال، گذر از شرایط کنونی اقتصادی با هدف کم کردن 

فشار بر اقشار کم برخوردار را به عنوان هدف اصلی دولت امکان پذیر دانست.
روحانی گفت: در شرایط خاص کنونی، استفاده از ظرفیت ها و ساز و کارهای 
اقتصادی کشور و اتخاذ تدابیر ویژه برای تامین کاالهای اساسی مردم و مواد اولیه 
کارخانجات و مقابله با تحریم های ظالمانه دشمن که به قصد فلج کردن تولید و 

اقتصاد وضع شده اند، از اولویت های برنامه اقتصادی دولت است.
تامین  رئیس جمهور تمهیدات الزم در حوزه سیاست های تجاری کشور، 
منابع الزم برای ادامه طرح های عمرانی کشور با فروش سهام، دارایی های مازاد 
دولت و اوراق، اصالح قانون مالیات ها، مدیریت نقدینگی برای کاهش نرخ تورم 

و جهت گیری به سمت تولید را از دیگر راهبردهای اقتصادی دولت برشمرد.
روحانی ضمن اشاره به دیگر برنامه های دولت برای برقراری ثبات در بازار 
ارز و کاال و کنترل گرانی افزود: اولویت  بندی واردات متناسب با جریان درآمدی 
ارزی و اتخاذ تدابیر ویژه در خصوص ارز حاصل از صادرات برای نیازهای تولیدی 
و وارداتی کشور بر اساس تجارب ماه های اخیر از جمله اقدامات مهم دولت در 
حوزه سیاست های ارزی و کاالیی کشور است.رئیس جمهور با اشاره به وضعیت و 
شرایط تامین اقالم اساسی مورد نیاز مردم و تامین دارو در کشور گفت: در وضعیت 
فعلی، با امکانات موجود، دلیلی برای محدودیت در تامین کاالهای ضروری و دارو 
وجود ندارد. دستگاه های ذیربط در تامین کاال و دارو موظف و مکلف هستند با 

تالش مضاعف، دسترسی مردم به این کاالها را فراهم کنند.

ایران قصد ندارد به مسابقه تسلیحاتی در منطقه بپیوندد
سخنگوی دولت تصریح کرد: شکسته شدن حصر تسلیحاتی کشورمان 
به نوبه خود نوید بخش عقب نشینی های دیگر از جمله رفع سایر تحریم های 
ظالمانه در همه عرصه های اقتصادی و مالی و بانکی و سایر اقالم بشری می 

تواند باشد، اما ایران قصد ندارد به مسابقه تسلیحاتی در منطقه بپیوندد
از  یکی  اینکه  یادآوری  با  خود  هفتگی  خبری  نشست  در  ربیعی  علی 
دستاوردهای دولت در عرصه بین الملل که براساس حقانیت جمهوری اسالمی 
ایران و نتیجه مقاومت جامعه ایران بود، برداشته شدن محدودیت های تسلیحاتی 
الملل برشمرد و گفت: به  ایران بود، آن را یک دستاورد مهم در عرصه بین 
رغم مخالفت ها و فشارهای سیاسی و زیاده خواهی های آمریکا و اسرائیل این 

محدویت ها برداشته شد .
وی افزود : جامعه جهانی نیز یک سال اخیر استقالل و عدم تبعیت در 
مقابل زورگویی های آمریکا را از خود نشان داد. این دستاورد نشان داد به رغم 
تصمیمات نادرست و جنگ آفرینانه ترامپ و مفروض دانستن خروج ایران از 
ایران مبنی بر عدم خروج از برجام  برجام، سیاست درست جمهوری اسالمی 
عالوه بر خنثی کردن نقشه دولت آمریکا در به انزوا کشاندن ایران و بازگرداندن 
قطعنامه شورای امنیت علیه ایران آثار مثبت خود را به مرور نشان می دهد که 
عالوه بر این می توان به موفقیت های دیگر از جمله موفقیت در دادگاه الهه 

و زبر بار نرفتن شورای امنیت نیز اشاره کرد.

وجود بیش از ۲0 نوع مدرسه درکشور 
مدارس تیزهوشان، نافی عدالت است و باید حذف شود

علمی  هیئت  عضو 
و  آموزش  مطالعات  پژوهشگاه 
پرورش گفت: مدارس تیزهوشان 
پیشنهادی  مدل  چارچوب  در 
قرار  ای  مدرسه  تربیت  خیِر  توزیع  مطلوب 
تا  باید  و  است  عدالت  نافی  و  گیرد  نمی 
جایی که ممکن است این ساختار را حذف 
کنیم و دسترسی برابر و بهره گیری متناسب 

را فراهم کنیم. 
دکتر محمد حسنی در ابتدای کرسی 
»مدارس  عنوان  با  مجازی  ترویجی 
که  تربیتی«  عدالت  ترازوی  در  تیزهوشان 
و  آموزش  مطالعات  پژوهشگاه  همت  به 
از  یکی  اینکه  بیان  با  شد  برگزار  پرورش 
مسائل مهم در هر جامعه ای عدالت است 
گفت: عدالت از ارکان اجتماع و از ماموریت 
بار  اولین  برای  انبیا است. شاید  های مهم 
افالطون بحث عدالت را به صورت عملیاتی 
در  آموزشی هم  است. عدالت  مطرح کرده 

همانجا مورد اشاره قرار می گیرد.
وی افزود: عدالت در دیدگاه فیلسوفان 
آنها  از  یکی  که  شده  هایی  بندی  تقسیم 
تقسیم بندی ارسطو است که عدالت را به 
دو نوع توزیعی و کیفری تقسیم کرده است. 
عدالت توزیعی از جمله مسائل مهمی است 

که متفکران بزرگ به آن پرداخته اند.
توزیعی  عدالت  کرد:  اضافه  حسنی 
زمانی مفهوم می یابد که قرار است یک خیر 
اجتماعی توزیع شود. توزیع این خیرات مبنا و 
مالک تحقق عدالت است. ثروت، سالمت، 
موقعیت های شغلی، اجتماعی و حرفه ای از 
جمله خیرات هستند. بهبودی و نیک بختی 
جامعه به تولید و توزیع خیرات بستگی دارد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش با بیان اینکه اگر مفهوم 
درون  در  کنیم  تحلیل  کمی  را  عدالت 
توزیع  یعنی  برابری  مفهوم  عدالت،  مفهوم 
بسیاری  گفت:  است  نهفته  خیرات  برابر 
معتقدند عدالت به معنای توزیع برابر خیرات 
مانند ثروت، منابع مالی، سالمت، کرامت و 
اصل  تایید،  مورد  اصول  از  است.  یکی   ...

برابری است.
وی افزود: در سنت نبوی و علوی نیز 
بحث عدالت و برابری بسیار مورد توجه و 

تاکید قرار گرفته و برجسته است.
حسنی با بیان اینکه در میان فیلسوفان 
معاصر، مارکس این مفهوم را مورد توجه قرار 
داده و بر برابری توزیع خیرات تاکید می کند 
و بر شکل گیری جوامع سوسیالیستی معتقد 
دیدگاه  دیدگاه،  این  مقابل  در  گفت:  است 
آن  مبنای  که  داریم  را  لیبرال  سوسیال 
آزادی است و تالش می کند اصل آزادی و 

استحقاق را مبنای عدالت قرار دهد.
این  میان  جدال  در  داد:  ادامه  وی 
دیدگاه ها، شواهد نشان می دهد یک نوع 
ایجاد  این مالک ها در حال  همگرایی در 
است و استحقاق و برابری در حال حرکت و 

همگرایی به سمت یکدیگر هستند.  
عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش در ادامه با بیان اینکه بشر 
قرار  اگر  که  رسیده  نتیجه  این  به  امروزی 

توانایی هایش  است نسل جدید ظرفیت و 
محقق شود و توسعه یابد، باید موقعیت های 
تربیتی تایید شده ای را برای آنها فراهم کنند 
گفت: با توجه به پیچیدگی جوامع، انسان ها 
باید بخش های بیشتری از ظرفیت هایشان 

را محقق کنند.
حسنی افزود: تربیت مدرسه ای که می 
توان عنوان آن را تربیت رسمی و عمومی 
نهاد، امروز رشد یافته و به عنوان نهاد مسلم 
و بسیار اساسی در جوامع شکل گرفته است.

وی با اشاره به اینکه تعلیم و تربیت 
یک خیر عمومی است و می تواند موضوع 
کاالها  برخی  کرد:   عنوان  باشد  عدالت 
عمومی هستند و نباید توزیع آنها تابع توزیع 
خیرات دیگر باشد. آیا کاالی تعلیم و تربیت 
مانند کاالی خصوصی تابع خیرات دیگری 
باشد و منوط به آن باشد که به عنوان مثال 
وضع  و  درآمد   کند؟  می  زندگی  کجا  فرد 
مالی اش چگونه است؟ و ... این سواالت در 
حوزه خیر تعلیم و تربیت مطرح است. علت 
اهمیت این مسئله به اهمیت تعلیم و تربیت 

رسمی در جوامع برمی گردد.
 عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش با بیان اینکه تفاوت تعلیم 
و تربیت مدرسه ای با تعلیم و تربیت های 
دیگر در این است که نسل حدید توانایی ها 
و ظرفیت های مشترکی  پیدا کنند و  برای 
زندگی در یک جامعه آماده شوند گفت: اما 
در عین حال وقتی این مشترکات در حال 
شکل گیری است برخی تفاوت در ظرفیت 
ها و توانایی ها بین افراد وجود دارد که باید 
به آنها توجه شود. اما در نهایت مبنای مهم 
و اصلی تعلیم و تربیت مدرسه ای، توجه به 

اشتراکات عمومی است.
تفکر  این  اساس  بر  افزود:  حسنی 
است که مبنای عدالت توزیعی را در تعلیم و 
تربیت  بر برابری قرار می دهیم زیرا تعلیم و 
تربیت، عمومی و جزو حقوق مسلم انسان ها 
در جوامع تلقی شده است. این برابری مبنای 
توزیع خیِر تعلیم و تربیت رسمی است. اما 
سوال اینجاست که اگر مالک تنها »برابری« 
باشد، با تفاوت های بین افراد باید چه کنیم؟ 

آیا نباید به اصل استحقاق توجه کنیم؟ باید 
توجهی هم به استحقاق و تفاوت ها کنیم. 
اصل برابری باید با اصل استحقاق  توامان 

درنظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه عموما تفاوت های 
فردی  استعدادهای  به  را  ها  انسان  میان 
مالک  آیا  کرد:  اظهار  کنند  می  محدود 
این  شناسایی  برای  را  الزم  ابزارهای  و 
قرار  اگر  داریم؟  دست  در  را  استعدادها 
هر  ای  مدرسه  تربیت  خیِر  توزیع  در  است 
قرار  مدنظر  استحقاق  و  برابری  مالِک  دو 
کنار  در  نسبتی  با چه  باید  را  اینها  بگیرند، 

یکدیگر قرار دهیم؟.
دها  ستعدا ا نی  ما ز  : د فزو ا حسنی 
خودشان را نشان می دهند که ابتدا توانایی 
فرصت  برابر  بستر  یک  در  مشترک  های 
این  نهایت  در  بگیرند.  شکل  تربیتی  های 
فرصت های برابر باید منجر به بهره گیری 
مناسب شوند. اگر برابری را اصل مقدم در 
نظر نگیریم، اصل استحقاق نیز قابل پیگیری 
نیست. تاخیر یا همزمانی دو اصل برابری و 
استحقاق خطرناک است، بلکه ابتدا باید اصل 
برابری رعایت و سپس اصل استحقاق  مبنا 

قرار بگیرد و به عنوان مکمل مطرح باشد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات 
تنوع  پدیده  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش 
خواستیم  وقتی  گفت:  کشور  در  مدارس 
اصل ۳۰ قانون اساسی را اجرا کنیم، نزدیک 
به ۲۰ نوع مدرسه ایجاد کرده ایم، آیا این 
تنوع مدارس عادالنه است؟ پاسخم این است 
که تنوع مدارس به خودی خود عادالنه یا 
غیرعادالنه نیست. چون مدرسه عشایری یا 
راستای سیاست  در  داریم که  شبانه روزی 

های جبرانی شکل گرفته است.
تک  تک  آیا  دید  باید  افزود:   وی 
مدارس با این مدل قابل انطباق هستند یا 
خیر؟ یکی از این مدارس، مدارس تیزهوشان 
تیزهوشان  مدارس  اساسی  اشکال  هستند. 
را  آموزان  دانش  از  که  گروهی  است  این 
ابزاری  با  که  مبهم  مالک  یک  حسب  بر 
دارای اشکاالت زیادی شناسایی می شود، 
برچسب بزنیم و یک نظام مستقل و مجزایی 

در تعلیم و تربیت رسمی و عمومی که هم 
و غم آن توزیع خیرات مشترک است برای 

آنها ایجاد کنیم.
حسنی ادامه داد: اشکال اصلی مدارس 
که یک مالک  است  همین  در  تیزهوشان 
طبیعی مانند هوش را برای ارائه یک خدمات 
پرکیفیت و پر هزینه به گروهی از افراد مبنا 
مطمئن  که  زمانی  تا  اما  است.  داده  قرار 
نشده ایم اصل برابری اجرا شده یک نظام 
انحراف در  نوع  ایجاد کنیم و یک  ارز  هم 
تربیت  توزیع خیر  پیشنهادی مطلوب  مدل 
مدرسه ای محسوب می شود. البته از منظر 
نقدهای  نیز  شناسی  جامعه  و  روانشناسی 
فراوانی به مدارس تیزهوشان وارد شده است.

به گفته وی به نظر می رسد مدارس 
پیشنهادی  مدل  چارچوب  در  تیزهوشان 
قرار  ای  مدرسه  تربیت  خیر  توزیع  مطلوب 
تا  باید  و  است  عدالت  نافی  و  گیرد  نمی 
جایی که ممکن است این ساختار را حذف 
کنیم و دسترسی برابر و بهره گیری متناسب 
را فراهم کنیم.عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
مطالعات آموزش و پرورش افزود: پیشنهاد 
بنده این است که توجه به تفاوت ها را به 
تحقق برابری در دوران اولیه رشد کودکان 
نیز  دوم  متوسطه  دوره  در  کنیم.  معطوف 
ارائه  نه با راهبرد جداسازی بلکه با راهبرد 
خدما ویژه در مدارس معمولی به استعدادها 
توجه کنیم؛ نه فقط تیزهوشی. معادل دیدن 
و  است  اشتباه  بودن  بااستعداد  و  تیزهوشی 

استعدادها انواع گوناگونی دارند.
به گزارش ایسنا، فرهاد کریمی، رئیس 
نیز  پرورش  و  آموزش  مطالعات  پژوهشگاه 
زمینه  این کرسی  برگزاری  امیدوارم  گفت: 
ساز طرح مسائل جدی تر در زمینه تحقق 

عدالت آموزشی باشد.
و  مهم  مباحث  از  یکی  افزود:  وی 
عدالت  مبحث  آموزشی،  نظام  ارزشمند 
آموزشی است که یکی از ابعاد آن پذیرش، 
درخشان  استعدادهای  آموزش  و  سنجش 
است که با توجه به ظرفیت های مهمی که 
و  آموزش  راهبردهای  ارتقای  در خصوص 

پرورش دارد نیازمند توجه است.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

مصوبات جدید برای کنکور ۱۴۰۰ اعالم شد
سازمان سنجش آموزش کشور جدیدترین مصوبات شورای سنجش و پذیرش 

دانشجو را برای کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ اعالم کرد. 
سازمان سنجش آموزش کشور در اطالعیه ای اعالم کرد: در آزمون سراسری 
سال ۱۴۰۰ مطابق مصوبات بیست و چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش 

دانشجو مورخ ۲۲/۰۷/۹۹ مقررات ذیل اجرا می شود.
 ۱۴۰۰ سال  سراسری  آزمون  در  تحصیلی  سوابق  تاثیر  نحوه  و  میزان 
ضرایب  و  مواد  و  است  مثبت  تاثیر  با  درصد   ۳۰ حداکثر   ۱۳۹۹ سال  همانند 
همانند   ۱۴۰۰ سال  آزمون  تحصیلی  سوابق  موثر  دروس  و  امتحانی  دروس 

سال ۱۳۹۹ است.
مصوبه هفدهمین جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۹۷ شورای سنجش و پذیرش دانشجو 
مجدداً تائید شد و از آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ و بعد از آن، سنجش فقط با یک 

آزمون و بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶ انجام می شود.
آزمایشی  در گروه  معارف اسالمی که  و  دیپلم علوم  دارای  داوطلبان  برای 
علوم انسانی شرکت می کنند، منابع درس امتحانی »فرهنگ و معارف اسالمی« 
کتاب های »اصول عقاید ۱، ۲ و ۳«، منابع دروس امتحانی »زبان عربی عمومی و 
تخصصی« کتاب های »عربی، زبان قرآن ۱، ۲ و ۳« و منابع درس امتحانی »تاریخ« 
کتاب های »تاریخ اسالم ۱ و ۲ و تاریخ ۳ )ایران در دوره اسالمی(« درنظر گرفته 
می شود. در زمان ثبت نام آزمون سراسری در گروه علوم انسانی، داوطلبان دارای 
دیپلم علوم و معارف اسالمی باید انتخاب کنند که صرفًا به یکی از دفترچه سواالت 
عمومی و تخصصی گروه علوم انسانی از »منابع دیپلم علوم انسانی« پاسخ می دهند 
یا به دفترچه سواالت گروه علوم انسانی که »منابع چهار درس الهیات و معارف 
اسالمی، زبان عربی عمومی و تخصصی و تاریخ آن«، کتاب های دیپلم علوم و 

معارف اسالمی است.

شروع ثبت نام پذیرفته شدگان سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور 
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور گفت: ثبت نام غیرحضوری پذیرفته 
شدگان بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه پیام نور امروز ۲۹ مهرماه آغاز می 

شود و تا ۱۰ آبان ماه ادامه دارد.
سیستم  به  مراجعه  با  باید  شدگان  پذیرفته  تمام  افزود:  بهروز  امیرحسین 
ثبت  به  نسبت  پذیرش  مراحل  انجام  و   reg.pnu.ac.ir نشانی  به  گلستان 

نام اقدام کنند.
و  ارسال مدارک  تکمیل مشخصات،  را شامل  پذیرش  وی خالصه مراحل 
دریافت گزارش۲۶۰ عنوان کرد و گفت: کلیه پذیرفته شدگان باید با شناسه کاربری 

و گذرواژه وارد سیستم گلستان شوند.
بهروز افزود: شناسه کاربری مجموع شماره پرونده و b۹۹۱است به این ترتیب 
که دانشجویان باید شماره پرونده خود را به b۹۹۱اضافه کرده و بدون فاصله درج 
نیز شماره ملی ده رقمی دانشجویان است و در صورتی که کد  کنند و گذرواژه 
ملی در اطالعات سنجش تکمیل نشده باشد، دانشجو باید شماره شناسنامه خود 

را برای گذرواژه درج کند.
وی با عنوان اینکه درصورتی که با شناسنامه و یا کدملی موفق به ورود به 

سیستم نشده اید شماره پرونده خود را در گذروازه وارد کنید. 
بهروز اظهار داشت:بعد از تکمیل مراحل و پذیرش دانشجویان می توانند با  
شناسه کاربری : شماره دانشجویی و گذرواژه: شماره شناسنامه، جهت ثبت نام و 

انتخاب واحد از تاریخ ۳۰ مهرماه به سیستم گلستان مراجعه کنند.
به  موظف  واحد،  انتخاب  انجام  از  قبل  دانشجویان  کلیه  کرد:  تصریح  وی 
پرداخت۵۰ درصد شهریه ثابت هستند  که برای این منظور باید از طریق منوی 
اصلی   فرم واریز وجوه دانشگاه پیام نور نسبت به دریافت گزارش ۱۶۳ و پرداخت 

شهریه خود اقدام کنند.
صورت  به  هم  شهریه  پرداخت  اینکه  عنوان  با  عمومی  روابط  مدیرکل 
الکترونیکی و هم از طریق حضور در بانک امکان پذیر است، اظهار داشت: دانشجویان 
برای پرداخت الکترونیکی می توانند از طریق منوی اصلی پرداخت های الکترونیکی 

دانشجو، شهریه خود را پرداخت کنند.

نزاع خانوادگی مرگبار در اروندکنار 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان آبادان گفت: نزاع خانوادگی 

در شهر اروندکنار این شهرستان به مرگ دو نفر از طرفین درگیری منجر شد. 
سروان امیرسام کمایی گفت: در پی وقوع نزاع خانوادگی در شهر اروندکنار 
آبادان ماموران کالنتری این شهر سریعا به محل اعزام شدند. در این درگیری دو 
جوان به شدت مجروح شده و متاسفانه هر دو نفر نیز بر اثر شدت جراحت جان 

باختند. در این ابطه چهار نفر از عوامل درگیری بازداشت شدند.

مرد  معتاد،  همسرش  را   آتش  زد 
مرد ۳۵ ساله ای در یکی از روستاهای اطراف مشهد، همسرش را در پی 

اختالفات خانوادگی به آتش کشید. 
این حادثه وحشتناک در اطراف روستای معین آباد مشهد هنگامی رخ داد 
که مرد ۳۵ ساله به دنبال اختالفات خانوادگی، با همسرش به مشاجره پرداخت. 

این مرد و همسرش که از سه سال پیش به عنوان سرایدار در یک دامداری 
فعالیت می کردند، طبق معمول مشاجره شان باال گرفت  و مرد عصبانی پس از 
آن که پسر بچه ۹ ساله اش را از اتاق به بیرون فرستاد، ظرفی بنزین را روی همسرش 
ریخت و کبریت کشید و  خودش نیز میان شعله های آتش اسیر شد. کارگران 
دامداری این زوج را به بیمارستان امام رضا)ع( انتقال دادند، اما زن ۳۳ ساله در 

بخش سوختگی بیمارستان جان سپرد. 

تخریب ساختمان ۳ طبقه در بزرگراه امام علی 
یک  تخریب  از  تهران  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  سخنگوی 
ساختمان سه طبقه قدیمی در مجاورت یک قطعه زمین گودبرداری شده خبر داد. 
سید جالل ملکی، اظهار داشت: این حادثه در بزرگراه امام علی )ع(، بعد از 
بزرگراه شهید محالتی اتفاق افتاد، اما خوشبختانه هنگام وقوع حادثه فردی در 

محل گودبرداری حضور نداشت.

عامل قتل ۳ عضو یک خانواده پای میز محاکمه 
مردی که متهم است سه عضو یک خانواده را به قتل رسانده است، به زودی 

در دادگاه کیفری استان قزوین محاکمه می شود. 
متهم در سال ۹۲ مرتکب جنایت شد، اما شش سال طول کشید تا شناسایی 

و دستگیر شود.
به گزارش خبرنگار ما، مأموران پلیس استان البرز روز ۲۰ خرداد سال ۹۲ 
منطقه ای  در  بود،  بسته شده  در حالی که دست و پایش  را  ساله  پسری ۱۷  جسد 
خلوت یافتند و بررسی های ابتدایی نشان داد بر اثر خفگی جان باخته، مدتی بعد 
مأموران جسد پدر ۶۰ ساله خانواده را در حوالی روستای زیاران آبیک قزوین پیدا 
کردند که با  شلیک سه گلوله به قتل رسیده و جنازه اش به آتش کشیده شده بود 
و باالخره جسد مادر  ۴۳ ساله اش نیز در خودروی ال ۹۰ خانواده پیدا و معلوم شد 

قاتل بعد از کشتن این زن جسد او را نیز با الکل آتش زده است.
در پی کشف اجساد، تحقیقات وسیعی برای شناسایی و دستگیری عامل یا 
عامالن جنایت شروع شد و باالخره بعد از گذشت شش سال کارآگاهان به مستأجر 
خانواده مقتول ظنین شدند و مرد مستاجر ا به همراه همسرش بازداشت کردند و 
مرد متهم در اعترافاتش گفت: روز ۱۹ خرداد سال ۹۲ یاشار به مقابل خانه آمدم 
و درباره تمدید قرارداد اجاره خانه صحبت کرد، اما به توافق نرسیدیم. بعد اصرار 
کرد خانه را تخلیه کنم، که به این جهت درگیر شدیم و در حالی که عصبانی شده 
بود، گلویش را گرفتم و فشار دادم و وقتی به خودم آمدم که بی حال روی زمین 

افتاده  و فوت کرده بود. 
جسدش را به داخل پارکینگ خانه بردم و داخل صندوق عقب اتومبیلم قرار 
دادم. سپس با تلفن همراه یاشار با پدرش تماس گرفتم و با او در میدان توحید قرار 
گذاشتم. با موتوسیکلت سر قرار رفتم . با یک خودروی ال ۹۰ آمد. موتور را کنار 
خیابان گذاشتم و سوار ماشین او شدم.  در حال صحبت بودیم که موضوع قتل 
پسرش را به او گفتم. عصبانی شد، از ماشین پایین آمد، سنگی برداشت و ضربه ای 
به کمرم زد و من  با اسلحه کلت سه تیر به سمتش شلیک کردم که کنار سنگ 
بزرگی افتاد و جان باخت. بعد برای فاش نشدن جنایت باید مادر خانواده را هم 
می کشتم. به همین دلیل با تلفن داوود با او تماس گرفتم و ادعا کردم همسرش 
در جاده قزوین تصادف کرده . با او در ایستگاه مترو وردآورد قرار گذاشتم و وقتی 
آمد، به سمت قزوین حرکت کردیم.  بین راه موضوع قتل شوهر و فرزندش را 
به او گفتم که با کیفش شروع به کتک زدن من کرد. داخل ماشین درگیر شدیم 
و به زیرگذر کنار اتوبان رفتیم و با شلیک گلوله او را به قتل رساندم. بعد از این 

جنایت، جسد زن جوان را در داخل خودرو به آتش کشیدم.
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قیمت پایین و سیستم  عامل بومی؛ 
دو اولویت در تولید گوشی ایرانی.

مدتی است که صحبت هایی از سیستم عامل بومی و اهتمام برای توسعه ی 
آن می شنویم. به گفته ی معاون وزیر ارتباطات، یک اولویت در تولید گوشی  ایرانی، 

داشتن سیستم عامل بومی است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات طی برنامه ای برای صیانت از کسب و 
کارهای داخلی حوزه ی فناوری اطالعات و کمک به توسعه ی اشرافیت و افزایش 
دانش شرکت ها، تصمیم گرفته است از تولید گوشی ایرانی حمایت کند. در این 
میان، چند تولیدکننده ی داخلی برای دریافت حمایت های وزارت ارتباطات انتخاب 
شده اند. این شرکت ها شامل جی ال ایکس، جی پالس، مجموعه ی ارگ جدید بم، 

صاایران، مجموعه ی انارستان و مجموعه ی اُُرد می شوند.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به مشکالت ناشی از تحریم ها درزمینه ی تأمین 
قطعات مورد نیاز که در ماه های اخیر شدت بیشتری یافته است، اذعان می کند که 
شیوع کرونا نیز برنامه ریزی ها را دچار تغییر کرده است؛ چرا که هیچ کس حدس 
به درازا می کشد. هاشمی می گوید درحال حاضر  تا چه زمانی  این بحران  نمی زد 
محوریت برنامه های وزارت متبوع در راستای حل مشکالت ناشی از تحریم ها و 
شیوع کرونا است تا با وجود همین شرایط، بتوان توسعه ی تولید گوشی ایرانی را 
عملی کرد. برای تحقق پیش بینی های قانونی در عرصه ی اقتصاد دیجیتال، وزارت 
ارتباطات برنامه ریزی کرده است تا پنج سال آینده )سال ۱۴۰۴( ایران بتواند ساالنه 
دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه پایین رده و میان رده تولید کند. بر همین مبنا 
و باتوجه به شرایط موجود و توان فعلی کسب و کارهای مرتبط، تالش می شود 
در سال جاری ۴۰۰ هزار گوشی تلفن همراه ایرانی تولید شود. وزارت ارتباطات 
این هدف گذاری را دور از دسترس نمی داند و بر عملی شدن آن امید زیادی دارد.

گوشی های ایرانی با سیستم عامل بومی وارد بازار می شوند؟
به گفته ی معاون وزیر ارتباطات، تمرکز وزارت ارتباطات برمبنای کمک به 
شکل گیری تولید در داخل کشور است؛ درنتیجه نباید با رویکرد »اختراع مجدد 
چرخ« به مبحث سیستم عامل بومی وارد شویم. ستار هاشمی می گوید: »اولویت 
اول ما این است که به شکل گیری تولید در داخل کشور کمک کنیم؛ توسعه ی 
سیستم عامل بومی از ابتدا، دارای پیچیدگی های زیادی است و از منظر فنی توصیه 

نمی شود و عقالنی هم نیست.« 
هاشمی اضافه می کند که در همین راستا، اطمینان  یافتن از عدم مداخالت غیر 
حرفه ای شرکت های ارائه دهنده ی خدمات پایه )مانند اعمال محدودیت در ارائه ی 
سرویس و حذف برنامه های کاربردی بدون مجوز کاربران( و درنتیجه صیانت از 
شرکت های ایرانی فعال در این حوزه به صورت ویژه، مورد اهتمام قرار گرفته است.

به گفته ی معاون وزیر ارتباطات، بازار کسب وکارهای حوزه ی فاوا به  همین  
علت نباید کوچک شود و برای عملی  شدن این امر، قدرت خرید مردم نباید کم 
شود؛ کاهش قدرت خرید به ُکند شدن ضرباهنگ رشد اقتصاد دیجیتال منتهی 

خواهد شد؛ درنتیجه گوشی ایرانی باید با قیمت ارزان دراختیار مردم قرار بگیرد.
معاون وزیر ارتباطات در توصیف ویژگی های مهم در توسعه ی سیستم عامل 
بومی، می گوید: »در صحبت از سیستم عامل باید پیچیدگی های مختلف توسعه ی 
آن را هم در نظر گرفت که بعضی از آن ها فنی و بعضی غیر فنی است. درنتیجه، 
کارکرد صحیح طیف وسیعی از برنامه های کاربردی با سیستم عامل باید پیش بینی 
شود. همچنین باید اطمینان حاصل شود که سرویس ها و API-های مورد نیاز 
کسب وکارها دراختیار آن ها قرار می گیرد. در غیر این صورت این سیستم عامل 
که  گوگل   GMS جایگزین  راهکار  بررسی  گیرد.  قرار  اقبال  مورد  نمی تواند 
که  داد  نشان  هم  شد  داده  توسعه  خارجی  بزرگ  شرکت های  از  یکی  توسط 
پشتیبانی سرویس های مورد نیاز کسب وکارهای ایرانی )نظیر نقشه، مکان یابی، 
با مشکالتی مواجه می شود. بر همین اساس، در  یا پوش( در آن  همگام سازی 
پیاده سازی سیستم عامل مربوط به گوشی هوشمند داخلی و توسعه و سفارشی سازی 
آن بر مبنای استفاده از سیستم های عامل متن باز، توجه به همه ی ذی نفعان این 
زیست بوم دارای اهمیت بسیار زیادی است. امیدواریم این موضوع با شکل گیری 

خوشه های نوآوری و کمک مراکز تحقیق و توسعه محقق شود.«

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و 
پرورش با بیان اینکه با کاهش حدود ۷۰ درصدی آمار ثبت 
نام در این دوره نسبت به سال گذشته رو به رو شده ایم 
اظهار کرد: مراکز از این حیث دچار چالش جدی شده اند و 
مشکالت موسسان پیش دبستانی بیشتر از مدارس غیردولتی 
بوده است تا جایی که گزارش تعطیلی برخی مراکز پیش 

دبستانی به دست ما رسید.
سعید صالح درباره نحوه فعالیت مراکز پیش دبستانی 
در سطح کشور توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: فعالیت مراکز 
پیش دبستانی غیردولتی به تناسب شرایط اعالمی ستاد ملی 
کرونا به روال گذشته است و مراکز از هر دو روش آموزش 

حضوری و غیرحضوری استفاده می کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه دوره پیش دبستانی یک 
دوره رسمی غیرالزامی اما مورد تایید و تاکید وزارت آموزش 
با  کرونا  واسطه شیوع  به  که  بود  طبیعی  است،  پرورش  و 

کاهش ثبت نام ها مواجه شویم.
آموزش  وزارت  غیردولتی  مراکز  و  مدارس  مدیرکل 
و پرورش با بیان اینکه با کاهش حدود ۷۰ درصدی آمار 
ثبت نام در این دوره نسبت به سال گذشته رو به رو شده 

ایم اظهار کرد: مردم نگران سالمتی فرزندان خود هستند. 
سن و سال نوآموزان کم است و رعایت همه نکات بهداشتی 
برایشان مشکل است اما وزارت آموزش و پرورش با کمک 
موسسان مدارس و مراکز و پیش دبستانی ها تالش کردند 
را  شرایط  بهترین  بهداشتی  های  دستورالعمل  رعایت  با 

فراهم کنند.
صالح در پاسخ به اینکه چه تعداد از مراکز پیش دبستانی 
دولتی و چه تعداد غیردولتی هستند؟ گفت: تقریبا تمام مراکز 
بسیار  و  دوزبانه  مناطق  اند؛ مگر  غیردولتی  دبستانی  پیش 
پرورش،  و  آموزش  عالی  شورای  مصوبات  طبق  محروم. 

دوره پیش دبستانی به صورت غیردولتی اداره می شود ولی 
دولت از پیش دبستانی ها در مناطق دوزبانه و با محرومیت 
باال حمایت مالی می کند تا نرخ پوشش در این مناطق به 

جهت اهمیتی که دارد کامل شود.
وی ادامه داد: ماجرای مقطع پیش دبستانی با دوره های 
دیگر که محتوای رسمی و امتحان پایانی دارند متفاوت است 

و چون الزام آور نیست، انعطاف بیشتری دارد.
مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و 
پرورش با اشاره به تعطیلی مراکز پیش دبستانی در هفته های 
اخیر در شهرهایی مانند تهران به علت وضع محدودیت های 
کرونایی؛ درباره روند دریافت شهریه این مراکز گفت: شهریه 
مراکز پیش دبستانی به صورت ساالنه اعالم می شود، برخی 
خانواده ها قرارداد ساالنه با مرکز منعقد می کنند و برخی دیگر 
شهریه را طی مقاطع مختلف با هماهنگی طرفین پرداخت و 

به نوعی قسط بندی می کنند.
این حیث دچار چالش جدی  از   مراکز  افزود:  صالح 
شده اند و مشکالت موسسان پیش دبستانی بیشتر از مدارس 
غیردولتی بوده است. تا جایی که گزارش تعطیلی برخی مراکز 

پیش دبستانی به دست ما رسید.

کاهش 70 درصدی ثبت نام و تعطیلی تعدادی از مراکز پیش دبستانی 
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نک  با کل  ئیس  ر
مرکزی می گوید اسامی ۲۵۰ 
صادرکننده بدحساب که حتی 
یک دالر ارز به کشور بازنگردانده اند را به 

قوه قضاییه تحویل داده است.
عبدالناصر همتی در جلسه شورای 
خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی 
فعلی،  شرایط  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
زیادی  بسیار  اهمیت  ما  برای  صادرات 
به  مرکزی  بانک  رو  این  از  و  دارد 
به  آوردن  فشار  قصد  عنوان  هیچ 
نتوانند  آنها  تا جایی که  صادرکنندگان 
کار خود را پیگیری کنند، ندارد اما با این 
وجود رفع تعهد ارزی نیز به عنوان یکی 
از اولویت های جدی کشور دنبال خواهد 
شرایط  به  توجه  با  داد:  ادامه  شد.وی 
تحریم ما مجبوریم که سختگیری ها را 
ادامه دهیم زیرا برای واردات کاالهای 
مورد نیاز کشور به ارز نیاز داریم ولی این 
نادیده گرفتن  به معنی  به هیچ عنوان 
فعالیت  اهمیت  و  صادرکنندگان  نقش 

آنها برای کشور نیست.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره 
به صادرکنندگان بدحسابی که ارز خود 

را بازنگردانده اند، بیان کرد: در کنار آن 
که ما تالش می کنیم از صادرکنندگان 
خوشنام تقدیر کنیم، باید در نظر داشت 
صادرکننده   ۲۵۰ مدت  این  در  که 
کشور  به  نیز  را  ارز  دالر  یک  حتی 
که  است  حالی  در  این  بازنگردانده اند. 
باید هفت میلیارد دالر تعهد  افراد  این 
ارزی را اجرایی می کردند.به گفته همتی، 
این  از  نفر  بررسی ها نشان داد که ۷۰ 
افراد کارتن خواب بوده اند و با استفاده از 
این  یکبار مصرف  بازرگانی  کارت های 
رو  این  از  است.  شده  انجام  صادرات 
به  را  متخلفان  این  نام  مرکزی  بانک 

قوه قضاییه تحویل خواهد داد.
با  مرکزی  نک  با کل  ئیس  ر

صادرکنندگان  نام  تحویل  اینکه  بیان 
بدحساب به قوه قضاییه مصوبه سران 
قوا بوده است، بیان کرد: ما حتی تالش 
خود  ارز  از  بخشی  که  افرادی  کردیم 
نیز به این قوه معرفی  بازگردانده اند  را 
نشوند. من حتی در صحبت با رئیس قوه 
بانک مرکزی  قضاییه اعالم کردم که 
عالقه ای به این کار ندارد اما باید نسبت 

به رفع تعهد ارزی اقدام شود.
همتی ادامه داد: وقتی واردکنندگان 
در مقابل بانک مرکزی تجمع می کنند 
که چرا به ما ارز نمی دهید ما باید به آنها 
چه پاسخی بدهیم. در این تردیدی نکنید 
که نظر دولت و بانک مرکزی حمایت 
اما بحث  قاطع از صادرکنندگان است. 

نیازهای  نیز برای مدیریت  ارزی  تعهد 
کشور اهمیت جدی خواهد داشت.

وی درباره پیشنهاد مطرح شده در 
رابطه با تهاتر ارز واردات و صادرات نیز 
بیان کرد: اگر وزیر سمت در این زمینه 
قبول مسئولیت می کند و برای مثال به 
اعالم می کند که فالن صادرکننده  ما 
برای واردات اولویت دارد ما این موضوع 
مسئولیت  باید  اما  می کنیم  قبول  را 
کاهش  معتقدیم  ما  شود.  تقبل  آن 
بانک  بخشنامه های  دلیل  به  صادرات 
مرکزی نبوده است و این موضوع پشت 
پرده هایی دارد که ما از آن خبر داریم.

بیان  با  مرکزی  بانک  رئیس کل 
را  تحریم  اوج  دوران  کشور  اینکه 
پشت سر گذاشته است، تاکید کرد: ما 
امیدواریم در شش ماهه دوم سال جهش 
خوبی در حوزه صادرات داشته باشیم و 
با توجه به افزایش عرضه ارز در سامانه 
نیما امیدواریم نرخ ارز به زودی کنترل 
شود. در روزهای گذشته به طور متوسط 
۱۵۰ میلیون دالر ارز در سامانه نیما ثبت 
شده و امیدواریم با عبور از اوج تحریم ها 

قیمت ها در این بازار کنترل شود.

عملکرد قابل قبول موسسه اعتباری ملل
در حوزه بانکداری الکترونیکی

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: 
خدمات الکترونیک بانک ها سبب می شود تا مردم برای 
انجام امور بانکی و مالی خود به شعب بانکی مراجعه نکنند و 
از سوی دیگر این اقدام نوعی کمک به ترویج خدمات دولت 

الکترونیک و بانکداری الکترونیکی خواهد شد.
عادل نجف زاده، نماینده مردم خوی و عضو کمیسیون 

بانکی موسسه  ارائه خدماتی  با کیفیت  عمران مجلس شورای اسالمی ، در رابطه 
اعتبار ی ملل در ایام شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: موسسه اعتباری ملل در زمان 
شیوع ویروس کرونا، عملکرد قابل قبولی را در حوزه ارائه خدمات بانکی به صورت 

الکترونیک  ارایه نموده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی یکی دیگر از اقدامات موسسه 
اعتباری ملل را در حوزه ارائه تسهیالت مالی عنوان کرد و گفت: در ایام شیوع ویروس 
کرونا که برخی از مشاغل با مشکالت مالی مواجه بودند و گاهی برخی از مراکز تولیدی 
کوچک تعطیل می شدند، موسسه اعتباری ملل با ارائه تسهیالت بانکی به کمک 
این اقشار شتافت و همین موضوع سبب شد تا برخی از مشاغل و کسب و کارهای 

کوچک از تعطیلی نجات پیدا کنند.
نجف زاده از مسئوالن موسسه اعتباری ملل خواست که این موسسه در سال 
جهش تولید به حمایت خود از مشاغل و کسب و کارهای آسیب پذیر که از کرونا 

تأثیر پذیرفته اند، ادامه دهد.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی از صاحبان مشاغل به دلیل رکود حاکم بر بازار 
نتوانسته اند اقساط بانکی خود را به موقع پرداخت کنند؛ لذا اقدام موسسه اعتباری ملل 
در تعویق دریافت اقساط بانکی به نوبه خود جای تقدیر دارد و این مسئله هم به جهش 

تولید کمک می کند و هم ذهنیت خوبی را نزد افکار عمومی به ارمغان خواهد آورد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی یادآور شد: این موسسه اعتباری 
 با تأثیرپذیری از تجربیات مدیران خوش فکر آینده خوب و درخشانی خواهد داشت.

منبع:شمانیوز

شتاب بیشتر روند فعالیت شرکت امید
چقازردی خواستار شتاب بیشتر روند فعالیت شرکت 

امید در جهت تحقق اهداف شعار سال و جهش تولید شد 
در مراسم قدردانی از مدیر عامل پیشین و معارفه دکتر 
مدرس خیابانی مدیر عامل جدید شرکت سرمایه گذاری امید 

صورت گرفت
چقازردی خواستار شتاب بیشتر روند فعالیت شرکت 

امید در جهت تحقق اهداف شعار سال و جهش تولید شد
پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: مدیرعامل بانک سپه از مجموعه شرکت سرمایه 
گذاری امید خواست تا همچون گذشته با جدیت بیشتر محور برنامه و تالش خود را 

تحقق شعار سال و جهش تولید و اشتغالزایی قرار دهند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه؛  محمد کاظم چقازردی در مراسم 
قدردانی از دکتر حسنعلی قنبری مدیر عامل پیشین و معارفه دکتر حسین مدرس خیابانی 
مدیر عامل جدید شرکت سرمایه گذاری امید که با حضور اعضای هیئت مدیره و هیئت 
عامل بانک سپه، اعضای هیئت مدیره گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و مدیران 
عامل شرکت های تابعه امید درمحل ساختمان سردار شهید قاسم سلیمانی بانک سپه 
برگزار شد، با اشاره به اهمیت شرکت سرمایه گذاری امید در پیشبرد اهداف اقتصادی 
کشور گفت: الزم است تا نتایج تالشهای ارزنده این هلدینگ که در برگیرنده صنایع 
متعددی است خصوصا در عرصه کالن اقتصادی کشور به عموم اطالع رسانی شود. 
وی تاکید کرد : از تمام مدیران هلدینگ سرمایه گذاری امید انتظار دارم امور و 
پروژه های در دست اقدام را طبق برنامه به انجام رسانند و نقش خود را به نحو شایسته 

در سطح اقتصاد ملی ایفا کنند.
* محور برنامه های خود را جهش تولید و اشتغالزایی قرار دهید

مدیر عامل بانک دارائی های شرکت امید را هم ردیف دارائی های بانک سپه قبل 
از ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح برشمرد و خاطر نشان کرد: با توجه به 
اهمیت جهش تولید و اشتغال زایی در کشور، شرکت سرمایه گذاری امید و شرکت های 
تابعه که از پتانسیل خوبی در این زمینه برخوردار هستند باید با انسجام، همگرایی و 
هماهنگی در بدنه مدیریتی مانع از اتالف ظرفیت ها و منابع موجود و توقف چرخه 

تولید و اشتغالزایی در حوزه های متنوع فعالیت هلدینک امید شوند.
* مدیران پاک دست عامل موفقیت و حرکت و پیشرفت شرکت 

مدیر عامل با اشاره به سابقه درخشان نخستین بانک ایرانی و حضور مؤثر در 
پروژه های ملی و رضایت مسئولین کشور از عملکرد بانک سپه این موفقیت های درخشان 
را مرهون سالمت نفس، پاکدستی، تخصص و تجربه اعضای هیئت مدیره، مدیران و 
کارکنان بانک سپه عنوان و تاکید کرد سالمت اخالقی، حرفه ای و پاکدستی مدیران 

بانک و شرکت های زیر مجموعه خط قرمز ماست.
* حرکت در چارچوب قانون و مقررات و لزوم توجه به شفاف سازی امور

امور شرکت ها  قوانین، ضوابط و مقررات در کلیه  چقازردی حفظ  و رعایت 
از جمله قراردادهای پیمانکاری ، مزایده ها و مناقصه ها را همچون گذشته ضروری 
دانست و اعالم کرد: بانک به هیچ وجه عدول از قوانین و مقررات را در هیچ یک از 

مجموعه های تابعه خود نمی پذیرد.
* لزوم نظارت بر پیشرفت پروژه  ها، جلوگیری از تعدیل نیرو و مدیریت هزینه ها

مدیرعامل واگذاری طرح ها و پروژه های عظیم ملی به بانک سپه را نتیجه اعتماد 
مردم و مسئولین به نخستین بانک ایرانی عنوان و بر ضرورت نظارت دقیق وتمرکز 
بر پیشرفت پروژه های جاری، جلوگیری از تعدیل نیرو و حفظ اشتغال و مدیریت و 
صرفه جویی درهزینه ها با توجه به شرایط کشور تأکید کرد. همچنین یکی از اهداف 
اصلی فعالیت هلدینگ امید را تقویت بنیان های اقتصادی در راستای کمک به دولت 

جهت حصول به اهداف ملی اقتصادی کشور بیان کرد .
به  کمک  و  امید  سرمایه گذاری  شرکت  از  حمایت  داشت:  اظهار  چقازردی 
شرکت های زیر مجموعه آن برای رونق و شکوفایی اقتصادی کشور همواره مدنظر 
بانک بوده وضمن تشکر از موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ج.ا.ا با 
مشارکت بانک درافزایش سرمایه شرکت امید، این امر را در راستای حمایت از پروژه های 
در دست اجرای شرکت های مذکور و حفظ  و افزایش اشتغال و رونق تولید قلمداد کرد.

وی از مدیران شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری امید نیز خواست تا با تمرکز 
حسابها و عایدات ارزی ،کشور را در شرایط سخت تحریم مانند گذشته حمایت کنند 

و ی گفت: بانک نیز از مدیران فعال، توانمند و متعهد خود حمایت می کند.
* اجرای تکالیف محوله در راستای واگذاری شرکت های فاقد فعالیت بانکی

مدیر عامل بانک سپه اظهار داشت: بانک در انجام تکالیف ابالغی تاکنون در ۵ 
مرحله عرضه بلوکی سهام تحت تملک خود در شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری 

امید را انجام داده اما واگذاری آن محقق نشده است .
وی افزود: با توجه به شرایط فعلی بازار سرمایه  حسب دستور و تاکیدات مراجع 
و نهادهای ذیربط، عرضه خرد سهام شرکت مذکور و سایر شرکت ها موقتا متوقف 
گردیده و با تاکید بر اینکه این امر به معنای غفلت از انجام مسئولیت بانک در اجرای 
تکالیف ابالغی نیست اظهار داشت : واگذاری شرکت های تابعه در شرایط مناسب 

بازارسرمایه در دستور کار بانک قرار دارد.
* در آینده نزدیک سه بانک دیگر در بانک سپه ادغام خواهند شد

نیروهای مسلح در  به  بانک های وابسته  ادغام  با اشاره به پروژه  مدیر عامل 
بانک سپه اظهار داشت: طرح ملی ادغام کار بسیار بزرگی است که در حال حاضر اهم 
فعالیت های بانک و هیئت مدیره را به خود معطوف داشته و تاکنون ادغام ۲ بانک نهایی 
شده و باقیمانده بانک ها در آینده بسیار نزدیک مراحل ادغام خود را طی خواهند کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشکر از تالش های دکتر حسنعلی قنبری 
در دوران مسئولیت به عنوان مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری امید خاطر نشان کرد: 
دکتر قنبری با کارنامه مطلوب و با سالمت کاری از شخصیت علمی و اجرایی برخوردار 
بوده و همواره در کنار ما و مجموعه بانک سپه حضور دارند و از تجربیات ایشان استفاده 
خواهیم کرد. ضمنا از تالش های هیات مدیره شرکت بابت اقدامات صورت گرفته در 
زمینه واگذاری امالک و اموال مازاد و دارایی های غیر مولد و تسویه بخشی از مطالبات 

بانک از محل منابع حاصل از واگذاری ها قدردانی کرد.
چقازردی کفایت و توانمندی دکتر حسین مدرس خیابانی مدیر عامل جدید 
شرکت سرمایه گذاری امید را در کنار تجربه وی در حوزه شرکت ها از عوامل مهم و 
مؤثر در پیشبرد اهداف شرکت سرمایه گذاری امید دانست و ضمن آرزوی موفقیت 
برای وی مجددا  بر ضرورت نظارت بر عملکرد شرکت های تابعه، فراهم نمودن 
شرایط اتمام پروژه های نیمه تمام )بویژه پروژه های در دست اجرای شرکت پترو امید 
آسیا ( و جبران عقب ماندگی احتمالی آنها ، حل و فصل مسائل شرکت ها و تصفیه 

شرکت های فاقد کارایی تاکید کرد.
در پایان این مراسم مدیران عامل شرکت های چادر ملو، گل گهر، مدیریت انرژی 
امید تابان هور، کویر تایر و پترو امید آسیا در سخنان کوتاهی ضمن ارائه گزارش مختصر 
از فعالیتهای شرکت خود از زحمات مدیر عامل پیشین شرکت سرمایه گذاری امید 

قدردانی و به مدیر عامل جدید خیر مقدم گفتند.

چالش های  درباره  جهان  انرژی  حوزه  مدیران  اظهارنظر 
بازار نفت

و  توتال، شل، شورون  آرامکو،  مانند  نفتی  بزرگ  مدیران شرکت های  از  نفر   ۱۲
اوپک در مجمع  امارات و هند و همچنین دبیرکل  انرژی  آکسیدنتال به همراه وزیران 

»انرژی اینتلیجنس« درباره چالش های موجود بازار گفت وگو کردند.
هفته گذشته مدیران نفتی و تصمیم سازان حوزه انرژی در کنفرانسی سه روزه درباره 
پیش  ۴۰ سال  از  اینتلیجنس  انرژی  کردند. مجمع  موجود گفت وگو  راه حل چالش های 
به طور ساالنه در لندن برگزار می شد، اما امسال این نشست به صورت آنالین انجام شد 

که شرکت در آن را برای عالقه مندان در کشور آسان تر کرد.
انرژی و  بر صنعت  آثار همه گیری کرونا  بررسی  به  نشست سال ۲۰۲۰ میالدی 
هوایی  و  آب  عواقب  انرژی:  دوباره  گسترده  تعدیل  برای  راه حلی  پیوسته  جست وجوی 
از مدیران شرکت های بزرگ نفتی  و کرونا پرداخت. آنچه می خوانید گفته های ۱۲ نفر 
مانند آرامکو، توتال، شل، شورون و آکسیدنتال به همراه وزیران انرژی امارات و هند و 

دبیرکل اوپک در این نشست است.
مدیرعامل آرامکو: بازیابی تقاضای نفت در ۲۰۲۲

مدیر  بهترین  جایزه  که  عربستان  آرامکو  سعودی  مدیرعامل شرکت  ناصر،  امین 
نفتی سال ۲۰۲۰ را از همتایانش دریافت کرد، در این مجمع گفت: انتظار می رود تقاضای 
جهانی نفت با محدود شدن عرضه در سال ۲۰۲۲ به سطوح پیش از کرونا برسد؛ اتفاقی 

که می تواند سبب کمبود عرضه شود.
وی همچنین بر این باور است که چین بار دیگر در مرکز توجه قرار خواهد گرفت 
و بیشترین سهم را در بهبود نفت خواهد داشت. در کنار چین، کشورهای در حال توسعه 

شرق آسیا و دیگر نقاط جهان نیز به این بهبود کمک خواهند کرد.
مدیرعامل آرامکو معتقد است کاهش هزینه سبب ایجاد کمبودی بلندمدت شود.

مدیر اکسیدنتال پترولیوم: بهبود نفت اواخر سال آینده اتفاق می افتد
برخالف ناصر، ویکی هوالب مدیرعامل شرکت آمریکایی اکسیدنتال پترولیوم در 

این نشست گفت: موازنه عرضه و تقاضا اواخر سال ۲۰۲۱ رخ خواهد داد.
وی معتقد است تولید نفت آمریکا سال آینده اندکی بهبود می یابد، اما هیچ وقت 

به سطح ۱۳ میلیون بشکه که اواخر ۲۰۱۹ رخ داد، نخواهد رسید.
ما  میلیون بشکه ای که   ۲ بازگرداندن  تأکید کرد:  پترولیوم  اکسیدنتال  مدیرعامل 

به تازگی از دست دادیم و افزایش تولید ورای آن بسیار دشوار است
هوالب اظهار کرد: حجم تقاضا هم اکنون به ۹۴ میلیون بشکه در روز رسیده است 

و مدتی طول می کشد تا به ۱۰۰ میلیون بشکه در روز برسد.

از نظر هوالب اوج و افول تقاضا در پی اوج و افول عرضه رخ می دهد.
سهیل المزروعی؛ تأکید بر گام بعدی توافق اوپک پالس

اینتلیجنس  انرژی  در مجمع  متحده عربی  امارات  انرژی  وزیر  المزروعی،  سهیل 
گفت: اوپک پالس قصد دارد از ابتدای سال ۲۰۲۱ کاهش تولید را تسهیل کند که طبق 

توافق این ائتالف در آوریل امسال است.
وی افزود: در اوپک پالس برنامه ای تنظیم کردیم و آن برنامه با تقریبًا ۱۰ میلیون 
یا ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه کاهش تولید روزانه آغاز شد. این حجم اکنون کاهش یافته 
و بار دیگر آخر امسال و در حالی که وارد سال نو میالدی می شویم نیز تسهیل می شود.

وزیر انرژی امارات ادامه داد: بر مبنای این توافق، کاهش تولید هم زمان با رشد 
اقتصاد جهانی و تقاضای نفت تسهیل خواهد شد. قرار است از ژانویه از حجم کاهش 

تولید ۲ میلیون بشکه در روز کاسته شود.
المزروعی گفت: بر این باورم که حجم با توجه به مقدار افزایش تقاضا محاسبه 

شده است.
دبیرکل اوپک: قیمت نفت سقوط نمی کند

محمد بارکیندو، دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در پاسخ به 
آینده میالدی گفت:  ژانویه سال  از  اوپک پالس  تولید  افزایش  احتمال  پرسشی درباره 
اطمینان  تصمیم می گیرد،  درباره سیاست خود  وقتی  نوامبر  اواخر  اوپک پالس  ائتالف 

حاصل خواهد کرد قیمت ها دوباره سقوط نخواهند کرد.
وی افزود: تقاضا آن طور که انتظار می رفت رشد نکرده است، می خواهم به شما 
)راهکار( است،  بهترین  آنچه می دانند  به  اوپک و شرکای غیراوپکی  اطمینان دهم که 
ادامه خواهند داد تا اطمینان یابند مانند آنچه پیش از این دیدیم بازار به طور بی سابقه ای 

سقوط نکند.
دبیرکل اوپک تأکید کرد: باید واقع گرا باشیم و بدانیم که احیای تقاضا به رقمی که 
اوایل امسال پیش بینی شده بود، نخواهد رسید و تقاضا همچنان ضعیف به نظر می رسد.

وزیر نفت و گاز هند: به برنامه توسعه صنعت انرژی ادامه می دهیم
انرژی دنیاست  دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند که سومین مصرف کننده بزرگ 
انرژی  باقی مانده برای سرمایه گذاری عظیم  تنها نقطه  باور است که کشورش  این  بر 
است. وی معتقد است که با وجود فشار همه گیری کرونا، هیچ برنامه ای برای تغییر در 

راهبرد افزایش سرمایه گذاری در این حوزه ندارد.
پرادهان افزود: هند تنها بازار پویا برای سرمایه گذاری است. تقاضا اندکی کاهش 
یافته، اما اطمینان داریم که از طرح های سرمایه گذاری در بخش های باالدستی، میان دستی 

و پایین دستی منحرف نخواهیم شد.
وزیر نفت هند افزود: هند به سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد دالری برای گذار به اقتصاد 
گاز محور متعهد است. برای این کار، هند در حال توسعه پایانه های وارداتی، خطوط لوله 
و شبکه های توزیع است و دولت به امضای قراردادهای جدید برای دریافت گاز طبیعی 

مایع شده )ال ان جی( ادامه خواهد داد.
مدیرعامل ادنوک: ظرفیت تولید را به ۵ میلیون بشکه در روز می رسانیم

ادنوک، بزرگ ترین شرکت تولیدکننده نفت امارات قصد دارد تولید روزانه نفت خود 
را تا سال ۲۰۳۰ به ۵ میلیون بشکه در روز برساند.

سلطان الجابر، مدیرعامل ادنوک گفت: با وجود تأثیری که شیوع کرونا بر تقاضا 
گذاشته و روند گذار انرژی، بر هدف تولید خود تا پایان دهه پایبند و بر این باور است 
که دنیا هم زمان با رشد اقتصاد در دهه های پیش رو به عرضه قابل توجهی از نفت و 

گاز نیازمند خواهد بود.
آثار  بر  نزدیک  از  ادنوک  به ویژه  و  امارات  کوتاه مدت  در  هم زمان،  افزود:  وی 
محدودیت های جدید کرونا و انعکاس احتمالی آن در قدرت یا سرعت بازیابی اقتصادی 
را به ۴ میلیون  این شرکت در زمان شیوع کرونا ظرفیت تولیدش  نظارت خواهد کرد. 

بشکه در روز رساند.
غیرعملیاتی  آلبرتا خارج  نفت  تولید  ۱۶ درصد  کانادا:  آلبرتای  استان  انرژی  وزیر 
انرژی  مجمع  نشست  در  کانادا  آلبرتای  غربی  استان  انرژی  وزیر  َسِوج،  می ماندسونیا 
باقی می ماند.  این منطقه متوقف  تولید نفت خام  از  اینتلیجنس گفت: حدود ۱۶ درصد 
این رقم با ۲۲ درصد معادل ۸۸ هزار بشکه در روز ابتدای شیوع کرونا قابل قیاس است.

نفتی  تولید شن های  کامل  بازیابی  بازمی گردد،  آهستگی  به  تولید  داد:  ادامه  وی 
نیازمند قیمت های باالتر و همچنین بازگشت تقاضای آمریکاست، زیرا این کشور خریدار 

۹۷ درصد نفت صادراتی کاناداست.
مدیر پارسلی انرژی: تولید آمریکا به ۱۳ میلیون بشکه در روز باز نمی گردد

مت گلگر، مدیرعامل پارسلی انرژی در این نشست گفت: تولید آمریکا به رکورد ۱۳ 
میلیون بشکه روزانه که در ماه نوامبر پارسال ثبت شد بازنمی گردد و در بهترین حالت در 
۵ تا ۱۰ سال آینده به طور پیوسته در سطح ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز می ماند.

به گفته وی، بازگشت محتاطانه تقاضا پس از کرونا در کنار کاهش شدید استخراج 
از چاه های شیل سبب می شود بازگشت به ۱۳ میلیون بشکه تولید روزانه امکان پذیر نباشد.

و  میلیون   ۱۲ به  آمریکا  تولید  است  ممکن  کرد  تأکید  انرژی  پارسلی  مدیرعامل 
۵۰۰ هزار بشکه در روز برسد، اما مداومت نخواهد داشت. تولید این کشور هفته گذشته 

۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود.
مدیرعامل توتال: انتظار دارم کاهش انتشار کربن تعدیل شود

فرآیند  از  انتظارها  این مجمع گفت:  در  فرانسه  توتال  مدیرعامل  پویانه،  پاتریک 
گلخانه ای  گازهای  انتشار  کاهش  برای  راهی  به عنوان   )CCS( کربن  ذخیره  و  تجمیع 
ممکن است نیازمند تعدیل باشد.به گفته وی، پروژه هایی بیشترین شانس موفقیت را با 
این روش دارند که به تأسیسات ذخیره سازی دریایی نزدیک باشند، به طوری که هم اکنون 
به یارانه سنگین دولتی محتاج اند.به گفته این مدیر نفتی، فرآیند تجمیع و ذخیره کربن 
در همه برنامه های کنونی برای محدود کردن تغییرات آب و هوایی نقش دارد و توتال 
به همراه  که  هلند  زیلند  پاالیشگاه  در  یا  آنتورپ  پایانه  در  پروژه جدید  می خواهد یک 

لوک اویل روسیه مالکیت آن را دارد، آغاز کند.
CCS  تأکید شورن بر موانع

مایک ویرث، مدیرعامل شرکت نفتی شورون آمریکا نیز مانند پویانه گفت: شورون 
در حال استفاده از فرآیند تجمیع و ذخیره کربن است.

به گفته وی، شورون در حال اجرای پروژه ای در میدان گازی گرگون استرالیاست 
که نسبت به دیگر پروژه های تجمیع کربن مزایایی دارد.

مدیرعامل شرکت نفتی شورون آمریکا تأکید کرد با وجود انتظار پیشرفت فناورانه 
ذخیره سازی  برای  خط مشی  و  قانونی  چارچوب های  سر  بر  بیشتر  کار  به  باره،  این  در 

بلندمدت کربن نیاز دارد.
شل و خدمت به مشتریان

بن ون بوردن، مدیر اجرایی شل در مجمع انرژی اینتلیجنس گفت: شرکت های 
انرژی باید به دنبال فرصت هایی برای ارائه خدمات به مشتریان فراتر از پمپ بنزین ها 
باند  پهنای  مانند  دیگری  پیشنهادهای  به  ما حتی  موارد  از  بعضی  در  افزود:  باشند.وی 
اما  باشد،  ما  اصلی  تجارت  مسئله  این  که  نمی کنم  پیشنهاد  من  کرده ایم،  مراجعه  نیز 
نشان می دهد شما می توانید به روش های مختلفی از سیستم مشتری خود استفاده کنید 
و حاال فکر کنید که این امر در نسل بعدی شارژ خارج از خانه، شارژ در مقصد، شارژ 
در حال حرکت و شاید هیدروژن و... یا دیگر خدماتی که می توانید در انتقال انرژی به 

آنها فکر کنید، پیش رود.
احتمال خروج پتروناس از تأسیسات نفتی عراقی

تنگکو محمد توفیق تنگکو عزیز، مدیرعامل شرکت ملی نفت مالزی )پتروناس( 
گفت: با سقوط قیمت نفت در سال جاری میالدی، این شرکت مالزیایی دولتی به فکر 

بررسی خروج از میدان نفتی قراف در جنوب عراق افتاده است.
وی اظهار کرد: با سناریوی نفت ۴۰ دالری نیازمند مرور اهداف پتروناس در میدان 
نفتی قراف هستیم و با مسئوالن دولتی عراقی درباره اقتصادی بودن تولید در این میدان 

مشورت می کنیم. پتروناس قراف سهم ۴۵درصدی دارد.

رئیس کل بانک مرکزی:

۷۰ صادرکننده بدحساب »کارتن خواب« هستند!

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ی
نرژ

ت/ ا
نف

زیر نظر: محمد امامی

ر  ا ز با رشناس  کا یک 
سرمایه گفت: ابتدای آذر ماه، 
شروع فصل شادی در بورس 
خواهد بود و بازار تا پایان فصل زمستان 
به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.

ی  فضا  : د و فز ا موالیی  علی 
قدرت  شده،  حاکم  بازار  بر  که  تعلیقی 
تصمیم گیری را به ویژه در بخش تقاضا 

تحت تاثیر قرار داده است.
وی ادامه داد: سهام شاخص ساز 
مانند شپنا که در یک روز بالغ بر ۶۰۰ 
میلیون برگه سهم در نقطه کامل مثبت 
گشایش  پیش  ابتدای  در  شد  معامله 
معامالتی روز بعد، کار خود را با صف 

فروش آغاز کرد.
موالیی با بیان اینکه وجود چنین 
است  آن  نشان دهنده  بازار  در  روندی 
بخش  در  خصوص  به  بازار  کلیت  که 
تقاضا در طول یک روز با تغییر شگرفی 
داشت: سهمی  اظهار  می شود،  همراه 
مورد  باالیی  حجم  با  روز  یک  در  که 
تقاضا است در روز معامالتی بعد بدون 
رخ دادن هیچگونه اتفاق سیاسی روند 
کامال معکوسی را در پیش می گیرد و 
در زمان معامالت  صف فروش می شود 
در حالی که اگر متغیرهای اقتصادی را 
با نقطه نظر ارز در نظر بگیریم مشاهده 
می کنیم که اتفاق های مثبتی به نفع 

آن سهم رخ داده است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: 
سنا  و  نیما  سامانه  در  ارز  قیمت  رشد 
نشان دهنده این است که سهم مدنظر 

را می  ارز  سود خوبی  نرخ  افزایش  با 
چنین  با  سهم  اینکه  اما  بسازد  تواند 
شود  می  فروش  بازار صف  در  قدرتی 

کمی عجیب است.
وی با تاکید بر اینکه وضع فعلی 
بازار نشان دهنده وجود جو روانی منفی 
قرار  را تحت شعاع  بازار  است که کل 
داده است و مانع از قدرت تصمیم گیری 
گفت:  است،  شده  بازار  در  سهامداران 
توانستیم  تا دو هفته گذشته می  شاید 
را به  بازار  وجود صف های فروش در 
بازارهای  در  گذاری  سرمایه  جذابیت 
ارتباط  سرمایه  بازار  به  نسبت  موازی 
دهیم زیرا تا مدتی سهامداران به دنبال 
فروش سهام خود و تامین نقدینگی برای 

ورود به بازارهای موازی بودند.
اکنون  اینکه  بر  تاکید  با  موالیی 
افراد برای سرمایه گذاری اقدم به فروش 
سهام و خرید دالر با نرخ ۳۲ هزار تومان 
یا سکه ۱۶ میلیون تومانی نمی کنند، 
گفت: تا مدتی صحبت از وجود حباب 
در بازار سرمایه بود اما اکنون می توان 
ارز،  قیمت  در  که  حبابی  کرد  اعالم 
آن  دارد مشابه  مسکن و خودرو وجود 
را تاکنون در بازار سرمایه شاهد نبودیم.

وی با اشاره به اینکه برخالف چند 
هفته گذشته وجود جذابیت در بازارهای 
ارز از بین رفته است، گفت: مسئوالن 
اصلی در بازار سرمایه و اعضای شورای 
عالی بورس باید مداخله جدی تری را 
با تصمیم های کارشناسی شده در بازار 
تصمیم خود  آن  نباید  و   باشند  داشته 

مزید بر مشکلی جدید در بازار شود.
اینکه  به  توجه  با  افزود:  موالیی 
بازار  کنونی  معامالت  در  منطقی  هیچ 
وجود ندارد؛ بنابراین بهتر است وضعیت 
حاکم در بازار مورد کنترل قرار گیرد در 
وضعیت  تشدید  شاهد  اینصورت  غیر 
اصالحی شاخص بورس در بازار خواهیم 
گفت:  سرمایه  بازار  کارشناس  بود.این 
الساعه  خلق  های  تصمیم  از  برخی 
سرمایه  اندک  تا  شد  علت  بر  مزید 
گذاری  سرمایه  به  سهامداران  اعتماد 
در بورس خدشه دار شود و اکنون هیچ 
بازار  فعلی  روند  برای  اقتصادی  دلیل 

سرمایه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه از ماه آبان شاهد 
روزهای بهتر و معامالت منطقی تری 
پیش  در  گفت:  بود،  خواهیم  بازار  در 
معامالت  برای  شده  انجام  های  بینی 
هفته جاری، به هیچ عنوان توقع چنین 
در  و  نداشت  وجود  بازار  در  اصالحی 
بازار  در  متعادلی  معامالت  روند  انتظار 
های  صف  وجود  که  حالی  در  بودیم، 
های  بینی  پیش  همه  بازار  در  فروش 

انجام شده در بازار را برهم زد.
است هر چه  بهتر  موالیی گفت: 
بازار گرفته شود  برای  زودتر تصمیمی 
که هیجان های موجود در بازار کاهش 
و روند بازار به سمت معامالت منطقی 

تری پیش رود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان 
معتقدند  ها  کارشناس  از  برخی  اینکه 
که بهتر است برای بازگشت تعادل به 

محدود  مدتی  برای  بورس،  معامالت 
دامنه نوسان در بازار برداشته شود، اظهار 
داشت: چنین اقدامی در وضعیت فعلی، 
به صالح بازار نیست و می تواند موج 
فروش سنگینی را در بازار ایجاد کند و 
جبران آن نیازمند چند ماه زمان باشد، 
این اقدام اعتماد سهامدار را تحت شعاع 
بیشتر  افزایش  باعث  و  دهد  می  قرار 

هیجان در معامالت بازار خواهد شد.
مدیریت  باید  اینکه  بیان  با  وی 
بر روند معامالت حقوقی ها  و نظارت 
بازار  در  فروش  شدت  کاهش  جهت 
باید  زمینه  این  در  یابد، گفت:  افزایش 
حقیقی  سهامدار  تا  شود  انجام  اقدامی 
بلیت  قا که  برسد  اطمینان  ین  ا به 
و  نرفته است  بین  از  بازار  نقدشوندگی 
پنج  با  را  خود  سهام  توانند  می  حتی 
وجود  برسانند،  فروش  به  منفی  درصد 
صف های فروش برای چند روز متوالی 
چنان ترسی را در بازار ایجاد کرده که 
باعث رفتارهای هیجانی سهامداران در 

بازار شده است.
موالیی با اشاره به اینکه در گذشته 
هیچ  بازده  که  است  شده  ثابت  بارها 
بلند مدت، مانند  بازه زمانی  بازاری در 
بازار سرمایه نیست و همیشه بورس در 
را  ای  مقایسه  غیرقابل  بازده  بلندمدت 
نسبت به سایر بازارها کسب کرده است، 
افزود: تا پایان سال ۹۹ شرایط بازار با 
اتفاق هایی که رخ داده است  مجموع 
متحمل  سهامداران  و  شود  نمی  بدتر 

ضرر بیشتر نمی شوند.

یک کارشناس بورسی پیش بینی کرد؛

بازگشت رونق به بورس از یک ماه آینده

اقتصاد  پول  المللی  بین  نوشته صندوق  به 
رکود خارج می شود.صندوق  از  آینده  ایران سال 
بین المللی پول در ارزیابی جدید خود از وضعیت 
اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی اعالم کرد 
بخش بزرگی از این کشورها از جمله ایران، سال آینده وضعیت 
اقتصادی بهتری را تجربه خواهند کرد. شیوع کرونا و کاهش 
قیمت نفت هم رشد اقتصادی و هم توانایی مالی این کشورها 

را تحت تاثیر قرار داده است.
۱- ایران

رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۶.۵ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای امسال: منفی ۵ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال بعد: مثبت ۳.۲ درصد

وضعیت تورم:
 ۳۱ ایران  امسال  تورم  پول،  المللی  بین  صندوق  گفته  به 
به ۲۹.۳ درصد  آینده  رقم سال  این  که  بود  درصد خواهد 

کاهش پیدا خواهد کرد. 
۲- عراق

رشد اقتصادی سال قبل: ۴.۴ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای امسال: منفی ۱۲.۱ درصد

بعد: مثبت ۲.۵  برای سال  بینی شده  اقتصادی پیش  رشد 
درصد

۳- عربستان
رشد اقتصادی سال قبل: مثبت ۰.۳ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای امسال: منفی ۵.۴ درصد
بعد: مثبت ۳.۳  برای سال  بینی شده  اقتصادی پیش  رشد 

درصد
۴- امارات

رشد اقتصادی سال قبل: مثبت ۱.۷ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای امسال: منفی ۶.۶ درصد

بعد: مثبت ۱.۳  برای سال  بینی شده  اقتصادی پیش  رشد 
درصد

۵- پاکستان

رشد اقتصادی سال قبل: مثبت ۱.۹ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای امسال: منفی ۰.۴ درصد

بعد: مثبت یک  بینی شده برای سال  اقتصادی پیش  رشد 
درصد

۶- افغانستان
رشد اقتصادی سال قبل: مثبت ۳.۹ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای امسال: منفی ۵ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال بعد: مثبت ۴ درصد

۷-  آذربایجان
رشد اقتصادی سال قبل: مثبت ۲.۲ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای امسال: منفی ۴ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال بعد: مثبت دو درصد

۸- ارمنستان
رشد اقتصادی سال قبل: مثبت ۷.۶ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای امسال: منفی ۴.۵ درصد
بعد: مثبت ۳.۵  برای سال  بینی شده  اقتصادی پیش  رشد 

درصد
۹- گرجستان

رشد اقتصادی سال قبل: مثبت ۵.۱ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای امسال: منفی ۵ درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال بعد: مثبت پنج درصد

پیش بینی صندوق بین المللی پول؛

پایان رکود اقتصادی ایران در سال ۱400

تولید شمش فوالدی ) میانی( در نیمه 
نخست امسال به ۱۴ میلیون و ۳۹۲ هزار تن 
رسید که در مقایسه با ۱۳ میلیون و ۸۹ هزار 
تن مربوط به مدت مشابه پارسال افزایش ۱۰ درصدی 

را نشان می دهد.
برپایه جداول آماری انجمن تولید کنندگان فوالد 
ایران، در دوره این گزارش تولید بیلت و بلوم به رقم 
هشت میلیون و ۶۳۶ هزارتن و اسلب در این مدت به 
رقم پنج میلیون و ۷۵۶ هزار تن رسیدکه در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۳ و ۶ درصد 

رشد را نشان می دهد.
میزان تولید بیلت و بلوم در نیمه نخست پارسال 
هفت میلیون و ۶۷۶ هزار تن و اسلب پنج میلیون و 

۴۱۳ هزار تن ثبت شده بود. 
افزایش هشت درصد تولیدات فوالدی

تولیدات فوالدی ) مقاطع طویل و تخت( در نیمه 
نخست امسال به رقم ۱۱ میلیون و سه تن رسید که 
در مقایسه با ۱۰ میلیون و ۱۷۳ هزار تن عملکرد دوره 

مشابه سال ۹۸ افزایش هشت درصدی را ثبت کرد.
آمار مورد بررسی نشان می دهد که تولید مقاطع 
ابتدایی ۹۹ به میزان پنج  طویل فوالدی در ۶ ماهه 
میلیون و ۵۶۴ هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه 

در سال ۹۸ با افزایش ۱۳ درصدی  روبرو شد.

همچنین تولید مقاطع تخت فوالدی نیز در دوره 
این گزارش به پنج میلیون و ۴۳۹ هزار تن رسید و 
نسبت به پنج میلیون و ۲۶۷ هزار تن عملکرد نیمه 

نخست پارسال رشد سه درصدی دارد.
پیش از این سرپرست سابق وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفته بود: ظرفیت تولید زنجیره فوالد کشور 
میلیون تن  به ۲۳۰  میلیون تن در سال ۹۲  از ۱۲۳ 

درسال ۹۹ رسیده است.
جعفر سرقینی افزود: امروز به همت متخصصان 
ایرانی و با وجود همه تحریم های ظالمانه دشمن به 
ظرفیت ۳۷ میلیون تن فوالد خام در کشور رسیده ایم.

به گفته وی، اکنون ایران به رتبه ۱۰ فوالد در 

دنیا دست یافته و با این پیشرفت درچند سال گذشته 
توانسته فرانسه و ایتالیا را از لحاظ تولید فوالد پشت 

سربگذارد.
وتجارت  معدن  وزارت صنعت،  سابق  سرپرست 
تن  میلیون   ۶.۵ بود: سال ۹۱ حدود  گفته  راهم  این 
شده  ثبت  فوالد  صادرات  تن  میلیون   ۱.۵ و  واردات 
بود، اما درسال ۹۸ در زمینه صادرات فوالد رکورد زده 
فوالد دست  انواع  تن صادرات  میلیون  به ۱۲  و  شد 
به چند صد هزار  واردات  اینکه میزان  یافتیم، ضمن 
تن فوالدهای خاص رسیده که با توسعه های انجام 
شده در فوالد آلیاژی ایران، این بخش هم در داخل 

پوشش داده می شود.

در نیمه نخست امسال صورت گرفت؛

افزایش ۱0 درصدی تولید شمش فوالدی 
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مهارت گوش دادن موثر

مهارتی به نام »گوش دادن«

در ادامه با یک مثال بیشتر برای 
شما توضیح خواهیم داد:

بود  ایستاده  همسرش  سر  باالی 
و می  گفت:

با شما  متوجه حرف  هایم شدی؟ 
هستم!

همسرش هم که گویی ناگهان از 
خواب پریده باشد، سرش را به عالمت 
تأیید تکان داد و گفت: بله بله خانم…

همسر ادامه داد:
داشتم  چی  بگی  شه  می   خب 

می گفتم؟!
او که غرق روزنامه خواندن بود، ِمن 
ِمن کنان نگاهی به ایشان کرد و گفت: 
راستش حواسم به یه خبر جدید جلب شد 
و بخشی از حرف  های شما را نشنیدم …

چند  مقاله  این  ادامه  از  قبل  لطفاً 
از  نفر  چند  ببینید  و  کنید  فکر  لحظه 
شما خوانندگان محترم تجربه  ای مشابه 
تاکنون  یا  اید؟  داشته   نشدن  شنیده  از 
چند مرتبه  همسر، همکار، رئیس و یا 
کارمندان خود را به درستی نشنیده  اید؟

به نظر می  رسد با فرا رسیدن هزاره 
شتاب  با  اخیر  دهه  دو  این  در  و  سوم 
تکنولوژی رابطه موثر و مفید بین انسان  

ها هر روز کم  رنگ  تر می  شود.
گویی ما اوقاتمان را بیشتر صرف 

گوشی  ها و لپ تاپ  هایمان می  کنیم.
گاهی البته فقط گاهی یادمان می  
رود نزدیک  ترین افرادمان نیاز به شنیده 

شدن دارند.
گاهی فراموش می  کنیم خودمان 
روابط  داریم.  شدن  شنیده  به  نیاز  هم 
ماشینی و دیجیتالی شده کنونی مهارت  
های ارتباطی و مخصوصاً مهارت گوش 
است.  برده  بین  از  ما  در  را  موثر  دادن 
ایران ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.

است  ابزاری  دادن  گوش  مهارت 
درک  تر  عمیق   فهمیدن،  بهتر  برای 
کردن و مؤثر رابطه برقرار کردن با افراد 
دیگر، مهارتی که می  تواند منجر به رابطه 
مطلوب زناشویی، شغلی و تحصیلی گردد 
و همچنین می تواند در بهبود فن بیان نیز 
موثر باشد، زیرا هرچه بهتر گوش کنیم 

بهتر می توانیم پاسخ دهیم.
امری  موثر  دادن  گوش  مهارت 
ضروری و حیاتی برای هر رابطه  ای است.

امروز بیش از هر روز معتقد هستیم 
قبل از هر نکته  ای باید به خاطر بسپاریم 
این مهارت را شخصاً وقتی می  توانیم به 
نحو مطلوبی اجرا کنیم که ابتدا صدای 
درون خودمان را به خوبی شنیده باشیم.

انسان  ها مهارت گوش دادن موثر 
را زمانی خوب درک می  کنند که ابتدا به 
نحوی موثر به نداها و صداهای درونی 
خود گوش داده باشند بدان معنا که اگر 
صداهای فکر و ذهن و قلب خود را خوب 
بشنویم به شناختی مفیدتر از خود دست 
یافته در نتیجه رابطه مؤثری با دیگران 

برقرار خواهیم کرد.
برای مهارت گوش دادن بیش از هر 
چیزی الزم است تعریف آن را بدانیم و 
فرق گوش دادن و شنیدن را درک کنیم.

در ادامه به تبیین و توضیح این موارد 
آموزیم  با همراهی شما می   و  پرداخته 
چگونه این مهارت را در خود تقویت کنیم.

تعریف گوش دادن موثر و 
تفاوت آن با شنیدن

گوش دادن موثر یعنی با توجه کامل 
و کافی به معنا و مفهوم سخنان طرف 
مقابل گوش دهیم به طوری که بتوانیم 

با او همدلی و همراهی کنیم.
نشانه های  مجموعه  نیم  بتوا و 
کالمی و غیرکالمی سخنگو و مخاطب 
واکنش  و  کرده  درک  دقت  به  را  خود 

مناسب مقابل او ارائه دهیم.
اساسی  تفاوتی  موثر  دادن  گوش 
عضو  با  ارتباط  شنیدن  دارد.  شنیدن  با 
گوش دارد، یعنی گویی فقط شما اصوات 
و آواهایی را می  شنویم و به آن دقت و 

یعنی  اما گوش دادن  توجه نمی  کنیم. 
زبان  و  به کالم  تو  دقت  و  توجه  تمام 

بدن گوینده باشد.
 

گوش دادن موثر چه فوایدی 
دارد؟

حاال  موثر  دادن  گوش  تعریف  با 
بفهمیم  است که  نکته  این  نوبت مهم 
اساساً گوش دادن مؤثر چه فوایدی دارد؟

گوش  نوع  این  فواید  شناخت  با 
دادن، ما نتایج شگرفی در حوزه روابط 
حاصل می  کنیم و یکی از آیتم  هایی که 
ما برای یک پیشرفت و رشد نیاز داریم 
روابط مطلوب با دیگران است. حاال این 
روابط شامل انواع رابطه است نظیر رابطه 

زناشویی، شغلی، تحصیلی و …
پس نکته اساسی گوش دادن موثر 
باعث  همچنین  و  رابطه هاست  بهبود 
خواهد شد که در روند مذاکره موفق تر 

عمل نماییم.
 

گوش دادن موثر به چه 
مواردی بستگی دارد؟

دوتا  بر  عالوه  دادن  گوش  برای 

بدون  و  داریم  “تمرکز”  به  نیاز  گوش، 
دادن  گوش  عمل  هرگز  تمرکز  وجود 
موثر اتفاق نخواهد افتاد و اتفاقی که می 

افتد صرفا شنیدن است.
تمرکز در گوش دادن یعنی؛ تمام 
ذهنیت و انرژی خود را برای درک پیام 
های کالمی صرف کرده و به قدری به 
آن ها توجه داشته باشیم که بتوانیم در 

ذهن خود تجزیه تحلیلشان کنیم.
یکی از مواردی که دشمن گوش 
می  “حاضرجوابی”  است،  موثر  دادن 
باشد. خیلی از ما زمانی که چیزی را می 
شنویم، صرفا برای پاسخ دادن به آن توجه 
می کنیم و این نوع تمرکز و توجه هیچ 
تاثیری در موثر بودن گوش دادن ندارد.

برای مهارت در گوش دادن موثر 
چه کارهایی انجام دهیم؟

با رعایت نکات زیر می  توان مهارت 
گوش دادن موثر را ارتقاء داد. ناگفته نماند 
مهارت  هر  همانند  موثر  دادن  گوش 
بهبود است و فقط  ارتقاء  قابل  دیگری 

نیازمند تالش و تکرار است.
 

صبر پیشه کنید
برای آنکه بفهمیم مخاطب در حال 
انتقال چه پیامی است نیاز است صبورانه 

به حرف  هایش گوش دهیم.
تعجیل در پاسخگویی نمی  گذارد 
به اصل صحبت  های مخاطب پی ببریم.

در حقیقت صبوری به خرج دادن 
و  بیشتر گوینده می  شود  اعتماد  سبب 
راحت  تر و مطمئن  تر با شما گفتگو خواهد 
کرد در نتیجه شما به نیات و مقاصد گفته  

های طرف مقابل پی خواهید بُرد.
توجه به زبان بدن گوینده

گاهی البته فقط گاهی ممکن است 
که ما فقط به گفتار سخنران و گوینده 
توجه کنیم برای مهارت یافتن در گوش 
دادن موثر الزم است به زبان بدن گوینده 

هم توجه شود.

با  برخورد  در  پیش  روز  مثاًل چند 
یکی از دوستان متوجه پنهان کاری وی 
را  مدتی همدیگر  از  وقتی پس  شدیم. 

دیدیم طبق معمول ازش پرسیدیم:
حالت خوب است؟ همه چیز رو به 
راه است؟ گفت: بله خوبم. همه چی رو 

به راه است!
اما این فقط گفتارش بود. چهره  اش 
خسته، غمگین و فاقد بشاشیت الزم برای 
خوب بودن، را ادا می  کرد که حاکی از 

تناقص گفتار و زبان بدن او بود.
بنابراین برای گوش دادن صحیح 
نظر  مورد  فرد  بدن  زبان  به  باید  حتماً 
دقت ویژه  ای داشت تا در صورت نیاز 
کمک مطلوب و مؤثری به او انجام شود.

قضاوت و پیش داوری ممنوع
ممکن است ما نسبت به آدم  ها و 
طرز تفکرشان قضاوت و یا پیش  داوری 

داشته باشیم.
این امر سد محکمی در راه گوش 

دادن موثر است.
در  است  الزم  منظور  همین  به 
پیش   و  قضاوت  فاقد  افراد  با  برخورد 

داوری باشیم.

در حقیقت پیش  داوری و قضاوت 
اکنوِن  لحظه  در  دقت  و  توجه  از  مانع 
و  توسعه  برای  را  راه  و  شده  مخاطب 

ترمیم روابط می  بندد.
ناشنیده  کنیم،  می   قضاوت  وقتی 
راضی  طبعًا  و  ایم  کرده   صادر  رأی 

خواهیم بود.
برای مهارت در گوش دادن موثر 
و  است  شدن  قضاوت  بی   راه  بهترین 
بی قضاوتی وقتی میسر است که بتوانیم 
بدون پیشینه و ذهنیت قبلی به سمت 

فرد برویم.
چه بسا انساِن روبروی ما تغییر کرده 
باشد و این خود راهی باشد برای ارتباط 

صحیح و سازنده.
داشته  صحیح  چشمی  تماس 

باشید
که  ای  رابطه   هر  در  است  بهتر 
نیازمند به گفتگو دو جانبه است از ارتباط 

چشمی مناسبی استفاده کنید.
ارتباط چشمی صحیح، نوع نگاهی 
جنسیت،  شرایط،  اقتضاء  به  که  است 

فرهنگ و … به مخاطب داریم.
ارتباط چشمی صحیح به مخاطب 
می  فهماند که او برایمان مهم و ارزشمند 
است و به این نکته تأکید می  ورزد که 
تمام توجه ما به اوست زیرا در این لحظه 
هیچ چیزی برایمان با ارزش  تر از گفته  

های او نیست.
حواس پرتی یعنی سقوط رابطه

گفتگو  به  وقتی  است  مناسب 
و  گفتار  به  فقط  حواسمان  می پردازیم، 
گاهی  باشد  شده  جمع  شخص  کردار 
البته فقط گاهی ممکن است نکاتی مهم 

از دستمان فرار کند.
اگر عوامل حواس پرتی نظیر موبایل، 
در   … و  جراید  تلویزیون،  لپ تاپ، 
کنارمان نباشد بهتر می توانیم به گفته های 
طرف مقابل گوِش جان بسپاریم. مهارِت 
گوش دادن موثر در گوش دادن وقتی 

رخ می دهد که مخاطب عماًل بفهمد ما 
حواس مان جمِع او و گفتار اوست.

پرسشگری
آدم های ماهر در گوش داد موثر، 
اغلب عادت به پرسیدن سواالت خوب 

و چالشی دارند.
سواالت  طرح  جای  به  افراد  این 
در  و  مثبت  سواالتی  بیهوده،  و  منفی 
جهت گفتگو می  پرسند تا مخاطب را به 

سمت درست هدایت کنند.
توجه داشته باشید بهتر است نوع 
بله  و  خیر  نظیر  هایی  جواب   سواالت 
نداشته باشد بلکه سواالتی پرسیده شود 
که فرد اطالعات دقیق  تری در اختیارمان 
بگذارد تا در پرتو آن پاسخ ها بتوانیم به 

شخص کمک کنیم.
یادداشت برداری یکی از مواردی که 
تاثیر مستقیم در میزان تاثیر گوش دادن 
دارد، یادداشت برداری از آن چیزی است 

که به آن گوش داده و توجه می کنیم.
به  را  برداری  یادداشت  واقع  در 
عنوان یکی از تکنیک های گوش دادن 

موثر می شناشند.
که  باشیم  داشته  توجه  باید  اما 
یادداشت برداری با دیکته نویسی تفاوت 
دارد و منظور از یادداشت برداری، نوشتن 
تمام و کمال آنچه که می شنویم نیست.

آنقدر  است  نیاز  برداری  یادداشت  در 
تمرکز داشته باشیم که نکته های مهم 
را تشخیص داده و آن ها را با جمالت و 

عبارت های کوتاه بنویسیم.
جمله  آن  دیدن  با  که  طوری  به 
یا عبارت، مقدار زیادی از مطالب را به 

خاطر بیاوریم.
انعکاس احساسات

این یعنی به طرف بازخورد بدهیم. 
با  می کند  صحبت  ما  با  کسی  وقتی 
فهمانیم شش  می   او  به  دادن  بازتاب 
یا  بازتاب  اوست.  به  مان  توجه   دانگ 
بهترین  از  یکی  احساسات  انعکاس 
دادن  گوش  در  مهارت  های  روش  

موثر است.
مثاًل وقتی کسی با غصه، هیجان، 
دیگر  احساسات  از  بسیاری  و  گریه 
او همدردی  با  زند  برای مان حرف می  
بازتاب  را  خود  احساس  او  به  و  کنیم 
دهیم طوری که فرد کاماًل حس کند در 

آن لحظه درک شده است

جمع بندی و تبادل نظر
نیازمند  گفتگوها  در  افراد  اکثر 
تبادل  و  مشخص  نتیجه  به  رسیدن 

نظر هستند.
در  دقت  به  توجه  با  کنید  سعی 
و  فکری  حاالت  و  بدن  زبان  جمالت، 
جسمی فرد، جمع بندی واضح و شفافی 

از گفتگو ارائه دهید.
کردن،  نصیحت  بدون  است  بهتر 
و  راهکارها  پرداخته،  نظر  تبادل  به 
نظرات خود را با بیانی صادق و مشخص 

ابراز نمایید.
خالصه وار،  می تواند  جمع بندی 
بدون حاشیه و با پرهیز از اضافه  گویی به 
اصل مطلب پرداخته تا مخاطب را کمک 

کند به نتیجه گیری صحیح.
چگونه شنونده خوبی باشیم؟

در  خودمان  که  زمانی  است  بهتر 
کسی  و  هستیم  کردن  صحبت  حال 
یاد  به  را  است  ما  های  حرف  شنونده 

بیاوریم.
که  شود  می  باعث  مواردی  چه 
بدانیم طرف مقابل در حال گوش دادن 
به حرف های ما است یا صرفا آن ها را 

می شنود؟
مواردی که به ذهنتان می رسد را 
زمانی که  کنید  کنید و سعی  یادداشت 
کسی در حال صحبت است با یادآوری 

آن موارد، شنونده خوبی باشید.
مواردی که فکر می کنید با آن ها 
می توان شنونده خوبی بود و موثر گوش 

داد را برای ما بنویسید.

 علی بهرام پور

با شنیدن  تفاوتی  و چه  موثر چیست  دادن  گوش 
دارد؟

چرا برای پیشرفت و یادگیری باید گوش بدهیم نه 
اینکه صرفا بشنویم!در همین ابتدا نیاز است که ریشه 
و معنی شنیدن و گوش دادن را برای شما توضیح دهیم 

تا با واقعیت امر آشنا شوید.
و  موثر  دادن  گوش  که  است  مشخص  و  واضح 
 )Hearing( با شنیدن )Effective Listening( فعال
امر  یک  شنیدن  که  گفت  باید  کلی  طور  دارد.به  فرق 
صوتی  امواج  رسیدن  زمان  در  که  است  فیزیولوژیک 
به گوش، خود به خود رخ می دهد. اما گوش دادن یک 
نوع مهارت است که نیاز به تمرکز و تحلیل ذهنی دارد.

روش ترک عادت ابن سینا

روشی کم دردسر، برای رهایی از عادت ها
 علی اکبر قزوینی

روش تــرک عــادت ابــن 
ســینا یــک روش کامــال 
کاربــردی و اثبــات شــده 

ــت. اس
از  یکــی  ســینا  ابــن 
ــی  ــزرگ ایران ــمندان ب دانش
اســت کــه روش هــای او 
گاه  بیماری هــا  درمــان  در 
عجیــب  و  منحصربه فــرد 

ــت. ــوده اس ب
مثــال اگــر ســریال تلویزیونــی 
ابــن ســینا را کــه ســال ها پیــش از 
ــد  ــش می ش ــران پخ ــون ای تلویزی
دیــده باشــید، البــد یادتــان هســت 
ــه تصــور  ــود ک ــاهزاده ای ب ــه ش ک
ــدام  ــت و م ــده اس ــرد گاو ش می ک
مثــل گاو مــاغ می کشــید و مــا… 

ــرد. ــا… می ک م
آن شــاهزاده کــه اهــل شــهر 
ــا  ــاری مالیخولی ــه بیم ــود، ب ری ب
دچــار شــده بــود و می خواســت 

ــد. ــر بُبرن ــه او را س ک
ابــن ســینا هــم در هیئــت یک 
قصــاب بــا لبــاس قصابــی و چاقــو 
ــی کــه او  ــا زمان ــزد او مــی رود ام ن
ــه  ــد ک ــد، می گوی ــداز می کن را بران
ــر اســت و ارزش  ــا الغ ــن گاِو م ای

ســر بریــدن نــدارد!
ــه  ــک، ک ــینای پزش ــن س اب
ــاب  ــده، خط ــاب ش ــر قص در ظاه
ــود را گاو  ــه خ ــاهزاده ای ک ــه ش ب
کــه  می گویــد  می کنــد  تصــور 
ــا  ــذای بیشــتری بخــورد ت ــد غ بای
ــرش را  ــت س ــود و آن وق ــروار ش پ
ــه،  ــن بهان ــه ای ــد و ب ــد بری خواه
ابــن ســینا، پزشــک نابغــٔه ایرانــی، 
داروهــای گیاهــی را بــه خــورد 
ــم  ــد و او را کم ک ــاهزاده می ده ش

درمــان می کنــد.
 

روش تدریجی برای ترک 
عادت

در  تدریجــی،  درمــان  ایــن 
خصــوص تــرک عــادت هــم کاربرد 

ــک  ــه ی ــور ک ــی همان ط دارد. یعن
ــاره و یک شــبه شــکل  ــادت یکب ع
نمی گیــرد و فراینــدی در طــول 
زمــان طــی می شــود تــا یــک 
ــود،  ــادت ش ــه ع ــل ب ــار تبدی رفت
تــرک کــردن عــادت هــم چیــزی 
ــک روزه و  ــاره و ی ــه یکب نیســت ک

ــد. ــاق بیفت ــک نســخه اتف ــا ی ب
به قول موالنا:

صبر آرد آرزو را نه شتاب
صبر کن واهلل اعلم بالصواب

 حــاال اگــر آرزوی مــا، درمــان 
ــادت  ــه ع ــد ک ــادت باش ــک ع ی
ــمان  ــد حواس ــت، بای ــی نیس خوب
باشــد کــه بــا عجلــه و فــوری 
ــادت  ــرک آن ع ــه ت ــم ب نمی توانی
ــر و شــکیبایی،  ــل شــویم و صب نائ
ــای  ــتفاده از روش ه ــا اس ــراه ب هم
درســت و جــواب دادٔه تــرک عــادت، 
الزم اســت تــا از شــّر یــک عــادت 

ــویم. ــالص ش ــد خ ب
ــی از  ــما رهای ــد ش ــر قص اگ
ــان  ــه آزارت ــت ک ــادت اس ــک ع ی
می دهــد، شــاید روش تــرک عــادت 
ابــن ســینا بــرای شــما هــم مفیــد 

باشــد.

روش ترک عادت ابن سینا 
چیست؟

 واقعیــت این اســت کــه تاریخ  
نــگاری در ایــن زمینــه، حداقــل در 
بیــن منابعــی کــه در یــک جســت  
و جــوی ســریع اینترنتــی می تــوان 
ــدان  ــت، چن ــت یاف ــا دس ــه آنه ب
ــٔه  ــت و هم ــق نیس ــق و عمی دقی

ــام  ــه ن آنهــا بــه کتابــی می رســد ب
»ابــن ســینا، نابغــه ای از شــرق« که 
ــح   ــوم ذبی ــٔه مرح ــاس و ترجم اقتب
اهلل منصــوری اســت )و نســخٔه 
ــان  ــاب هــم در زم ــن کت ــی ای چاپ
ــه، در هیچ یــک  ــن مقال ــگارش ای ن
از کتاب فروشــی های اینترنتــی در 

دســترس نبــود(.
امــا صحــت مطالــب ایــن 
ــت؛  ــد اس ــل تردی ــم مح ــع ه منب
چــون کســانی کــه بــا ســبک 
کتاب نویســی مرحــوم ذبیــح  اهلل 
منصــوری آشــنایی دارنــد، می داننــد 
را  کتاب هایــی  گاه  ایشــان  کــه 
ترجمــه می کــرد کــه اصــال آن 
کتــاب یــا نویســندٔه آن، وجــود 
خارجــی نداشــت! و در زمانــه ای که 

ــر از  ــی  راحت ت ــود، خیل ــت نب اینترن
ــی  ــن کارهای ــد چنی ــروز می ش ام

ــرد. ک
در خصــوص کتــاب  هایــی 
هــم کــه اصــل آنهــا موجــود بــود، 
ترجمــٔه ذبیــح  اهلل منصــوری )در 
عیــن شــیرین بــودن( اصــاًل دقیــق 
نبــود و به نوعــی ترجمــٔه کامال آزاد 
بــود و ایشــان هــر طــور کــه دلــش 
پیــش  را  مطلــب  می خواســت، 
می بُــرد. امــا از موضــوع ابــن ســینا 
ــد او  و روش تــرک عــادت هــای ب

ــم! دور نیفتی
ماجــرا ایــن اســت کــه در 
کتــاب یادشــده، از پروفســور ادوارد 
ــوده و  ــناس ب ــه شرق ش ــراون ک ب
مدتــی در کرمــان زندگــی می کــرده 
ــاک،  ــر کشــیدن مــداوم تری و در اث
بــه ایــن مــادٔه مخــدر معتــاد شــده 
بــود، روشــی بــرای تــرک اعتیــاد به 
ــه آن روش  ــده ک ــل ش ــاک نق تری
بــرای تــرک عــادت یــا اعتیــاد، بــه 
حکیــم و پزشــک ایرانــی ابن ســینا 

نســبت داده شــده اســت.
از ادوارد بــروان در کتــاب »ابن 
ســینا، نابغه ای از شــرق« نقل شــده 
ــاک و  ــرف تری ــان مص ــه او زم ک
ــرف( را  ــرف )دوز مص ــزان مص می
ــق  ــن طری ــه ای ــرد و ب ــم ک نامنظ
توانســت از دیــو اعتیــاد بــه تریــاک 

رهایــی یابــد.
 

روش ترک عادت ابن سینا 
چگونه کار می کند؟

فــارغ از اینکــه ایــن روش 

ــده  ــداع ش ــینا اب ــن س ــط اب توس
ــا بررســی نحــؤه  باشــد یــا خیــر، ب
ــوان  ــادات، می ت ــری ع ــکل  گی ش
میزان اثربخشــی ایــن روش را برای 
رهایــی از دســت عــادات ناپســند و 

ــنجید. ــایند، س ناخوش
ــادت  ــال ع ــادت، مث ــک ع ی
ــه خــوردن قهــوه، زمانــی شــکل  ب
می گیــرد کــه فــرد بــه طــور مرتــب 
و مســتمر ایــن عمــل را تکــرار کند.

ــر روز  ــل ه ــن عم ــه ای اینک
و در ســاعات مشــخصی تکــرار 
ــیرهای  ــکل گیری مس ــود، در ش ش
ــیار  ــادت، بس ــرای آن ع ــی ب عصب

ــت. ــر اس موث
مثــال مــن زمانــی کــه در 
تورنتــو زندگــی می کــردم، و چنــد 

ماهــی کــه در یــک اســتارتاپ 
در مرکــز تورنتــو کار می کــردم، 
شــرکت  بــه  کــه  هــر صبــح 
آنجــا  را  وســایلم  و  می رفتــم 
شــوق  و  ذوق  بــا  می گذاشــتم، 
دوبــاره بیــرون می رفتــم و از کافــی  
ــک  ــه نزدی ــتارباکس ک ــاِپ اس ش
ــوه  ــوان قه ــک لی ــود، ی ــا ب آنج
ــرکت  ــه ش ــاره ب ــدم و دوب می خری

. می گشــتم بر
تقریبــا طــی نیــم ســاعِت 
ــک  ــرکت، ی ــور درش ــِی حض ابتدای
ســری کارهــای ســُبک )مثــل چک 
کــردن ایمیل هــا( را انجــام مــی دادم 
و همــراه آن، از نوشــیدن قهوه لذت 

می بــردم.
آیــا عــادت بــه نوشــیدن قهوه، 
ــم، و  ــت؟ نمی دان ــدی اس ــادت ب ع
در ایــن خصــوص نظــرات پزشــکی 
ــزی  ــا چی ــت. ام ــاوت اس ــم متف ه
کــه مــن در خــودم می دیــدم، ایــن 
بــود کــه وقتــی شــنبه و یکشــنبه ها 
)دو روز آخــر هفتــه در کانــادا( در آن 
ــح قهــوه نمی خــوردم،  ســاعت صب
احتمــال داشــت کــه ســرم درد 

بگیــرد.
روش  بــا  موقــع  آن  اگــر 
تــرک عــادت ابــن ســینا آشــنایی 
داشــتم، بــه جــای اینکــه هــر روز 
ســر ســاعت ۹ یــک لیــوان قهــوه 
ــح  ــوه ام را صب ــی قه بخــورم، گاه
می خــوردم، گاهــی ظهــر و گاهــی 
ــری  ــوان بزرگ ت ــی لی ــر. گاه عص
می خــوردم و گاهــی کوچک تــر. 
و گاهــی همــٔه محتویــات لیــوان را 

نمی خــوردم.
کــه  همان طــور  این گونــه، 
بــه  وابســتگی  از  بــراون  ادوارد 
تریــاک رهــا شــده بــود، بــدن مــن 
ــا  ــوه ره ــه قه ــتگی ب ــم از وابس ه
می شــد و نرســیدِن قهــوه در آن 
ــه  ــردرد ب ــِم س ــا عالئ ــاعت را ب س

مــن اعــالم نمی کــرد!
ــه  ــت ک ــن مدت هاس ــه م البت
ــورده ام و  ــتارباکس را نخ ــؤه اس قه
ــی  ــه چیزهای ــم ب کال ســعی می کن
از ایــن قبیــل، طــوری عــادت نکنم 
کــه تبدیــل بــه یــک وابســتگِی بــد 
شــود. هیــچ چیز بدتــر از وابســتگی 
بــه یــک عــادت بــد نیســت، چــون 
انســان را )کــه در ذاِت خــود آزاد 
ــردٔه یــک  آفریــده شــده( اســیر و ب

ــد. ــار می کن رفت
امــا می دانــم. اگــر روش تــرک 
ــر  ــه خاط ــینا را ب ــن س ــادت اب ع
ــال  ــا تق ــاید ب ــیم، ش ــته باش داش
ــم از آن  ــری بتوانی ــر کمت و دردس

ــویم. ــا ش ــادت ره ع
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هوش کالمی چیست و جدیدترین راههای تقویت هوش کالمی

چرا از هوش کالمی باالیی برخوردار نیستیم؟

هوش کالمی چیست؟
ــور از واژه و  ــی چط ــی یعن ــوش کالم ه
کالم خــود اســتفاده کنیــم تــا در هــر موقعیتــی 
ــه  ــو ب ــن نح ــه بهتری ــاوت را ب ــم متف مفاهی
مخاطــب  مــان منتقــل کنیــم چــه در صحبــت 
ــه  ــه  ای ک ــه گون ــتن، ب ــه در نوش ــردن و چ ک

ــد. ــذار باش اثرگ
ــه؛  ــت ک ــن اس ــل ای ــی مث ــوش کالم ه
ــره و  ــردی خب ــه ف ــود ب ــه  ی خ ــما در حرف ش
ماهــر تبدیــل شــده  ایــد و زمانــی کــه شــروع 
بــه کار مــی  کنیــد قطعــا بــا روزهــای اولیــه  تان 
متفــاوت هســتید و حتــی ممکن اســت بســیاری 
از کارهــا را بــر اســاس عادتــی کــه بــا تجربــه 

بــه دســت آوردیــد، انجــام بدهیــد.
ــه  ــودن البت صحبــت کــردن و ســخنران ب
بــه شــرط حرفــه  ای بــودن، بــه تبحــری نیــاز 
دارد کــه بتــوان بــا اســتفاده از کلمــات، مفهــوم 
مــورد نظــر را بــه بهتریــن نحــو منتقــل کــرد و 
در عیــن انتقــال مفهــوم، تاثیرگــذار نیــز باشــد.

شــاید ایــن ســوال مطــرح شــود کــه اگــر 
ــات  ــتفاده از کلم ــارت اس ــی مه ــوش کالم ه
اســت و ایــن کلمــات در دســترس همه هســت، 
ــی  ــی باالی ــوش کالم ــراد از ه ــام اف ــرا تم چ

برخــوردار نیســتند؟
ــد  ــر اســت و بای هــوش کالمــی یــک هن
ــود  ــان خ ــن بی ــنی ف ــن را چاش ــرار و تمری تک
ــویم.  ــد ش ــی بهرمن ــوش کالم ــا از ه ــم ت کنی
کســی کــه در مســابقات رانندگــی شــرکت مــی 
 کنــد در واقــع بــا تمریــن توانســته مهــارت اولیه  
ای کــه داشــته را ارتقــا دهــد و خود را به ســطح 

باالیــی از مهــارت رانندگــی برســاند.
هــوش کالمــی هــم، ایــن چنیــن اســت و 
بــه تمریــن نیــاز دارد تــا کالم ما بــا تاثیرگذاری 

ــود. همراه ش
 

ــا  ــی ب ــه تفاوت ــی چ ــوش کالم ه
ــان دارد؟ ــن بی ف

فــن بیــان یعنــی رعایــت برخــی اصــول و 
قواعــد هنــگام صحبــت کــردن به گونــه  ای که 
مخاطــب بــه مــا توجــه کنــد و مفهــوم کالم مــا 
را بهتــر متوجــه شــود ولــی هــوش کالمــی در 

واقــع بــازی بــا کلمــات اســت.
 

چــرا بایــد هــوش کالمــی خــود را 
تقویــت کنیــم؟

معمــوال کســانی کــه هــوش کالمــی 
تقویــت شــده  ای دارنــد در زندگــی کاری و 
ــراد  ــران، اف ــه دیگ ــبت ب ــود نس ــخصی خ ش
موفــق  تــری هســتند چــرا کــه ارتبــاط درســت 
و اصولــی داشــتن، یکــی از روش  هــای موثــر 
بــرای رشــد و پیشــرفت در هــر زمینه  ای اســت.

بارهــا بــرای  مــان پیــش آمــده کــه 
نتوانســتیم مفهــوم حــرف خــود را بــه درســتی 
منتقــل کنیــم و ایــن عــدم درک درســت، دلیــل 

ــده اســت. ــا ش ــم  ه ــو تفاه ــی از س برخ

ــی منجــر  ــوش کالم ــودن از ه ــد ب بهرمن
ــالح  ــه اصط ــرایطی ب ــن ش ــود در چنی ــی  ش م
گوشــه  ی رینــگ گیــر نکنیــم و بــه خوبــی از 
ــم و  ــران برآیی ــردن دیگ ــد ک ــده  ی متقاع عه
ــه ی کوچــک اســت کــه موفقیــت  ــن نکت همی

ــی دارد. ــی را در پ ــای بزرگ  ه

چگونــه مــی  تــوان هــوش کالمــی 
را افزایــش داد؟

تحقیقــات نشــان داده ارتبــاط زیــادی میان 
حرفــه  ی تخصصــی افــراد بــا هــوش کالمــی 

آن هــا وجــود دارد.
کســانی کــه خــود و حرفــه ی خــود را بهتر 
و بــا اســتفاده از دایــره واژگان گســترده  ای کــه 
دارنــد، معرفــی مــی  کننــد، از احتــرام بیشــتری 

برخوردارند.
همچنیــن ایــن افــراد باهــوش  تــر بــه نظــر 
می رســند در نتیجــه نظــر دیگــران را بــه خــود 
جلــب مــی  کننــد و در پــی آن بــه موفقیت  های 

روزافزونــی دســت خواهنــد یافت.
در ادامــه بــه برخــی تمریناتــی کــه منجــر 
بــه تقویــت هــوش کالمــی مــی شــود اشــاره 

خواهــم کــرد:

تندگویی
تمریــن تندگویــی یــا تنــد صحبــت کــردن 
ــا،  ــات، واژه ه ــه اصطالح ــد ک ــی  کن ــک م کم
ــا  ــز م ــه در مغ ــی ک ــام اطالعات ــا و تم لغت ه
ــه صــورت  وجــود دارد دســته بنــدی شــود و ب
ــتفاده   ــم اس ــا بتوانی ــرد ت ــی  گی ــرار م ــاده ق آم
ی ســریع  تــر و آســان  تــری از آن  هــا داشــته 

باشــیم.
ــغ  ــر اســاس تحقیقــات، یــک انســان بال ب
ــود  ــن خ ــت در ذه ــزار لغ ــا ۲۵ ه ــن ۱۸ ت بی
دارد امــا در بهتریــن حالــت تنهــا از ۴۵۰ لغــت 

ــد! اســتفاده مــی  کن
 

یادداشت وقایع روزانه
ــول روز رخ  ــه در ط ــی ک ــتن اتفاقات نوش
مــی  دهــد شــاید بعــد از مدتــی تکــراری باشــد 
امــا اگــر تــالش کنیــد ایــن اتفاقــات را بــه گونه  
ای یادداشــت کنیــد کــه جــذاب بــه نظــر برســد 
و بــا نوشــته ی قبلــی تــان تفاوت داشــته باشــد، 
ــارت  ــی، مه ــوش کالم ــت ه ــر تقوی ــالوه ب ع
نویســندگی را هــم در خــود تقویــت مــی  کنیــد.

اگــر نظــر منفــی دیگــران شــما را دلســر 
نمــی  کنــد حتــی مــی  توانیــد بخشــی از 
ــود  ــازی خ ــای مج ــرات را در فض ــن خاط ای
ــا اســتفاده از نظــر  ــا ب ــد ت ــه اشــتراک بگذاری ب

ــد. ــرف کنی ــان را برط ــران ایرادت دیگ
البتــه ســرودن شــعر هــم مــی  توانــد تاثیــر 
بــه ســزایی داشــته باشــد و بــه گســترده شــدن 

دایــره  ی واژگان  تــان کمــک مــی  کنــد.
 

بهترین  ها را جمع کنید!
ــد  ــات جدی ــامل: اصطالح ــا ش ــن  ه بهتری
و جالــب، ضــرب  المثــل ، داســتان، شــعر، 
حاضرجوابــی  هــا، فــی  البداهــه بــودن  هــا و… 

ــنوید. ــی  ش ــران م ــه در کالم دیگ ــت ک اس
هرچیــزی کــه احســاس مــی  کنیــد شــامل 
بهتریــن  هاســت و بــه شــما کمــک مــی  کنــد 

را یادداشــت  کنیــد.
پس از یادداشــت بــرداری باید از 
ایــن مجموعــه در کالم  تــان اســتفاده 
کنیــد تــا بــه عبارتــی ملکــه ی ذهــن 

شــما شــود. البتــه ایــن تمریــن نیاز به تیزحســی 
دارد و بایــد عکــس  العملتــان ســریع باشــد. 

میــزان مطالعــه  ی خــود را افزایش 
هید د

و  دارنــد  وســیعی  دنیــای  هــا  کتــاب  
زمانــی کــه وارد ایــن دنیــای پــر از هیجــان و 
ــا جملــه  بنــدی هــا  اتفاقــات متفــاوت شــوید ب
و اصطالحــات بــی شــماری آشــنا مــی شــوید 
کــه در نهایــت بــه شــما بــرای داشــتن هــوش 

ــد. ــی کن ــک م ــده کم ــت ش ــی تقوی کالم
از طریــق کتــاب و مجلــه و روزنامــه و… 
ــش داد و  ــی را افزای ــطح آگاه ــوان س ــی ت م
ــه مــا  افزایــش ســطح آگاهــی درک درســتی ب
مــی دهــد کــه هــزاران مزیــت دیگــر را در پــی 

خواهــد داشــت.
 

صدای خود را ضبط کنید
فایــل صوتــی تــا حــد زیــادی مــی توانــد 
بــرای شــما کارســاز باشــد. وقتــی بــا کســی در 
حــال صحبــت هســتید صــدای خــود را ضبــط 

کنیــد.
ایــن کار بــه شــما کمــک مــی کند کــه بعد 
از هــر بــار گــوش دادن به صدای تان تشــخص 
بدهیــد تــا چــه میــزان پیشــرفت داشــته ایــد یــا 
ایــراد شــما در کــدام بخــش اســت و یــا حتــی 
متوجــه مــی شــوید کــه از چــه جملــه هــا یــا 

واژگان بهتــری مــی توانســتید اســتفاده کنیــد.
ــی  ــای مختلف ــه ه ــن در زمین ــن تمری ای

ــن مــی توانــد  ــه همی ــد ب ــذار باش ــر گ تاثی
جهــت توصیــه مــی کنم 
ــن را جــدی  ــن تمری ای

ــد!. بگیری

 فاطمه زاهد

خاطره  یک  بخواهید  آمده  پیش  تان  برای   حال  به  تا 
در  را  دار است  برای شما بسیار خنده   آن  یادآوری   ای که 

جمعی بازگو کنید؟
آیا  اما  داشتیم  را  ای  تجربه   چنین  ما  ی  همه   قطعا 
را  خاطره  آن  اولیه  بودن  بامزه  میزان  همان  با  توانستید 

بازگو کنید؟

بعد از تعریف کردن خاطره  تان چند نفر مثل شما و به 
اندازه  ی شما خندیدند؟

چه عاملی باعث شده از بامزه بودن خاطره  مان کاسته 
شود؟

متقاعد  را  دیگران  راحتی  به  که  کسانی  با  حال  به  تا 
و…  نمی  آورند  کم  ها  مشاجره   در  خندانند،  می   می  کنند، 

برخورد داشتید؟
این افراد تنها هوش کالمی خود را تقویت کردند.

مدت زمان الزم برای ترک عادت  ها

در ترک عادت  های بد خود با شکست مواجه می شوید!؟

ترک عادت: اراده یا زمان؟
متولد   ،Maxwell Maltz( مالتز  ماکسول 
۱۸۹۹ در نیویورک، درگذشتٔه ۱۹۷۵(، یک متخصص 
او در دهٔه ۱۹۵۰ میالدی در  جراحی پالستیک بود. 
پی این بود که دریابد وقتی تغییری در چهره و بدن 
فرد ایجاد می شود، چه مدت زمانی طول می کشد تا 
او به این تغییر در بدن خود عادت کند. او بر مبنای 
رسید.  روز«   ۲۱ »حداقل  عدد  به  خود،  مشاهدات 
در   ۱۹۶۰ سال  در  بررسی ها  و  مشاهدات  این  نتایج 
Psycho-( »روان-فرمان شناسی«   نام  به  کتابی 

نسخه  میلیون ها  که  شد  منتشر   )Cybernetics
در سراسر جهان فروخت و آغازگر افسانه ای بود که 
ایجاد و تغییر هر عادت را به ۲۱ روز محدود می کند. 
 Psycho-Cybernetics: او  کتاب  کامل  )نام 
 A New Way to Get More Living out
of Life است؛ روان-فرمان شناسی: راهی نو برای 
اخذ جریاِن بیشتِر زندگی از زندگی. این کتاب با اینکه 
در سال ۱۹۶۰ منتشر شده، هنوز چاپ می شود و در 
سال ۲۰۰۸، در کتاب »۵۰ کتاب کالسیِک خودیاری« 

همچنان جای داشت و خواندِن آن توصیه می شد.(
پاراگراف باال را خواندید؟ پیشنهاد می کنم یک 
در  که  کردید  توجه  آیا  بخوانید…  را  آن  دیگر  بار 
تحقیق دکتر مالتز، به عبارت »حداقل ۲۱ روز« اشاره 

شده بود؟ اگر همان »حداقل« را 
از ابتدای این عبارت برداریم، این 
تحقیق را ــ که خیلی هم علمی 
مشاهده  مبنای  بر  بیشتر  و  نبوده 
در نمونه های در دسترس و جامعٔه 
آمارِی محدود بوده است ــ تبدیل 
به افسانه  ای کرده ایم که سرمنشأ 
عمومی  توصیه های  از  بسیاری 
خودیاری  کتاب های  برخی  در 
صحبت های  و   )self-help (
سمینارهای  در  مدرسان  برخی 

انگیزشی بوده و هست.
این  که  کسی  کنید  فکر  و 
حک  ذهنش  در  روز«   ۲۱« عدد 
برای  که  می بیند  بعدا  و  شده 
هم  روز   ۲۱ عادت  یک  ترک 
نرسید،  نتیجه  به  و  زمان گذاشت 
شاید  می شود…  چقدر سرخورده 
شما هم یکی از سرخوردگاِن این 
کتاب ها و سمینارها باشید که حاال 

در پی یافتن پاسخی بهتر، مشغول خواندن این مقاله 
هستید. پس به خواندن ادامه بدهید، خبرهای خوبی 

برای شما داریم!
مدت زمان الزم برای ترک عادت  ها

میانگین: ۶۶ روز؛ البته با کلی اما و اگر!

در سال ۲۰۰۹میالدی، پژوهشی در دانشگاه لندن 
انجام شد که خیلی گسترده  تر از مشاهدات دکتر مالتز 
بود و روش های تحقیق علمی هم در آن رعایت شده 
شد  خواسته  شرکت کنندگان  از  تحقیق،  این  در  بود. 
انتخاب  یا ترک  برای شکل گیری  را  هر یک عادتی 
کنند و هر روز گزارش دهند که چقدر در این زمینه 

پیشرفت داشته اند.
بر مبنای این تحقیق، مشخص شد که به طور 
میانگین ۶۶ روز )یعنی بیش از دو ماه!( زمان می برد 
که یک عادت جدید در فرد شکل بگیرد )ترک عادت 
هم به معنای شکل گرفتن عادتی دیگر است، در ادامه 
بیشتر در این باره خواهم گفت(. البته بسته به سهولت و 
سختِی آن عادت )مثال عادت ساده  ای مثل نوشیدن 
مداوم آب، تا عادت سختی مثل پنجاه بار بشین و پاشو 
رفتن پس از نوشیدِن قهوه(، این زمان متغیر بود؛ از ۱۸ 

روز )کمتر از سه هفته( تا ۲۵۴ روز )بیش از ۸ ماه!(.
 

رفتارهای جایگزین برای ترک عادت
کند،  ترک  را  بدی  عادت  می خواهد  که  کسی 
ترک  جای صرفا  به  که  بود  خواهد  تر  موفق   زمانی 
عادت، آن را با عادتی دیگر )در واقع، عادتی »بهتر«( 
جایگزین کند. مثال اگر کسی می خواهد سیگار را ترک 
کند، جایگزین کردن آن با آدامس نیکوتین  دار خیلی 
کنار  را  سیگار  فقط  اینکه  تا  بود  خواهد  تر  اثربخش  
بگذارد؛ و البته اصال فکر خوبی نیست که سیگار را با 

شیرینی خامه ای جایگزین کند!
حاال، چنین فردی اگر یک مدت زماِن حداقل ۲ 
ماهه را برای شروع به ترک این عادت در ذهن داشته 
باشد، صبرش خیلی زود تمام نخواهد شد و ذهنش ) که 
یک بازٔه طوالنی تر را در نظر گرفته ( به کمک خواهد 
آمد و کاسٔه صبِر این آدم خیلی زود لبریز نخواهد شد.

 
چله نشینی برای ترک عادت!

اصوال صبر کردن و شکیبایی یکی از فضیلت هایی 
است که هر انسانی که در پی موفقیت و تحول فردی 
خویش است، باید سعی کند که آن را در خود بپروراند. 

به قول موالنا:
 صبر آرد آرزو را نه شتاب

صبر کن واهلل اعلم بالصواب
 

در شعر دیگری هم از حافظ آمده است:
 که ای صوفی شراب آنگه شود صاف

که در شیشه بماند اربعینی

اربعین به معنای چهل روز است و در بسیاری از 
طریقت های باطنی، از »چله نشینی« یاد شده است به 
این معنا که کاری باید پیوسته و در طی چهل شبانه روِز 

متوالی انجام شود تا حاصل آن کار را بتوان مشاهده 
کرد. این گفته و توصیه، گویا ناظر به حدیثی است از 

پیامبر اسالم )ص( که می فرمایند:
ینابیع  اهلل  فجر  یوما  اربعین  هلل  اخلص  »من   

الحکمه من قلبه علی لسانه«
هر که چهل روز خود را برای خدا خالص گرداند، 
زبانش  بر  او  قلب  از  را  حکمت  چشمه های  خداوند 

جاری سازد.
میان  وعدٔه  است که  آمده  کریم هم  قرآن  در   
خداوند و حضرت موسی جهت سخن گفتن با خداوند 
و نزول تورات، چهل شبانه  روز بوده است. به همین 

جهت برخی عدد چهل را عددی کامل می دانند.
اما حقیقت این است که این عدد هم بیشتر حالت 
نمادین دارد و انسانی که در جهت ترک عادت یا صفای 
باطن خود قدم برمی دارد، چنین اعدادی را بیشتر به 
منزلٔه یک راهنما و یک حداقل برای رسیدن به یک 
نقطه در نظر می گیرد نه یک عدد ریاضی محض که 

معنایی مشخص داشته باشد.
 

ترک عادت فراتر از عددهای زمانی
اما همان  طور که گفته شد، برای ترک عادت  ها و 
توفیق در این کار، بهتر است از دایرٔه عددها فراتر برویم 
چون زیادی درگیر عددها و روزها شدن، باز ممکن است 

ذهن ما را در چهارچوب های مشخصی ببرد.
این نوع درگیر شدِن زیادی با عددها و روزهای 
برای  نابجایی  انتظاِر  و  توقع  است  ممکن  مشخص، 
حصول نتیجه زودتر از موعِد الزم را در ما ایجاد کند 
که همین امر، ما را از صبر و شکیبایی باز خواهد داشت.
اهمیت »ارزش های درونی« برای ترک عادت

در اوایل این مقاله از انگیزه ها و دالیل مختلف 
برای ترک عادت نوشتیم. تحقیقات نشان داده است 
که اگر این انگیزه  ها منشأ درونی داشته باشند، خیلی 

تاثیر  تحت  را  آن  که  بود  خواهد  این  از  اثربخش تر 
فشارهای بیرونی )مثال صحبت همسر یا یک دوست( 

بخواهیم انجام بدهیم.
آن  از   Core values یا  درونی  ارزش های 
مفاهیم خیلی مهم و کلیدی برای تحول فردی است 
که در دورٔه »شفای ذهن«، از آن به عنوان »قانون 
اساسی ارزش ها« یاد شده است و دوست خوبم محمود 
پیرحیاتی، مربی و مدرس تحول فردی و نویسنده کتاب 
»فقط آویزان خودت شو«، طی این مبحْث بسیار عمیق 
و کاربردی در خصوص شناخت و کشف ارزش ها و 
ایجاد ارزش های خوب در زندگی، صحبت می کند و 

نکات کاربردی در این زمینه را توضیح می دهد.
به  اندام  تناسب  و  اگر سالمتی  کنید  فکر  حاال 
یک »ارزش درونی« برای ما تبدیل شده و در »قانون 
اساسی ارزش ها«ی ما ثبت شده باشد، چقدر راحت  تر 
می توانیم تصمیم بگیریم که ورزش را در برنامٔه خود 
بگنجانیم و عادِت زیاد خوردِن خوراکی های چرب و 

شیرین را ترک کنیم.
این نوع تبدیل شدن به ارزش درونی، هچمنین 
کمک می کند فراینِد گاه طوالنی برای ایجاد عادت های 
خوب و ترک عادت های بد را با سخت جانِی بیشتری 

طی کنیم.
 

ن  و بد ت  د عا ک  تر
کمال گرایی

نکتٔه مهم دیگر در خصوص 
که  زمانی  مدت  و  عادت  ترک 
مثل  می گیریم،  نظر  در  آن  برای 
بسیاری از امور زندگی، رها شدن از 
»ذهنیِت کمال گرایی« است. یک 
ذهنیت کمال گرا، به شکل »صفر 
و یکی« می اندیشد و می گوید »یا 

می شود یا کال نمی شود!«
فردی که چنین ذهنیتی دارد، 
سخت  خودش  به  اندازه  از  بیش 
لغزش،  نخستین  با  و  می گیرد 
مثال با کشیدن یک نخ سیگار در 
بیستمین روِز ترک عادت، خودش 
را سرزنش می کند )که سرزنش هم 
یکی از رفتارهای مخرب است… 
و  مخرب  رفتارهای  خصوص  در 
می کنم  پیشنهاد  هم  آنها  ترک 
ذهن  شفای  دورٔه  آموزش های  از 
که  دارد  احتمال  خیلی  فردی  چنین  کنید(.  استفاده 

دوباره به کشیدن سیگار ــ مثل قبل ــ رو بیاورد.
اما خبر خوب اینکه در طی تحقیقات علمی نشان 
داده شده که در فرایند ترک عادت ها، اگر هم گاهی 
از برنامٔه مورد نظر خارج شوید یا به قولی از زیر کار 
در بروید، مشکل حادی رخ نخواهد داد و فقط کافی 

است دوباره به برنامٔه خود برگردید  
 

جمع بندی: صبر، صبر و باز هم صبر
اما اگر بخواهم این مقاله را با یک نکتٔه کلیدی 
به پایان ببرم طوری که اگر همین یک نکته هم در 
ذهن شما بماند، مثل این باشد که تماِم مقاله در خاطر 
شما مانده و حک شده، باید باز هم به واژٔه »صبر« یا 
»شکیبایی« برگردم. فرایند ترک عادت، نیازمند برآورِد 
یک بازٔه زمانی قابل توجه )دست کم ۲ ماه(، و داشتن 

صبر و شکیبایی در این مسیر است.
با حس خوب، عزم و اراده و سخت جانی، با صبر و 
بدون کمال  گرایی در مسیر ترک عادت  های بد پیش 
بروید و اگر هم چند باری لغزش داشتید، خود را سرزنش 
نکنید، با خودتان بد نشوید، خودتان را دوست داشته 
بزرگی  پاداش  بدهید.  ادامه  مسیر  به  دوباره  و  باشید 
در انتظار شما خواهد بود: رهایی از یک عادت بد که 

مدت ها شما را در چنگال های خود اسیر کرده بود!
و حاال چه خوب است که این موفقیت را جشن 
بیرونی  با یک جایزٔه  را  پاداِش درونی  این  و  بگیرید 
تکمیل کنید! یک روز مرخصی به خودتان و گردش و 
انجام کارهایی که دوست دارید، یک وعده غذای عالی 
در رستوران، یک سفر کوتاه، تماشای یک فیلم خوب 
در سینما، دیدن نقاشی های چشم نواز در یک گالری 
و… می تواند جایزه ای خوب برای این موفقیت باشد! 
جشن بگیرید و بگذارید حس خوِب این موفقیت، در 

ذهِن شما ماندگار شود

 علی اکبر قزوینی
است  آمده  پیش  هم  شما  برای  احتماال 
این  کنید.  را ترک  که خواسته اید عادت بدی 
عادت بد می تواند از دیر بیدار شدن در صبح، 
و…  سیگار  استعمال  زیاد،  شیرینِی  خوردن 
شوق  با  راه،  ابتدای  در  احتماال  باشد.  متغیر 
روزی  چند  و  می کنید  آغاز  فراوان  شوری  و 
بد  آن عادت  و  اراده پیش می روید  و  با عزم 

را به هر سختی که هست، انجام نمی دهید.

دلیل شما برای ترک این عادت هم ممکن است بازه ای گسترده ــ 
از یک دستوِر پزشکی تا قول دادن به همسر یا یک انگیزٔه درونی و… ــ 
داشته باشد. اما چرا اغلب افراد در ترک عادت  های بد خود با شکست 
کم  داستاِن  فقط  آیا  نمی رسند؟  مدنظرشان  توفیق  به  و  می شوند  مواجه 
دیگری هم  موضوع  یا  است؟  میان  در  و سخت جانی  اراده  و  بودِن عزم 

در کار است؟
نگاهی به تحقیقات علمی در این زمینه، نشان می دهد که اگر مدت 
زمان الزم برای ترک عادت  ها را به  درستی برآورد نکرده باشیم، احتمال 

اینکه در میانٔه مسیر دست از کار بکشیم بسیار زیاد خواهد بود.
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باخ، آتِش اختالِف وزنه برداری جهان را شعله ور کرد!
اظهارات »توماس باخ« رییس کمیته 
بین المللی المپیک دمیدن در آتش زیر خاکستر 
بین المللی  فدراسیون  مدیریتی  اختالفات 

وزنه برداری بود.
»توماس باخ« رییس کمیته بین المللی 
المپیک در نشست خبری خود در مورد وضعیت 
مدیریت فدراسیون بین المللی وزنه برداری ابراز 
نگرانی کرد و گفت: با  شرایط کنونی جایگاه 
در  پاریس   ۲۰۲۴ المپیک  در  وزنه برداری 
خطر است. هر چند که پس از این اظهارات 
قول  وزنه برداری   بین المللی  فدراسیون 

پیشرفت در اصالح وضعیت مدیریت و مبارزه با دوپینگ را داد اما به یکباره دعوای 
مدیریتی در این فدراسیون آشفته، باال گرفت و موج استعفاها شروع شد.  

یکسال  تا  می رود  وزنه برداری  بین المللی  فدراسیون  مدیریت  بحرانی  شرایط 
کامل را سپری کند، سالی که با استعفای »تاماش آیان« به خاطر برخی از اتهامات 
شروع و در ادامه آن، بحران مدیریتی  »اورسال پاپاندرئا« و »اینتارانات« تایلندی را 

نیز مجبور به استعفا کرد.
اما چرا در کمتر از یکسال فدراسیون بین المللی با سه استعفای مهم مواجه شد؟ 
این سوالی است که بسیاری از کارشناسان ریشه آن را در سیاست های کالن باخ در 
ورزش جهان جستجو خواهند کرد؛ بنا به برخی از شواهد سیاست کلی این مدیر آلمانی 
مقابله با مدیران فرهمند ورزش است. باخ هیچگاه بدون دستاویز نمی توانست در برابر 
»تاماش آیان« قرار گیرد، بلکه عملکرد آیان و اتهاماتی که علیه وی مطرح شد زمینه 
را برای فروپاشی مدیریت فدراسیون بین المللی وزنه برداری فراهم کرد اتهاماتی که 

آیان هنوز نتوانسته، خود را از آن مبرا سازد.  
آیان هر چند که از سال ۲۰۰۰ سکان هدایت فدراسیون بین المللی وزنه برداری 
را بر عهده گرفت اما همواره پیرامون وی صحبت هایی در زمینه اعمال سیاست راضی 
نگه داشتن کشورها و ورزشکاران سرشناس وجود داشت. این گمانه زنی ها با مثبت 
اعالم شدن نمونه آزمایش بسیاری از مدال آوران بازی های المپیک ۲۰۰۸ پکن و 
۲۰۱۲ لندن رنگ و بوی بیشتری به خود گرفت و در نهایت در پرونده آیان مسائلی 
مانند پنهان کردن نمونه دوپینگ کشورهای خاص دیده شد. نمونه آزمایش بیش از 

۴۰ وزنه بردار در این ۲ دوره المپیک مثبت اعالم شد.  
هر چند که آیان در فرصت سه ماهه نتوانست خود را از اتهامات پاک کند و 
از فدراسیون بین المللی وزنه برداری کوچ کرد اما رفتن او به معنای پایان بحران در 
یکی از فدراسیون های المپیکی جهان نبود بلکه آغازی بر بحران تازه ای بود که هنوز 
نمی شود پایانی را برای آن تصور کرد. کشتی شکسته مدیریت فدراسیون هر چند که با 
سرپرستی  »اورسال پاپاندرئا«  در حال رسیدن به ساحل آرامش بود اما با یک اظهارنظر 
دیگر در بحران مدیریتی فرو رفت و در کمتر از چند روز ۲ مدیر ارشد آن استعفا کردند.

»توماس باخ« رییس کمیته بین المللی المپیک در نشست خبری خود در مورد 
وضعیت مدیریت فدراسیون بین المللی وزنه برداری ابراز نگرانی کرد و گفت: با شرایط 
کنونی جایگاه وزنه برداری در المپیک ۲۰۲۴ پاریس در خطر است. این اظهارات  و 
اختالف مدیریتی فدراسیون موجب شد تا   »اورسال پاپاندرئا« آمریکایی از سمت 
سرپرستی استعفا دهد، استعفایی که موجب شد تا اینتارانات تایلندی جایگزین او شود 
اما این مدیر نیز چند روزی بیشتر دوام نیاورد تا مایکل بر کرسی سرپرستی تکیه بزند.  
این استعفاها و بالتکلیفی در مدیریت فدراسیون بین المللی وزنه برداری می رود 
تا تهدید باخ را جدی تر از گذشته کند؛ تهدیدی که ممکن است تابلوی ورود ممنوع 
وزنه برداری را در دروازه های پاریس به عنوان میزبان المپیک ۲۰۲۴ نصب کند. اگر 
از بازنده های اصلی آن است، زیرا  ایران یکی  این تهدید باخ عملی شود بی تردید 
وزنه برداری کشورمان همواره به عنوان مدعی در سطح المپیک ظاهر شده و تا کنون 

۹ مدال طال،۵ نقره و ۵ برنز از آوردگاه المپیک صید کرده است.
از  دیگر  یکی  پاریس   ۲۰۲۴ المپیک  از  وزنه برداری  حذف  احتمال  کنار  در 
استمرار بحران مدیریت در فدراسیون بین المللی بالتکلیفی وزنه برداران برای حضور 
در بازی های المپیک توکیو است. پس از اظهارات یک هفته گذشته باخ اختالف بین 
سرپرست آمریکایی فدراسیون و نماینده فنی فدراسیون بین المللی وزنه بردرای در 

المپیک توکیو باال گرفت.  
پاپاندرئا که یکی از حامیان اصلی شیوه جدید گزینشی برای المپیک ۲۰۲۱ توکیو 
است درباره احتمال تغییر رویه رقابت های گزینشی گفت: روندی که افرد مخالف در مورد 
تغییر انتخابی المپیک و قوانین ضد دوپینگ در پیش گرفته اند اعتبار وزنه برداری را بیشتر 
به خطر می اندازد.  اما در طرف مقابل »کوفا« مشاور هیات اجرایی فدراسیون بین المللی 
و نماینده فنی فدراسیون بین المللی وزنه بردرای در المپیک توکیو  بی پرده گفته است 
باید به جای رنکینگ و فرمول پیچیده کسب امتیاز، بهترین عملکرد انفرادی ورزشکار 
در دوره کسب سهمیه، مشخص  کند که چه کسی شرایط کسب سهمیه المپیک را دارد.   
در پاسخ به این پیشنهاد کوفا، اما پاپاندرئا صراحتا مخالفت خود را اعالم کرد و 
رییس کمیسیون ورزشکاران نیز با سرپرست فدراسیون بین المللی همراه شد.  پاپاندرئا 
در مخالفت با طرح کوفا گفته است طرح او بی احترامی به تالش های ۲ ساله شمار 

زیادی از وزنه برداران است.
حال که پاپاندرئا در برابر بحران های مدیریتی توان ماندن را نداشت و از فدراسیون 
بین المللی وزنه برداری رفته است، معلوم نیست با سیاست های کوفا سرنوشت حضور 
ورزشکاران در توکیو به کجا خواهد رسید. آیا آنان با همان امتیازات ۶ مرحله گزینشی گام 
در توکیو خواهند گذاشت یا باید فرمول جدیدی برای کسب سهمیه آنان محاسبه شود.  
اگر امتیازات ۶ مرحله ای در دستور کار قرار گیرد آن زمان است که علی داودی 
و علی هاشمی وزنه برداران دسته به اضافه ۱۰۹ و ۱۰۹ کیلوگرم باید از امتیازات کسب 
شده چشم پوشی کنند و به آینده و رکوردهای شخصی امیدوار شوند. اما اگر این فرمول 
اجرایی شود در دسته ۹۶ کیلوگرم کیانوش رستمی و سهراب مرادی ممکن است بیش 

از دیگر وزنه برداران از آن استقبال کنند.  
استقبال آنان در حالی است که کوفا در واکنش به سخنان سرپرست پیشین 
فدراسیون بین المللی گفته بود، طرحش می تواند برای چهره های شاخصی مانند  سهراب 

مرادی، کیانوش رستمی و اسماعیلوف وزنه بردار ترکیه خوب باشد.
البته با وجود این طرح در دسته ۹۶ کیلوگرم تنها یک نفر از ایران می تواند حضور 
داشته باشد و آن زمان باید گفت که رقابت بین سهراب مرادی و کیانوش رستمی 
مانند حرکات پایانی رقابت های المپیک است که کیلوها در آن مدال را تعیین خواهد 
کرد. این ۲ وزنه بردار ایرانی در المپیک ۲۰۱۶ ریو در دسته ۸۵ و ۹۶ کیلوگرم مدال 

طال کسب کردند و از رکورداران وزن خود به شمار خواهند رفت.  

فرصتی که علی کریمی نباید از دست بدهد!

با وجود فرصت خوبی که برای کسب طالی جهان در سال ۲۰۲۰ وجود دارد، 
احتماال علیرضا کریمی به مسابقات جهانی نخواهد رسید. 

علیرضا کریمی که سال گذشته یکی از فینالیست های کشتی آزاد ایران در 
مسابقات جهانی بود، امسال به خاطر عمل جراحی رباط صلیبی خود بعید است بتواند 
در صربستان روی تشک برود. با این حال بعد از مدت ها دوری از تشک، کادرفنی 

تیم ملی از کریمی دعوت کرده تا شرایط او را بسنجد.
این آزادکار وزن ۹۲ کیلوگرم که در سال های اخیر تنها مانعش برای رسیدن به 
مدال طالی جهان جی دن کاکس، کشتی گیر تنومند آمریکایی بوده، امسال اگر در 
مسابقات جهانی حاضر شود، شاید از فرصت خوبی برای کسب مدال طال برخوردار باشد.

با توجه به اینکه کاکس برای المپیک توکیو قصد دارد به وزن ۹۷ کیلوگرم برود، 
بعید نیست که از همین مسابقات جهانی او در این وزن کشتی بگیرد. اتفاق دیگری 
که احتمال حضور کاکس در ۹۷ کیلوگرم را افزایش داده، مصدومیت کایل اسنایدر در 

مسابقات انتخابی کشتی آمریکا بود.
اسنایدر که مدعی اول وزن ۹۷ کیلوی آمریکا در سال های اخیر بوده، احتماال 
تانک  به  کاکس، مشهور  به جی دن  را  خود  مسابقات جهانی صربستان جای  در 

آمریکایی خواهد داد.
بعید نیست این انگیزه بزرگ بتواند علیرضا کریمی را به مسابقات جهانی برساند. 
فعال که هیچ اظهارنظر جدیدی درباره او نشده، اما بدون شک کریمی هنوز روی زانوی 

مصدوم خود ترس دارد.

امباپه: پوگبا همیشه در حال تمجید از رشفورد است
خطر  از  که  می گوید  امباپه  کیلیان 
مارکوس رشفورد آگاه است چرا که پل پوگبا 
منچستریونایتد  خاص  مهاجم  از  همیشه 

تعریف و تمجید می کند.
اولین  برای  سولشر  گونار  اوله  تیم 
که  هشتم  یک  معروف  دیدار  از  پس  بار 
مرحله  به  آنها  و صعود  پیروزی  به  منجر 
بعد در سال ۲۰۱۹ شد بار دیگر به پاریس 
بازخواهد گشت. آن پیروزی یکی از دالیل 
اصلی ادامه همکاری مدیران یونایتد با اوله 
گونار سولشر بود. رشفورد پنالتی اعالم شده 

به سود یونایتد در وقت تلف شده را به ثمر رساند تا این تیم با نتیجه ۱ - ۳ برابر 
پاریس پیروز شود و شکست ۰ - ۲ دیدار رفت در اولدترافورد را جبران کند. رشفورد 
و یارانش در دیدار امشب نیز به دنبال کسب ۳ امتیاز خواهند بود و امباپه می گوید 
که به خوبی از خطر این بازیکن آگاه است چرا که پوگبا در این باره به او هشدار داده 
است. امباپه گفت: » او یکی از خطرناک ترین مهاجمان در انگلیس است. پل پوگبا 
همیشه درباره خاص بودن او صحبت می کند و این در حالی است که خیلی زیاد 
درباره بازیکنان اینطور صحبت نمی کند. وقتی در آن شرایط پشت ضربه پنالتی قرار 
می گیری این که در تمرینات چقدر کار کردی اهمیت خاصی ندارد. همه چیز به اعتماد 
به نفس مربوط است و او بازیکنی است که با اعتماد به نفس باالیی بازی می کند. “

از فوتبال تا هتل های لوکس؛
ثروت یک میلیارد دالری مسی!

لیونل مسی بعد از کریستیانو رونالدو 
دومین فوتبالیستی شد که موفق شده به 
درآمد یک میلیارد دالری از فوتبال برسد. 

اما مسی چگونه میلیاردر شد؟
لیونل مسی ابرستاره آرژانتینی، برنده 
از  بسیاری  عقیده  به  و  طال  توپ  شش 
تاریخ  فوتبالیست  بزرگترین  فوتبالدوستان 
با بزرگترین  با اینحال او در رقابت  است. 
نظر  یک  از  رونالدو  کریستیانو  رقیبش 
عقب تر بود: کسب درآمد از فوتبال. رونالدو 

پیش از مسی توانسته بود از نظر درآمد کسب شده به مرز یک میلیارد دالر برسد.
اما حاال بر اساس اعالم نشریه فوربس جمع کل درآمدهای مسی از فوتبال هم 
به یک میلیارد دالر رسیده و او حاال دومین فوتبالیستی است که توانسته به این رقم 
دست پیدا کند. اما مسی چگونه توانسته چنین درآمدی بدست آورده و میلیاردر بشود؟

مسی دوران درخشان فوتبالی خود را از سال ۲۰۰۴ با باشگاه بارسلونا آغاز کرد. 
چیزی نگذشت که مدیران باشگاه کاتاالن دریافتند آرژانتینی جوانی که در اختیار دارند 

یک معجزه فوتبالی است و باید به هر قیمتی حفظ شود.
در سال ۲۰۰۷ زمانی که مسی تنها ۲۰ سال سن داشت الحاقیه ای بر قراردادش 
با بارسلونا امضا کرد که دستمزد او را در هر هفته به ۱۱۶هزار دالر افزایش داد. مسی 

در آن سن و سال کم یکی از گرانترین دستمزدهای بارسلونا را داشت.
مسی از آن زمان هر ساله درآمدی چند میلیون دالری داشته و هر ساله در 

فهرست ده ورزشکار پولساز نشریه فوربس حضور داشته.
در سال ۲۰۱۵ دستمزد مسی به ۵۱.۸ میلیون دالر بالغ شد. اما رقم دستمزد 
او در پنج سال اخیر تقریباً دو برابر شده و دستمزد ثابت او در بارسلونا امسال به ۹۲ 
میلیون دالر بالغ می شود. این البته مجموع دستمزد او و جوایز و پاداش ها را شامل 
می شود. با توجه به افزایشی که قرار است در سال ۲۰۲۱ در دستمزد او بوجود بیاید 

فوربس می گوید مسی در این سال حدود ۱۲۶ میلیون دالر دستمزد می گیرد.
از قراردادهای  بارسلونا می گیرد  از  بر دستمزدی که  لیونل مسی عالوه  اما 
تبلیغاتی هم درآمد قابل توجهی دارد و همین درآمدها به او کمک کرده تا مجموع 

درآمدهایش را به یک میلیارد دالر برساند.
بر اساس گزارش فوربس مسی در هر سال حدود ۳۴ میلیون دالر از قراردادهای 
تبلیغاتی درآمد دارد که یکی از مهمترین آنها قرارداد اسپانسری او با کمپانی لوازم 

ورزشی آدیداس است.
مسی در سال ۲۰۱۷ به آدیداس یک قرارداد مادام العمر امضا کرد که در ازای 
آن هر سال چیزی در حدود ۱۲ میلیون دالر دریافت می کند. مسی به غیر از آدیداس ، 
شریک تبلیغاتی برندهای پپسی، هووای، مستر کارت و چند برند مشهور دیگر است.

اما درآمدهای مسی بخش دیگری را هم شامل می شود که اغلب نادیده گرفته 
می شود. این بخش اغلب نادیده گرفته شده فعالیت او در حوزه امالک است. مسی 
در یک شهر ساحلی در نزدیکی بارسلون مالک هتلی ۴ستاره است و از سال ۲۰۱۷ 

تا امروز نزدیک به ۳۳ میلیون یورو خرج این پروژه کرده.
هتل لوکس مسی با چشم انداز پانورامیک به دریا یکی از لوکس ترین هتل های 
ساحلی بارسلون به حساب می آید و اجاره یک اتاق برای یک شب در آن چیزی 
بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ دالر هزینه دارد. مسی از این گذشته در ایبیزا و مایورکا هم مالک 

چند هتل است.

جردن هندرسون:
فن دایک باید لیورپول را در کورس قهرمانی ببیند

امیدوار  می گوید  هندرسون  جردن 
بازگشت ویرژیل فن دایک  است در زمان 
کورس  در  همچنان  لیورپول  میادین ،  به 

قهرمانی باشد.
انگلیسی  ستاره  هندرسون  جردن 
که  زمانی  است  امیدوار  می گوید  لیورپول 
دایک  فن  ویرژیل  مصدومش  تیمی  هم 
بعد از چند ماه دوری از میادین سالمتش 
را بدست آورده و به ترکیب تیم برمی گردد 

لیورپول در کورس قهرمانی باشد.
فن دایک که از او به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای لیورپول برای دفاع 
از عنوان قهرمانی اش یاد می شد در دیدار این هفته مقابل اورتون با خطای شدید 
جردن پیکفورد بازیکن حریف به دلیل پاره شدن رباط صلیبی مصدوم شد و دست 

کم چندین ماه از میادین دور خواهد بود.
جردن هندرسون ستاره لیورپول در گفتگو با وبسایت این باشگاه گفت: » دلم 
برای ویرژیل خیلی می سوزد. این دو روز بر ما خیلی سخت گذشته. دیروز با او 
صحبت کردیم. لحظات سختی است ولی در این لحظات است که باید هوای هم 
را داشته باشیم. من همیشه در کنار او و خانواده اش هستم و می دانم بقیه بچه ها 

هم همین طور هستند”.
هندرسون در ادامه گفت: » شک ندارم فن دایک قوی تر برمی گردد ولی ما 
باید هر چه در توان داریم انجام بدهیم تا زمانی که ویرژیل برمی گردد لیورپول را 

در کورس قهرمانی ببیند«.

مرتساکر: اولویت اول اوزیل فعاًل فوتبال نیست
آلمانی  سابق  ستاره  مرتساکر  پر 
بی  و  اوزیل  افت  دلیل  می گوید  آرسنال 
مهری به او این بوده که تمرکز اوزیل از 
فوتبال به مسائل دیگر منحرف شده است.

سابق  آلمانی  ستاره  مرتساکر  پر 
آرسنال و هم تیمی سابق اوزیل می گوید 
علت افت اوزیل و بی مهری به او در این 
تیم این بوده که مسوت اوزیل تمرکز خود 
را از فوتبال به مسائل دیگر منحرف کرده 

و فوتبال دیگر اولویت او نیست.
اوزیل از زمان بازگشت فوتبال در دوران پساکرونا حتی یک دقیقه برای آرسنال 
به میدان نرفته و اخیراً نامش در فهرست توپچی ها برای لیگ اروپا دیده نمی شد.

مرتساکر در این باره گفت: » از زمانی که من با اوزیل همبازی بودم اتفاقات 
زیادی افتاده که همه آنها به بیرون از مستطیل سبز مربوط می شود. اوزیل ازدواج 
کرده و صاحب خانواده شده و شاید به همین علت است که تمرکزش دیگر روی 

فوتبال نیست”.
ستاره آلمانی سابق آرسنال در ادامه گفت: » با اینحال من معتقدم مسوت 
هنوز خوشحال است و اگر به میدان برود از فوتبال بازی کردن لذت می برد. او 
تنها بازیکنی است که من با او در سه تیم همبازی بوده ام. برمن ، آرسنال و تیم 
ملی آلمان. از اینکه مسوت االن در شرایطی به سر می برد که به آن اصاًل عادت 

ندارد واقعًا متاسفم«.

حقوقی  امور  مدیرکل 
نان  جوا و  ورزش  وزارت 
ه  شگا با ین که  ا عالم  ا با 
سازی  خصوصی  زمینه   در  پرسپولیس 
از استقالل جلوتر است، اعالم کرد: به 
نظر می رسد ۲ تا ۳ ماه آینده شاهد آغاز 

واگذاری این دو باشگاه باشیم.
مرتضی فالح، در ارتباط با آخرین 
وضعیت واگذاری دو باشگاه استقالل و 
اظهار  به بخش خصوصی،  پرسپولیس 
کرد: وزارت ورزش و جوانان به صورت 
دو  سازی  خصوصی  مورد  در  هفتگی 
باشگاه استقالل و پرسپولیس با حضور 
سازمان  جمله  از  ذی ربط  مسئوالن 
خصوصی سازی جلسات مستمر خود را 
برگزار می کند و عزم جدی بر واگذاری 

دو باشگاه است.
دو  از  یک  هر  به  داد:  ادامه  وی 
مقوله  تا  شد  واگذار  ملک  دو  باشگاه 
افزایش مالی آن ها مدنظر قرار گیرد، 
در عین حال هرچند که مجامع شرکت ها 
طی سالیان گذشته تشکیل نشده بود اما 
جوانان  و  ورزش  وزارت  تالش های  با 
مورد  در  مربوطه  حسابرسی های  تمام 
آن ها  انجام و مجامع  این دو شرکت 

نیز برگزار شد.
رت  وزا حقوقی  مور  ا مدیرکل 
ورزش و جوانان با بیان این که به دلیل 
شیوع ویروس کرونا برخی فعالیت ها در 

رابطه با واگذاری دو باشگاه به تعویق 
خوشبختانه  کرد:  نشان  خاطر  افتاد، 
و  شده  روز  به  باشگاه  دو  مجامع 
ابتدا  جاری  سال  ماه  آبان  امیدواریم 
مجمع پرسپولیس و پس از آن مجمع 

استقالل برگزار شود.
جداگانه  وضعیت  مورد  در  فالح 
دو  هر  به  مربوط  سازی  خصوصی 
باشگاه اعالم کرد: در حوزه هماهنگی ها 
خصوصی  منظور  به  امور  پیش برد  و 
استقالل  از  جلوتر  پرسپولیس  سازی، 
است اما توجه به افزایش مالی، شفاف 
سازی، توجه به اسناد مالی و ... از جمله 
سوی  از  که  است  مهمی  موضوعات 
وزارت ورزش و جوانان برای دو باشگاه 

مدنظر قرار گرفته است.

مدیرکل امور حقوقی وزارت ورزش 
با  امیدواریم  کرد:  اضافه  جوانان  و 
ها  فعالیت  باشگاه  دو  سرمایه  افزایش 
به نحوه مطلوب تری پیش برود و شاهد 
خصوصی  سازی استقالل و پرسپولیس 

در اسرع وقت باشیم.
وی در پاسخ به اینکه به چه دلیل 
زمان های اعالم شده از سوی مسئوالن 
آغاز  مورد  در  جوانان  و  ورزش  وزارت 
با  باشگاه  دو  سهام  اولیه  عرضه  زمان 
نظر می رسد  به  و  روبرو می شود  وقفه 
مدنظر  اتفاق  این  برای  دقیقی  زمان 
متاسفانه  کرد:  تصریح  نمی گیرد،  قرار 
اتفاقاتی رخ می دهد که به عنوان چالش 
مطرح است و روند خصوصی سازی را 
مثال  به طور  مواجه می کند.  تعویق  با 

چالش  با  درفشی فر  ورزشگاه  مورد  در 
شدیم  روبرو  معارض  بخش  در  جدی 
و حل این مساله زمان بر بود، بنابراین 
فکر نکنید صرفا وعده و وعیدی از سوی 
چالش ها  بلکه  می شود  داده  مسئوالن 
برای  شده  اعالم  زمان  می شود  باعث 

آغاز واگذاری دچار وقفه شود.
مدیرکل امور حقوقی وزارت ورزش 
وزارت  این  وظایف  مورد  در  جوانان  و 
در  سازی  خصوصی  سازمان  و  خانه 
استقالل  باشگاه  دو  واگذاری  با  رابطه 
و پرسپولیس به بخش خصوصی افزود: 
در این راستا باید بدانید که فراهم سازی 
اولیه واگذاری با وزارت ورزش و جوانان 
است و سایر امور به سازمان خصوصی 

سازی مربوط می شود.

مدیرکل امور حقوقی وزارت ورزش خبر داد؛

پیشی گرفتن پرسپولیس از استقالل اینبار در خصوصی سازی!

به نظر می رسد به علت طوالنی شدن 
جامعه  عموم  عادت  و  کرونایی  شرایط 
پروتکل های  ویروس،  این  با  زندگی  به 
رعایت می شود  از گذشته  برتر کمتر  لیگ  بهداشتی 
تیم ها  تمرین  در  بی موردی  رفت وآمدهای  روزانه  و 

وجود دارد.
شانزدهم  از  ایران  برتر  لیگ  دوره  بیستمین 
آبان زیر سایه سنگین ویروس کرونا آغاز می شود. 
در حالی که سازمان لیگ برنامه دقیق هفته اول و 
دوم را اعالم کرده، فدراسیون پزشکی – ورزشی با 
ارسال نامه ای خواهان به تعویق افتادن یک هفته ای 
این رقابت ها شده تا از هر گونه خطر احتمالی برای 
عوامل برگزاری مسابقات و فوتبالیست ها جلوگیری 
آبان  دهم  از  مسابقات  بود  قرار  این  از  پیش  کند. 

آغاز شود.
افزایش شمار تلفات کووید ۱۹ در ایران در فصل 
از سوی  این هم  از  قبل  است که  در شرایطی  پاییز 
مسئوالن ارشد وزارت بهداشت به تیم های لیگ برتری 
هشدار داده شده بود که اگر فوتبال در اوایل تابستان با 
روزانه ۵۰ تا ۱۱۰ نفر فوتی به علت کرونا آغاز نشود، 

در پاییز هم آغاز نخواهد شد.
در واقع آمادگی تیم ها و باشگاه ها برای جلوگیری 
برگزاری مسابقات  به کرونا و  ابتالی عوامل خود  از 
با رعایت پروتکل های بهداشتی، امروز به آن ها کمک 
سنگین  فضای  وجود  با  و  شوند  باتجربه تر  که  کرده 
بیماری بر جامعه، تمرینات تیم ها ادامه داشته باشد و 
آن ها از این بابت احساس نگرانی نکنند اما گذشت زمان 
و عادت به ویروس کرونا، باعث شده برخی نسبت به 

رعایت موارد بهداشتی بی مباالتی کنند.
* زنگ هشدار برای لیگ برتر

ویروس کرونا ثابت کرده که به صورت عجیبی 
در حال تغییر چهره و پیشرفت و تطبیق خود با شرایط 
مختلف است. در نتیجه تیم هایی که در روزهای گذشته 
و به علت تکراری شدن وضعیت، کمتر پروتکل های 
بهداشتی را رعایت می کنند، باید مراقبت این ویروس 
باشند؛ ویروسی که در هفته های اخیر در کشورهای 
توسه یافته مانند ایتالیا و اسپانیا هم به شکل عجیبی 
در برخی از تیم ها رخنه کرده و فوتبالیست های بزرگی 

مانند رونالدو و ام باپه را هم بیمار کرده است.
زنگ هشدار برای سازمان لیگ و تیم های فوتبال 
اخیر فدراسیون پزشکی - ورزشی به صدا  با هشدار 
درآمده و هرگونه ابتالی دسته جمعی در تیم ها شروع 
با مخاطره روبرو خواهد کرد و چه بسا  لیگ برتر را 
در این صورت رقابت ها تعطیل شود چرا که در حال 
دوم  رتبه  در  کرونا  فوتی های  حیث  از  ایران  حاضر 

جهان قرار دارد.
سوی  از  بیشتر  وسواس  و  جدیت  وضعیت  این 
تیم ها برای رعایت پروتکل های بهداشتی را می طلبد 

افتادن  عقب  نتیجه  در  و  مسابقات  تعویق  جلوی  تا 
رقابت های باشگاهی و ملی را بگیرد.

* تالش برای تعطیل نشدن فوتبال
اگر چه مدت ها از مناقشه برای شروع لیگ برتر 
فوتبال با توجه به شیوع کرونا گذشته است و اقدامات 
دقیقا  اما  نرسیده  جایی  به  مسابقات  شروع  مخالفان 
فصل  در  کرونا  شرایط  بود،  شده  گفته  آنچه  مطابق 
تابستان اخیر شده و تیم ها  از بهار و  پاییز بحرانی تر 

باید بیشتر مراقبت کنند.
در  فوتبال  اگر  که  شد  مسجل  همه  برای 
تابستان شروع نشده بود، امکان نداشت لیگ نوزدهم 
از  یکی  نتیجه،  در  و  برسد  پایان  به  جام حذفی  و 
نمایندگان ایران در آسیا دست به کار بزرگی بزند و 

به فینال صعود کند.
عالوه بر این اثبات شد که اظهارنظرهایی از این 
دست که ابتال به کرونا، آینده ورزشی فوتبالیست ها را 
با خطر بزرگی روبرو می کند، یک بهانه نادرست بود. 
در هر حال نیاز به توضیح بیشتر نیست که اگر االن هم 
دنبال ادامه زندگی عادی و برگزاری رقابت های فوتبال 
باید پروتکل های بهداشتی  زیر سایه فوتبال هستیم، 
سفت و سخت تر از گذشته برگزار شود تا ماراتن لیگ 

برتر شروع نشده، تعطیل نشود.
تعطیلی  ولی  بیفتد  تعویق  به  مدتی  لیگ  شاید 
و  می زند  فوتبال  به  مهلکی  ضربه  تیم ها  تمرینات 
روبرو  با خطر  را  تیم ها  آماده سازی  و  تمرین  مدت ها 
می کند که در این وضعیت، رعایت موارد بهداشتی و 
تجمع تمرینات تیم ها مهم ترین مساله برای پیشگیری 

از کرونا خواهد بود.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

لیگ برتر به تعویق افتاد؛

کرونا دوباره فوتبال را تعطیل می کند؟

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس، حمداهلل 
را  عربستان  النصر  فوتبال  تیم  مهاجم 
بازیکن خطرناکی دانست و گفت: او یکی از 
بهترین مهاجمانی بود که در لیگ قهرمانان 

مقابل ما بازی کرد.
در  زادگان،  کنعانی  محمدحسین 
خصوص صعود پرسپولیس به فینال لیگ 
قهرمانان آسیا، عدم حضورش در دور جدید 
تمرینات پرسپولیس، مذاکره اش با مدیران 
باشگاه پرسپولیس، اتفاقات مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیا و ... صحبت هایی را انجام 
داد که متن کامل آن را در زیر می خوانید:

به  پرسپولیس  صعود  مورد  در  ابتدا 
فینال لیگ قهرمانان آسیا صحبت کن.

واقعا  داد  رخ  اتفاق  این  اینکه  از 
سر  پشت  را  سختی  تورنمنت  خوشحالم. 
گذاشتیم. ما قبل از سفر به قطر در انتهای 
جدول گروه مان بودیم اما توانستیم با تدابیر 
کادرفنی، غیرت بازیکنان و دعای هواداران 
مان به فینال برسیم. این اتفاق در شرایطی 
رخ داد که فاصله بازی ها خیلی کم بود اما 

با تمام این مشکالت به فینال رسیدیم.
تمرینات حضور  جدید  دور  در  هنوز 
باشگاه  مدیران  با  ات  جلسه  آیا  ندارید، 

برگزار شد؟
پیش از رفتن به قطر مدیران باشگاه 
قول هایی دادند و قرار شد که بعد از لیگ 
قهرمانان آسیا و اردوی تیم ملی صحبت 
کنیم که این اتفاق رخ نداد. البته چون من 
اردوی  بالفاصله  و  پرسپولیس  اردوی  در 
تیم ملی بودم و استراحت نداشتم االن در 
استراحت هستم. در این بین منتظر هستم 
تا از طرف باشگاه هم با من تماس بگیرند 

تا کار را تمام کنیم.
های  درخواست  تو  که  شده  شایعه 
باشگاه داشته و مثال  از  عجیب و غریبی 
این  پول کردی،  میلیارد  یا ۱۵  طلب ۱۰ 

مسئله درست است؟
اصال چنین مسئله ای درست نیست. 
من در مدتی که پرسپولیسی بودم حاشیه 
ای نداشتم و بهترین عملکرد خودم را هم 
ملی  تیم  فیکس  بازیکن  من  دادم.  نشان 
و پرسپولیس هستم و ۲۶ سال دارم پس 
عجیب نیست که پیشنهاد داشته باشم. اما 
همیشه گفتم هیچ باشگاهی مثل پرسپولیس 
را  پیراهن  این  دارم  دوست  من  و  نیست 
همیشه تنم کنم. اینکه می گویند درخواست 
درست  اصال  داشتم  میلیاردی   ۱۵ یا   ۱۰

نیست. البته یکی دو باشگاه ایرانی و باشگاه 
های قطری چنین پولی می دهند اما اینطور 
از پرسپولیس  نیست که چنین درخواستی 
داشته باشم. فقط دوست دارم که باشگاه به 
مسئله من رسیدگی کند، درخواستی که من 
دارم اصال نامعقول نیست و به همان قیمت 

معقول راضی هستم.
چرا قبل از لیگ قهرمانان آسیا این 

توافق انجام نشد؟
قبل از لیگ قهرمانان آسیا با باشگاه 
به توافق رسیدم و فقط یک امضا مانده بود 
که موکول شد به بعد از لیگ قهرمانان آسیا. 
اتفاقا رسول پناه هم به قطر آمد و گفت 
برگشتیم  وقتی  و  می شود  حل  مشکالت 
مسئله تو رو درست می کنم. حاال هم منتظر 
هستم در چند روز آینده تماس بگیرند و من 

به باشگاه بروم.
به نظرت پرسپولیس توانایی این را 
دارد که در فصل جدید لیگ برتر و فینال 

لیگ قهرمانان آسیا به موفقیت برسد؟
همه می دانند که ما چقدر تیم خوبی 
هستیم. وقتی در چهار سال گذشته دو بار 
به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسیدیم و پوکر 
قهرمانی کردیم، یعنی همه زحمت کشیدند. 
از بازیکنان و کادرفنی گرفته تا هواداران 
که ما مدیون آنها هستیم. این تیم با این 
هواداران حقش است که بهترین نتایج را 
بگیرد.  در این بین باید برنامه ریزی خوبی 
داشته باشیم تا در چند جبهه به زمین برویم 
هوادارانش  و  پرسپولیس  برای  بتوانیم  و 

افتخارآفرینی کنیم.
منظور از این برنامه ریزی چیست؟

وقتی شما می خواهید در فینال لیگ 
قهرمانان آسیا و یا جام باشگاه های جهان 

جذب  خوب  بازیکن  باید  بگیرید،  نتیجه 
شود  برطرف  ها  تمامی ضعف  باید  شود. 
چون  مدیریت  به  برمی گردد  هم  این  که 
کادرفنی در این مدت تمام تالشش را انجام 
داد و پشتوانه خوبی برای ما بوده، االن هم 
باید باشگاه پشتوانه خوبی برای کادرفنی 
باشد تا بتوانند بهترین نفرات را جذب کنند. 
پرسپولیس  فعلی  بازیکنان  تمام  چند  هر 
می  اما  هستند  خود  پست  در  ها  بهترین 
شود که بازیکنان دیگری هم اضافه شوند.

به  که  جدیدی  بازیکنان  نظرت  به 
تیم اضافه شدند خوب بودند و توانستند در 

پرسپولیس جا بیفتند؟
خدا را شکر همه بازیکنانی که جذب 
شدند خوب هستند و قابل اتکا. ضمن اینکه 
آقا یحیی هم از آنها شناخت کاملی دارد. روز 
اولی که آنها به پرسپولیس آمدند همه گفتند 
که شرایط پرسپولیس با دیگر تیم ها فرق 
دارد اما خوشبختانه بچه ها خیلی زود هماهنگ 

شدند و روز به روز هم بهتر می شوند.
محمدی  گل  یحیی  که  زمانی  از 
سرمربی پرسپولیس شده بیشتر در کارهای 
این  آیا  کنی،  می  پیدا  حضور  هجومی 

خواسته خودت است یا یحیی؟
تاکتیک خاص  و  تکنیک  مربی  هر 
کار  خودش  سبک  با  و  دارد  را  خودش 
و  ملی  تیم  بازیکن  که  من  می کند. 
پرسپولیس هستم باید هر چیزی که کادر 
فنی میخواهد را زود یاد بگیرم. االن هم 
می توانم  بیشتر  که  است  طوری  شرایط 
چون  و  کنم  کمک  هجومی  کارهای  در 
توانایی این را دارم که پاس های در عمق 
تیم  به  بدهم  انجام  سازی  بازی  و  بدهم 

کمک می کنم.

چند  با  آسیا  قهرمانان  لیگ  در   
بونجاح،  بغداد  مانند  خطرناک  مهاجم 
استرالیایی  مهاجم  حمداهلل،  عبدالرزاق 
و  الشارجه  خارجی  بازیکنان  لتعاون،  ا
دراگان چران روبرو شدید. به نظرت کدام 
یک از این بازیکنان سخت تر و غیرقابل 

مهار تر  بود؟
م  تما گفتید  شما  که  ر  نطو هما
خطرناک  بسیار  بردید  نام  که  بازیکنانی 
و عجیب و غریب بودند. واقعًا پول خرید 
سال  یک  بودجه  اندازه  به  آنها  از  برخی 
عبدالرزاق  از همه خطرناک تر  اما  بود،  ما 
حمداهلل بود. واقعاً کنترل کردن او کار خیلی 
سختی بود چون اصال قابل پیش بینی نبود. 
حمداهلل بسیار باهوش بود و وقتی توپ به 
او می رسید خیلی خطرناک میشد. خدا را 
شکر جز پنالتی اجازه ندادیم که مقابل ما 
کاری کند.در بازی با النصر تو پنالتی اول 
در  پنالتی  زدن  واقعا  زدی،  را  پرسپولیس 
آیا  داشت؟  حالی  و  حس  چه  شرایط  آن 

استرس داشتی؟
گفتم  یحیی  آقا  با  مسابقات  از  قبل 
در  که  دارم  را  این  آمادگی  و  توانایی  که 
جریان بازی هم پنالتی بزنم و آقا یحیی 
هم به من گفت که مشکلی از این بابت 
وجود ندارد. البته در جریان بازی فقط یک 
پنالتی در بازی التعاون به ما رسید کرد آن 
را هم بشار زد چون من در زمین بودم. بازی 
النصر وقتی پشت پنالتی رفتم فقط به  با 
فکر پرسپولیس و هواداران بودم. میخواستم 
پنالتی را گل بزنم تا هم فشار از روی تیم 
برداشته شود و هم خوشحالی بعد از گل 
انجام بدهم تا انگیزه تیم باال برود، که خدا 

را شکر این اتفاق افتاد.
از  قبل  از  کردنت  مکث  ماجرای 

پنالتی چه بود؟
شناختی  النصر  دروازه بان  از  من 
دانستم چند سالی در  نداشتم و فقط می 
لیورپول بوده، به خاطر همین پیش خودم 
گفتم قبل از ضربه مکث می کنم او هر 
طرف رفت من به سمت مخالف می زنم. 
وقتی پشت توپ ایستادم و خواستم ضربه 
بزنم مکث کردم اما دروازه بان تکان نخورد 
و این کار من را سخت تر کرد! هرچند به 
خاطر اینکه با بغل پا ضربه محکمی زدم 
نتوانست توپ را بگیرد. خدا را شکر می کنم 
که توانستم سربلند شوم و البته پرسپولیس 

هم به فینال برسد.

همه بازیکنانی که جذب شدند خوب هستند؛

کنعانی زادگان: از پرسپولیس درخواست ۱0 میلیاردی نداشتم
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تصویری از اهدای نشان درجه  یک علمی حافظ  شناسی به دکتر سعید حمیدیان 
توسط وزیر فرهنگ وارشاد اسالمی اختصاصی دنیای جوانان

نه منزل بی نشان
نی جاده تنگ است

بیدل دهلوی

نه منزل بی نشان، نی جاده تنگ است
به راهت پای  خواب  آلوده سنگ است

به صد گلشن دواندی ریشٔه وهم
نفهمیدی گل مقصد چه رنگ است

به حسن خلق، خوبان دل شکارند
کمان شاخ گل نکهت خدنگ است

طرب  کن ای حباب از ساز غفلت
که  گر واشد مژه  کام نهنگ است

جهان جنس بد و نیکی ندارد
تویی سرمایه هرجا صلح وجنگ است

در این گلشن سراغ سایٔه گل
همان بر ساحت پشت پلنگ است

به یکتایی طرف گردیدنت چند
خیال اندیشی آیینه، زنگ است

گفت:  سردشت  شهردار 
سردشتی،  کریمیان  نادر  دکتر 
ندیشمند  ا نویسنده  و  محقق 
این شهرستان بیش از ۱۲ هزار 
جلد کتاب خود را به شهرداری 
و  اهدا  اوقاف  اداره  و  سردشت 

وقف کرد.
کامل رسولی، افزود: دکتر 
که  نشستی  طی  کریمیان  نادر 
سال گذشته با اعضای شورای 

اسالمی و شهرداری سردشت داشته وعده اهدا و وقف این 
کتاب ها را به مردم فرهیخته سردشت داده بود.وی افزود: با 
تحقق این وعده مجموعه ارزشمند کتاب های این محقق از 
مبدا تهران به مقصد سردشت توسط واحد ماشین آالت این 
شهرداری منتقل شدند.شهردار سردشت ادامه داد: کتابهای اهدا 
شده در ساختمان ایستگاه شماره ۲ آتش نشانی سابق متعلق 

واقع در  به شهرداری سردشت 
»نیزه رو« نگهداری می شوند.

این  گفت:  مسئول  این 
قالب  در  به زودی  مجموعه 
سردشت  عمومی  کتابخانه ای 
شهروندان  عموم  دسترس  در 
نادر  گرفت.دکتر  خواهد  قرار 
 ۲۲ متولد  سردشتی،  کریمیان 
خرداد ۱۳۴۳ در سردشت است. 
وی سال هاست در تهران اقامت 
دارد. این مدرس در زمینه های ایران شناسی، اسالم شناسی و 
ادبیات فارسی تحققات بسیاری انجام داده و تاکنون ۸۳ عنوان 
کتاب را به چاپ رسانده و ۲۱۷ مقاله به زبان های فارسی، 
انگلیسی، روسی، کردی، عربی و هندی در مجالت گوناگون 
علمی پژوهشی و علمی تخصصی و مجموعه مقاالت منتشر 

کرده است.

پژوهشگر سردشتی کتابخانه شخصی خود را وقف کرد

هرچند ادبیات جنگ در این چند 
سال در قالب  نوشته هایی از شاهدان 
و  تجربه ها  که  نویسندگانی  یا  و 
خاطره های دیگران را ثبت کرده اند، منتشر شده 
و حتی فیلم  های سینمایی متعددی در این حوزه 
ساخته اند، اما پرسش این است که چه تعداد از 
این کتاب ها ترجمه و به دیگر کشورها معرفی 

شده  است؟
درباره ادبیات جنگ و کتاب هایی که در این 
با حسین  گفت وگویی  است،  ترجمه شده  حوزه 
سه  در  که  گرفته  صورت  رمان نویس  فتاحی، 
متعددی  آثار  بازنویسی  و  ترجمه  تألیف،  حوزه 
و »پسران  در خرمن«  که »آتش  کرده  منتشر 
جزیره« در زمینه ادبیات پایداری است و »عشق 
نشر  سوی  از  او  دیگر  رمان  جنگ«  سال های 
قدیانی تاکنون شش بار تجدید چاپ شده است. 

مشروح این گفت وگو را در ذیل  بخوانید.
نکته  این  بر  بارها  اخیر  سال های  در   *
از جمله  مقدس،  دفاع  که خاطرات  تأکید شده 
گونه های ادبی امروز ماست که ویژگی های بومی 
مخصوص خود را دارد و از این منظر می تواند 
ایرانی برای عرضه در  ادبیات  از  نماینده خوبی 
بازار جهانی معرفی شود. نظر شما راجع به این 
موضوع چیست؟ فکر می کنید که چقدر دست این 
نوع ادبی در مواجهه با مخاطب جهانی پر است؟

ترجمه آثار دفاع مقدس می تواند برای مردم 
جهان جالب باشد، به هرحال مردم هر نقطه از 
در  که  اتفاقاتی  بدانند  دارند،  زمین دوست  کره 
و  بوده  چه صورت  به  داده  رخ  دنیا  نقاط  سایر 
بخصوص که در قالب رمان و داستان و به صورت 
جزئی پردازی باشد، اما نکته ای که وجود دارد این 
است که بازار نشر، جزئی از چرخه اقتصادی و 

سیاست های جهانی است. 
بخریم،  می خواهیم  را  دستگاهی  وقتی 
مدل های گوناگون را مورد بررسی قرار می دهیم 
و بهترین را انتخاب می کنیم. حتی کتاب هایی 
که به زبان های انگلیسی، روسی و غیره وجود 
دارد به این گونه است که معمواًل مترجم ابتدا 
کتاب را تهیه کرده و مطالعه می کند و از نظر 
رمان  که  آیا مضمونی  اینکه  و  محتوا  تکنیک، 
همخوانی  ایران  فرهنگ  با  دارد  داستان  و 
سپس  می دهد،  قرار  بررسی  مورد  خیر  یا  دارد 
کند.  ترجمه  را  اثر  آن  که  می گیرد   تصمیم 

این یک چرخه طبیعی است که در همه دنیا اتفاق 
افتاده و روال کار همه مترجمان معروف این گونه 
است که کتابی را انتخاب کرده، می خوانند و اگر 
تشخیص دهند که این کتاب مناسب است برای 
ترجمه آن اقدام کرده و به ناشران مختلف عرضه 
می کنند و در نهایت توسط یکی از ناشران چاپ 
دفاع  با  رابطه  در  و  ایران  در  توزیع می شود.  و 
مقدس هنوز این اتفاق نیافتاده، ممکن است به 
بدگویی هایی که درباره  یا  باشد  دالیل سیاسی 
ایران یا دفاع مقدس صورت گرفته، کمتر دیده 
می شود که مترجمان خارجی کتابی را بخوانند 
و ترجمه کنند و به ناشر برتر کشورشان بدهند 
که چاپ کند. آنچه که در ایران اتفاق افتاده این 
است که مبالغی از سوی نهادهای مشخص در 
را  آثار  برخی  تا  می گیرد  قرار  مترجمان  اختیار 
ترجمه کنند و بعد مبالغی هم به ناشر پرداخت 
کارها  عموم  و  کند  را چاپ  کتاب  که  می کنند 
این گونه بوده است که بنظر می رسد این شیوه، 
معروف  مترجم  یک  توسط  که  ترجمه ای  تأثیر 
در انگلیس، فرانسه و آلمان که مردم وی را به 
عنوان مترجم حرفه ای قبول دارند، انجام شده و 
به بازار عرضه شده را ندارد و متأسفانه هنوز این 
 اتفاق در رابطه با آثار دفاع مقدس نیافتاده است.  

در حال حاضر این اقدامی که در کشور ما صورت 
می گیرد، همان کاری است که روس ها قبل از 
انقالب اسالمی انجام می دادند. به این صورت 
اینکه  برای  و  بودند  کرده  درست  بنگاهی  که 
یا  فارسی  به  را  آثار  کنند،  صادر  را  انقالبشان 

زبان های دیگر ترجمه می کردند و البته کتاب های 
ارزان را هم خودشان ترجمه می کردند، اما درواقع 
هیچ وقت آنها تأثیر ترجمه ای که به آذین از دن 
صلح  و  جنگ  از  که  ترجمه ای  یا  داشت  آرام 

داشت، تأثیر نگذاشت.
ینکه  ا بجای  ید  با فرهنگی  مسئوالن 
و  ترجمه  را  کتاب ها  و  کرده  هزینه  خودشان 
این سمت  به  برسانند،  به فروش  و  چاپ کنند 
بروند که کتاب ها را معرفی و مترجمان خارجی 
را مجاب کنند که خودشان تصمیم بگیرند این 
انجام  را  کار  این  بتوانیم  ما  اگر  بکنند.  را  کار 
دهیم، قدم بزرگی در جهت ترویج و معرفی آثار 
برداشته ایم، چون دفاع مقدس ما  دفاع مقدس 
آثار مطرح جهانی ندارد و  از  هیچ چیزی کمتر 
حرف ها و مضامین و ایثارهایی که در آنها نشان 

داده شده ممکن است باالتر هم باشد.
و  نداده  رخ  طبیعی  چرخه  یک  درواقع 
مراکز مختلف مثل حوزه هنری و وزارت ارشاد 
در زمینه ترجمه آثار دفاع مقدس اقداماتی انجام 
این  نشده،  خوانده  که  گفت  نمی توان  داده اند، 
آثار هم تأثیر خود را دارد و همین اقدام باعث 
شده تا این کتاب ها در برخی کشورهای دیگر 
هم ترجمه شود، ولی این اتفاق به طور طبیعی 
زمانی رخ می دهد که یک مترجم آلمانی، کتاب 
این  درواقع  کند،  ترجمه  و  گرفته  را  انگلیسی 
چرخه طبیعی نشر است، اما ما هنوز وارد چرخه 
طبیعی نشر و ترجمه نشده ایم و اگر بتوانیم کاری 
کنیم که این اتفاق بیافتد آن وقت بدون اینکه 

هزینه ای پرداخت شود، خودبخود مترجمین آثار 
را می خوانند و ترجمه می کنند. آن وقت می توانیم 
اظهار کنیم که آثار ما در عرصه جهانی ترجمه 
شده و مردم دیگر هم خوانده اند و این کار باعث 

افتخار است. 
سال های  در  که  مشکالتی  از  بخشی   *
را  مقدس  دفاع  خاطرات  ترجمه  دامن  گذشته 
مترجم  و  نویسنده  میان  ارتباط  نبود  گرفته، 
بوده است. به هر حال این متون قرار است در 
کشورهای مختلف به ویژه کشورهای عرب زبان 
منطقه توزیع شود و ممکن است ناآشنایی مترجم 
با فضای جنگ تحمیلی، سوءتفاهم هایی را برای 
مخاطبان جدید ایجاد کنند. فکر می کنید که آیا 
کافی  متن  یک  داشتن  اثر،  یک  ترجمه  برای 

است؟
** اگر متن، متن خوبی باشد، کافیست و 
البته مترجم هم باید آن زبان را خوب بلد باشد، 
مثاًل یک عرب لبنانی یا عرب عراقی اگر زبان 
فارسی را خوب بداند و کتابی را بیابد که آن کتاب 
هم خوب نوشته شده باشد، هیچ واسطه ای نیاز 
در  عالقه مندی  فرد  که  است  این  مهم  ندارد، 
که  مترجمی  یعنی  کنیم،  پیدا  نظر  مورد  کشور 
اواًل زبان فارسی بلد باشد و عالقه مند به دفاع 
مقدس باشد و کتاب های مختلف دفاع مقدس 
را بخواند نه اینکه یک کتاب را به او بدهیم و 
بین  از  باید  بلکه  کن،  ترجمه  ما  برای  بگوییم 
چندین کتاب، بهترین را انتخاب و ترجمه کند و 
بعد بدنبال یک ناشر بگردد که منتشر کند و این 
قطعًا تأثیرگذارتر خواهد بود تا اینکه ما فردی را 
پیدا کنیم و به وی مبلغی پرداخت کنیم که کتابی 
را برای ما ترجمه کند و ناشر خاصی نیز پیدا کنیم 
که اثر را چاپ کند و در کتابفروشی خاصی قرار 
دهیم که به فروش برسد، البته اینها تأثیر دارد، 

اما تأثیر کامل و جامع ندارد.
دنیا هم چون جنگ  * جنگ های مختلف 
ویتنام ، روسیه و ... توسط ادبیات در دنیا مطرح 
از  سال   ۴۰ گذشت  از  پس  ما  اما  است ،  شده 
مسیر  این  در  نتوانسته ایم  هنوز  تحمیلی  جنگ 
قدم برداریم، کتاب های دفاع مقدسی که تاکنون 
در ایران منتشر شده اند ، تا چه اندازه این قابلیت 
این مسیر  پیمودن  بتوانند پرچم دار  را دارند که 

میان سایر هنرها باشند؟
** در رابطه با کتاب های غیر دفاع مقدس 

این اتفاق افتاده، مثاًل کتاب سووشون به زبان 
ایتالیایی ترجمه شده، برخی که آثار خانم دانشور 
و آقای دولت آبادی را می شناختند، این آثار را 
دفاع  با  رابطه  در  اما  کرده اند،  چاپ  و  ترجمه 
مقدس تا جایی که من اطالع دارم فکر نمی کنم 

ترجمه ای به این شکل اتفاق افتاده باشد.
جمله  از  مقدس  دفاع  خاطرات  حوزه   *
رنج  قانونی  خألهای  از  که  است  حوزه هایی 
می برد. بسیاری از مسائل در مراحل چاپ این 
و  واضح  یا  قانونی  نظر  از  هنوز  آثار  از  دست 
عنوان  به  نمی شود.  رعایت  یا  و  نیست  روشن 
نمونه، حقوق نویسنده و راوی در این امور اصاًل 
مشخص نیست و گاه ناراحتی هایی را ایجاد کرده 
است. فکر می کنید که وجود ضعف های موجود 
در ترجمه های امروز چقدر از این دست از مسائل 

نشأت می گیرد؟
و  می آید  میان  به  نهادی  پای  وقتی   **
نویسنده ای  به  و  می گیرد  را  فردی  خاطرات 
را  خاطرات  این  می خواهد  او  از  و  می دهد 
که  است  نهاد  این  اینجا  دیگر  کند،  بازنویسی 
قدرت تصمیم گیری دارد، ممکن است تشخیص 
به  یا  خاطره  صاحب  به  مبلغی  نباید  که  دهد 
این ها  و  کند  پرداخت  بوده  واسطه  که  فردی 
نداده،  این دلیل است که چرخه طبیعی رخ  به 
ممکن است بگویید اگر منتظر باشیم شاید اصاًل 
این اتتفاق نیافتد و کاماًل هم درست است، در 
حال حاضر واحد ادبیات دفاع مقدس حوزه هنری 
متولی این کار است و در رابطه با خیلی از آثار 
سراغ  به  را  نویسنده ای  نهاد  این  است  ممکن 
رزمنده ای فرستاده باشد تا صحبت های وی را 
بشنود و خاطرات را ثبت کند، اما حق راوی هم 
باید محفوظ بماند. شاید یکی از دالیل این اتفاق 
این باشد که می خواستند هرچه زودتر خاطرات 
ثبت و ضبط شود و به دنبال راهکار قانونی برای 
این موضوع نبودند تا بعدها گالیه ای وجود نداشته 
باشد ولی می شود از االن به این مسائل فکر کرد 
خاطره  چقدر سهم صاحب  تألیف  این حق  که 
است و چقدر به نویسنده تعلق می گیرد. رعایت 
این موارد به راحتی امکان پذیر است و باید مورد 
توجه قرار گیرد، چون دفاع مقدس یک امر خیر 
و  باشد  برای جوانان سرمشق  است و می تواند 
ترویج  را  انسانی  بزرگ  صفت های  و  حسن ها 

کند و بهتر است از پایه این اتفاق بیفتد. 

ترجمه آثار دفاع مقدس نماینده خوبی از ادبیات ما  برای عرضه در بازار جهانی است 

انتشار رمان جاسوسی- معمایی »سی ونه پله«

کتــاب »ســی ونه پلــه« نوشــته  جــان بــوکان بــا ترجمــه  
شــیوا مقانلــو منتشــر شــد.

ایــن اثــر را در جرگــه یکــی از معروف تریــن رمان هــای 
ــد.  ــات جاسوســی-معمایی می دانن کالســیک در حیطــه ادبی
ــه چــاپ  ــک وود ب ــه بل ــی مجل ــدا در پاورق ــن داســتان ابت ای
ــای  ــد. فض ــر ش ــاب منتش ــب کت ــا در قال ــا بعده ــید ام رس
مســلط بــر ایــن روایــت »تعقیب وگریــز« بــه عنــوان یکــی 
از دســتمایه های اصلــی ســینمای هالیــوود درآمــد و در آثــار 
ســینمایی متعــددی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. مهم تریــن 
اقتبــاس ســینمایی از ایــن اثــر، فیلــم »ســی ونه پلــه« آلفــرد 

هیچــکاک اســت کــه در ســال ۱۹۳۵ ســاخته شــد.
ــه  ــه ب ــات انگلســتان ک ــی«، افســر اطالع »ریچــارد هن
ــی  ــا زندگ ــده ت ــی آم ــای جنوب ــا« در آفریق ــی از »رودزی تازگ
تــازه ای را شــروع کنــد در آپارتمانــش بــا مردی عجیــب مواجه 
ــد،  ــتانش می کن ــنیدن داس ــه ش ــوت ب ــه او را دع ــود ک می ش
داســتانی کــه این گونــه شــروع می شــود: »ببخشــید، امشــب 

ــرده ام«. ــرار االن ُم ــد، مــن از ق کمــی عصبــی ام. می دانی
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فرناز میرزالو

محمدحسین نیکوپور
کاووس حسن لی، مولف کتاب »بیدل و انشای تحّیر« 
معتقد است: اگر گردش در شعر کسی چون سعدی، مانند سفر 
در مسیری هموار و دلگشاست؛ خوانش شعر بیدل دهلوی 
سنگالخ  جاده ای  در  کوهستانی  سفر  یک  تجربه   همچون 

برای رسیدن به چشم اندازهای بلندتر است.
کرسی  استاد  پژوهشگر،  شاعر،  حسن لی  کاووس 
حافظ پژوهی در مرکز حافظ شناسی و استاد زبان و ادبیات 
فارسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز است. 
از وی تاکنون بیش از ۳۰ عنوان کتاب منتشر شده است. از 
مهم ترین کتاب های حسن لی می توان به چند نمونه اشاره 
کرد: فرهنگ سعدی پژوهی، راهنمای موضوعی حافظ شناسی، 
خورشید  چشمه   ایران،  معاصر  شعر  در  نوآوری  گونه های 
)درباره زندگی، شعر و اندیشه حافظ(، دیگرگونه خوانی متون 
گذشته، راهنمای موضوعی سعدی شناسی، کارنامه تحلیلی 
خیام پژوهی و... چند تصحیح کتاب نیز در کارنامه  علمی وی 
برای نخستین بار تصحیح  متون  آن ها  دارد که همه   وجود 
و  وامق  مثنوی  بلیانی،  امین الدین  دیوان  منتشر شده اند:  و 
آن هاست.  جمله  از  ماه،  و  مهر  و  اشترنامه   مثنوی  عذرا، 
برخی از کتاب ها و اشعار دکتر حسن لی به زبان های دیگر، 
ازجمله: عربی، ترکی استانبولی، انگلیسی و فرانسه ترجمه 

و منتشر شده است.
یکی از فعالیت های اصلی کاووس حسن لی در حوزه  
شعر و شاعری است. عالوه  بر اشعار گوناگونی که از حسن لی 
در مجله ها، نشریه ها و سایت های مختلف منتشر شده، پنج 
مجموعه شعر و یک کتاب شعر کودک نیز تا کنون از او به 
چاپ رسیده است: لبخند وارونه، پشت کرشمه های مرمره، 
دکمه های گیج، رنگ از رخ تمام قلم ها پریده  است، به لبخند 

آیینه ای تشنه ام  و من ماه تابانم )شعر کودک(.
کاووس حسن لی به تازگی کتاب »بیدل و انشای تحّیر« 
)با عنوان فرعی »بازشناسی شعر بیدل دهلوی با شرح سی 
غزل از پایان دیوان«( را تالیف کرده که ازسوی انتشارات 
معین روانه بازار کتاب شده است. نام کتاب را از این بیت 

بیدل گرفته است: 
بیدل سخنت نیست جز انشای تحیر

کو آینه تا صفحه دیوان تو باشد
جلد  و  وزیری  قطع  در  صفحه،   ۴۰۳ در  کتاب  این 
است.  رسیده  به چاپ  تومان  هزار  قیمت ۶۷  به  گالینگور، 
کتاب »بیدل و انشای تحّیر« دارای سه فصل است؛ فصل 
نخست کتاب با عنوان مقدمه، فصل دیگر با نام »واژه های 
ویژه« و فصلی هم به شرح سی غزل بیدل اختصاص یافته 
است. به بهانه انتشار این اثر با کاووس حسن لی به گفت وگو 

نشستیم که در ادامه از نظر مخاطبان می گذرد.
* گفته می شود شعرهای بیدل دهلوی از پیچیده ترین 
شعرها در زبان فارسی و فهم شعر او بسیار دشوار است. در 
آغاز گفت وگو می خواستم نظر شما را درباره  شعر بیدل نسبت 

به شعر شاعران دیگر بدانم.
که  آورده ام  تمثیل  یک  کتاب  پیشانی  در  من   **  
درواقع پاسخی به همین پرسش شماست. گفته ام: رانندگی 
با خودرویی راحت در اتوبانی پهن و خلوت با جاده ای هموار 

و حاشیه ای دلگشا؛ از عالقه مندی های بیش تر کسانی است 
که رانندگی می کنند. مردم معموال سفر در چنین مسیری را 

بیش تر دوست دارند و کمتر خسته می شوند.
 اما کسانی هستند که از مسیرهای دیگر لذت می برند. 
دوست دارند سوار بر ماشین  »آفرود«، به کوه و کمر بزنند و از 
سنگ و صخره باال بروند. روح ناآرام اینان، نبرد با مسیرهای 
صعب العبور و فتح قله های ناشناخته را بیش تر دوست می دارد. 
برانند و  ممکن است ساعت ها در سنگالخ های پرپیچ وخم 
تا به  گردنه ها و گریوه های خطرناک را پشت سر بگذارند 
چشم اندازهای بلندتر برسند. آن گاه که به بلندای قله می رسند 
از آن جایگاه رفیع، تپه ها و دره های دلربا و منظره های  و 
شگفِت فریبا را به تماشا می ایستند، حسرت می خورند که 
کاش همه عزیزانشان در کنارشان بودند و می توانستند در 

این لذت های توصیف ناپذیر با آن ها همراه باشند.
نه  می رانند  هموار  جاده های  در  که  کسانی  بیش تر   
این ماجراجویی ها را می پسندند و نه به چنین سفرهایی تن 
می دهند. حتی ممکن است به اندازه ۱۰ دقیقه هم تحمل 

چنین سفری را نداشته باشند. چه 
با   - ماجراجو  کوهنوردان  آن  لذت  از  بی خبر   - بسا 
نگاهی سرزنش آلود و تمسخرآمیز به رفتارشان نگاه کنند و 

در بیهودگی کار آنان لحظه ای تردید نکنند.
اگر گردش در شعر کسی چون سعدی شیرازی، ماننِد 
بیدل  شعر  خوانِش  باشد،  دلگشا  همواِر  مسیر  آن  در  سفر 
بیدل  است.  کوهستانی  سفر  آن  تجربه   همچون  دهلوی 

خودش آشکارا گفته است:
معنی بلند من فهم تند می خواهد

سیر فکرم آسان نیست کوهم و کتل دارم
* بیدل در چه دوره ای زندگی می کرده است؟ کمی 

بیشتر از زیست جهان او برایمان بگوئید.
 ** بیدل در سال ۱۰۵۴ هجری در عظیم آباد )پتنه 
کنونی( در هندوستان به دنیا آمده و در سال ۱۱۳۳ در دهلی 
از جهان رفته است. او شاعری بسیار پرکار بوده است. شمار 
بیت هایش را نزدیک به صد هزار نوشته اند. برای فهم زبان 
شعری بیدل، هیچ اثری کارگشاتر از خود شعر او نیست. کلید 
بسیاری از شعرهای بیدل در شعرهای دیگر او پنهان است. با 
حوصله مندی و شکیبایی و جست وجو می توان آن ها را یافت 
و به کار گرفت. شعر بیدل به قصری باشکوه می ماند که 
اندرونی های تودرتو و غرفه های متعدد دارد، دِر برخی از این 
غرفه ها )و نه همه  آن ها( بسته است، اما کلید آن در طاقچه  
یا کشو میز غرفه ای دیگر گذاشته  شده است. اگر کسی اهل 
جست وجو باشد، می تواند آن ها را بیابد و قفل بیت های بسته را 
بگشاید. اما بیش تر خوانندگان کم حوصله، همین که دِر برخی 
از این بیت ها )در هر دو معنی( را بسته می بینند، سرخورده 
می شوند و شعر بیدل را رها می کنند و چه بسا آن را سودمند 
نپندارند. البته همان گونه که اشاره شد، دِر همه آن سالن ها و 
اتاق ها بسته نیست. آغوش بسیاری از شعرهای بیدل، بدون 

پیچیدگی های تالش طلبانه، به روی خوانندگانش باز است.
 درباره  چگونگی شعر بیدل در سال های اخیر نوشته های 
بسیار پدید آمده است و در این مسیر، بیدل پژوهان هندی، 
این  از  برخی  بوده اند.  پیشگام تر  پاکستانی  و  افغانستانی 

نوشته ها به معرفی بیدل پرداخته اند و بعضی در پی نشان دادن 
کلید هایی برای ورود به بنای شعر بیدل هستند. برای ورود 
به ساختمان شعر بیدل بی گمان هم باید شیوه  جهان نگری 
او را شناخت و هم رفتارهای هنری و شگردهای ادبی اش 
به ویژه  بیدل،  عرفانی  دیدگاه های  با  آشنایی  دریافت.  را 
تمام  در  فراگیر  به گونه ای  که  او  وجودی  وحدت  اندیشه  
فلسفی اش  انگاره های  کنار  در  دارد،  بازتاب  دیوان شعرش 
که بیش تر با کلیدواژه هایی چون: هستی، عدم، اثبات، نفی، 
ازل، ابد و... بیان شده، بخشی از گره های موجود در شعر او را 
می گشاید، اما دیریابی و دیرآشنایی او بیش از آن که به شیوه 
اندیشیدن و به جهان بینی او مربوط باشد، به رفتارهای هنری، 
آشنایی زدایی های غریب و هنجارشکنی های شگفت آور او در 
بیدل،  از ویژگی های آشکار  بازمی گردد. یکی  بیان مطالب 
نوجویی، نونگری و توانایی او در خلق مضامین تازه است. او 

با آگاهی از این ویژگی کالم خود گفته است: 
بیدل تجددی است لباس خیال من 
گر صد هزار سال برآید، کهن نی ام

قدرت او در ایجاد رابطه های تازه میان پدیده ها و خروج 
پی درپی او از هنجارهای متداول ادبی، دریافت بخش مهمی 
از شعرهای او را دچار اختالل می کند. به او لقب ابوالمعانی 
داده اند و او خود کالمش را غلغله صور قیامت و نفسش را 

کارگاه حشر معانی خوانده است:
بیدل نفسم کارگه حشر معانی است

چون غلغله صور قیامت کلماتم
مشهور  ویژگی های  از  باریک بینی  و  نازک خیالی 
و  نازک خیالی ها  که  است  روشن  اما  است؛  هندی  سبک 
دوره  این  سخنوران  دیگر  از  بیش  بیدل  باریک بینی های 
این  به  آشنا  برای مخاطبان  او  دلیل شعر  به همین  است. 
سبک در زمان خود او نیز ناآشنا بوده است. تا جایی که او 

خود به روشنی می گوید: 
یاران نرسیدند به داد سخن من

نظمم چه فسون خواند که گوش همه کر شد؟
شمار  سال(،  هفتاد  )حدود  او  شاعرِی  طوالنی  عمر 
فراوان سروده هایش )نزدیک به صد هزار بیت(، قدرت شگرف 
او در پیوند دادن عناصر گوناگون، گرایش شدید او به معانی 

چون:  اخالقی،  مفاهیم  از  است  پر  بیدل  غزل های 
پرهیز  و  تعلق  ترک  قناعت،  کم آزاری،  خاموشی،  فروتنی، 

از زیاده خواهی و... 
فلسفی اش،  و  عرفانی  دیدگاه های  کنار  در  بیگانه، 
باعث شده تا او در جایگاهی بلند از شعر فارسی قرار بگیرد. 
محیط  در  زندگی  بیدل،  درونی  و  بیرونی  سفرهای 
فرهنگی و اجتماعی هندوستان و آشنایی او با اندیشه های 
عرفانی و فلسفی، مطالعه  گسترده  دیوان شاعران و هم نشینی 
با افراد و اشخاص گوناگون، شعر او را شعری رنگارنگ و ُپر 
از موضوعات و مضامین متنوع کرده است. این موضوعاِت 
متنوع که در پرتو دو کانوِن نور )عرفان اجتماعی و پرداخت 
هنری( قرار گرفته اند، رنگ و بویی دلنشین تر یافته اند. در 
غزل های او موضوعات عرفانی، فلسفی، کالمی، اجتماعی و 
عاشقانه به گونه ای گسترده و متنوع دیده می شود. اما بیش تر 
آن ها با زبانی هنری و معموال نوگرایانه و هنجارگریزانه بیان 
شده است. غزل های بیدل ُپر است از مفاهیم اخالقی، چون: 
فروتنی، خاموشی، کم آزاری، قناعت، ترک تعلق و پرهیز از 

زیاده خواهی و... 
* یعنی همه  شعرهای بیدل همین وضعیت را دارند؟ 
** نه. شعر بیدل هم مثل شعر هر شاعر دیگری، نه 
از نظر لفظ و نه از نظر معنا نمی تواند یک دست و همسان 
باشد. بیدل سرشار از گفتن است. پر از شعر و شور است. 
طبع او همچون دریایی  مواج از معانی گوناگون است. آن قدر 
سرشار که اگر بخواهد تنها مصرعی بگوید تبدیل به غزل 
می شود: »بحر قدرتم بیدل موج خیز معنی هاست / مصرعی 
اگر خواهم سر کنم غزل دارم«. معانی بلند و دریافت های 
از جهان هستی، گاهی آن چنان است که زبان  ویژه بیدل 
هنجار تاب بازنمایی آن را ندارد. بیدل ناگزیر این دریافت های 
غیرمعمول را با زبانی هنجارشکن بیان می کند؛ به سخنی 
دیگر بسیاری از رفتارهای هنجارشکنانه زبانی بیدل برآمده 
از دریافت های نامتعارف اوست. او خود بارها به ناتوانی لفظ 

در برابر معنا اشاره کرده است: 
معنی برجسته شوقم نمی گنجم به لفظ 

همچو بوی گل نگر در پیرهن عریان مرا
است.  اوقات محصول همین حاالت غریب  بسیاری 

او در آن دقایق، همان گنگ خواب دیده است که می خواهد 
رویای شگفتش را برای مردمی کر توضیح دهد. بیدل خود 
بیش از هر کس دیگر از این دشواری کار و پیچیدگی زبانی 

خود آگاه است که در یکی از رباعیاتش می گوید:
چون بر سر انصاف روی دشوار است 

یک حرف به قدر فهم مردم گفتن
پس دیگر دلیلی ندارد که به پسند عمومی مردم دل 

خوش کند؛ زیرا
از قبول عام نتوان زیست مغرور کمال

آنچه تحسین دیده ای زاین قوم دشنام است و بس
برخی از پیچیدگی های شعر بیدل به همین دلیل است 
که او الفاظ را نارساتر و ناتوان تر از آن می دیده که بتوانند 
بعضی از معانی بلند را بیان کنند. اما در عین حال برای بیان 

معنی وسیله ای دیگر جز همین الفاظ وجود ندارد: 
غافل از معنی نی ام لیک از عبارت چاره نیست

و  مگو  اسراِر  مگو،  افسانه  مگو،  حرِف  مگو،  حدیث 
مانند آن که در شعرهای بیدل بارها به کار رفته؛ اشاره ای به 

همین گونه دریافت هاست:
برنمی آید به جز هیچ از معمای حباب 

لفظ  ما گر واشکافی  معنی  حرِف مگوست«
یا 

خامشی هم چه قدر نسخه  تحقیق  گشود
که من آیینه اسراِر مگو گردیدم

در زمان بیدل در شعر شاعران هند، به ویژه شاعراِن 
»طرز خیال«، گرایشی شدید به باریک اندیشی و خیال پردازی  
انتزاعی، دستیابی به معانی بیگانه و عالقه  فراوان به خروج از 
هنجار دیده می شود و این شیوه منحصر به بیدل نبوده است. 
پیداست که بیدل نیز مانند دیگر شاعران »طرز خیال« به 
معانی بیگانه و مضامین غریب عالقه فراوان داشته، و همین 
شیفتگی، خاستگاه برخی دیگر از پیچیدگی های شعر بیدل 
است. بسیاری از پیچیدگی های شعر بیدل هرگز پیوندی با 
پیچیدگی معنی ندارد. بلکه برآمده از عالقه او به نوپردازی 
و آفرینش های غریب ادبی و اشتیاق او به »معنی بیگانه« 
است. از بیتی مانند این بیت روشن است که او دستِ کم در 
دوره هایی از زندگی اش، از ابهام سخن خودش لذت می برده 

و این که دیگران در فهم آن 
فریادی که به گونه ای خاموش، مکرر و مکرر از درون 
بیدل سر برمی آورد، در هیأت عباراتی متناقض نما و شگفت 

و پیچیده به شعر درمی آید
درمی ماندند و به قول خودش دیوانه می شدند، خرسند 

بوده است: 
بیدل از فهم کالمت عالمی دیوانه شد

ای جنون انشا دگر فکر چه مضمون می کنی
در زمانه بیدل بسیاری از اهل سخن و ادب هم، شیوه 
او را نمی پسندیدند و بر او خرده می گرفتند. این را از بیان 
شاگرد او در »سفینه خوشگو« به روشنی می توان دریافت. اما 
ذوق خیال پرداز بیدل عریانی معنی را ننگ معنی می خوانده 
و آن را نمی پسندیده است. او بارها بر این سلیقه  خود تاکید 

کرده است؛ چون: 
سخن خوش است به  کیفیتی ادا کردن

که معنی آب نگردد ز ننگ عریانی
 یا 

خوش آن نفس که چو معنی رسد به عریانی
چو بوی  گل ز بهارش لباس پوشانی

از آن سوی دیگر هم همان گونه که اشاره شد، از قبول 
و تحسین عامه مردم بیزار بوده است: 

از قبول خلق نتوان زحمت منت  کشید
ای خوش آن  سازی  که قابل نغمه  تحسین نشد

از همین روست که آشکارا می گوید
سخن بی پرده  کم  گو، از زبان خلق ایمن زی

چراغ زیر دامن نیست چندان زحمت بادش
اما در مجموع در دیوان غزلیات بیدل، هم لفظ و هم 
هنری  غیر  منظومه های  مانند  نه  او  شعر  است.  فربه  معنا 
تنها جانب معنا را گرفته و نه مانند برخی آثار ادبی، تنها به 
صنعت سازی محدود مانده است. اما همواره باید به یاد داشت 
که این غزل ها در دوره های مختلف زندگی بیدل سروده شده 
و پیرو دگرگونی های طول زندگی شاعر دگرگونگی پذیرفته 
است. تناقض هایی که در شعر او دیده می شود در شعر بسیاری 

دیگر از سخنوران نیز هست. و این کامال طبیعی است.
کتاب  در  بیدل  غزل های  شرح  درباره   کمی  حاال   *
و  »بیدل  کتاب  اسم  چرا  بگویید.  تحّیر«  انشای  و  »بیدل 

انشای تحّیر« انتخاب شده است؟
** اگر کسی بگوید شعر بیدل را به تمامی دریافته و به 
همه راز و رمزهای آن راه برده و از همه گریوه ها و گردنه های 
آن بی لغزش گذشته، بی گمان سخنی به گزاف گفته است. 
بنابراین کسی چون من که دانش آموز ساده ای از این دبستان 
دریافت های شخصی  از  برخی  تنها  این کتاب،  در  و  است 
گزافی  سخن  چنین  می تواند  چگونه  بازگفته،  را  خودش 
بگوید؟! سال هاست که من با انگیزه  درونی و گرایش ذوقی 
به شعر بیدل، با او همراه و هم نشینم. بسیاری از دوستانی 
که از هم نشینی های من با بیدل و از سفرهای پیوسته ام به 
کوچه پس کوچه های شعر بیدل خبر دارند، از من می خواستند 
دلگشا  و  این سفرهای خاطره انگیز  از  را  تجربه های خودم 
برایشان تعریف  کنم. من هم مانند کسی که خواب شیرین 
هیجان انگیزی دیده باشد و گوش شنوایی هم برای بازگفِت 
همین  برای  تنها  را  خوابم  کتاب  این  در  باشد،  یافته  آن 
گوش های تشنه تعریف کرده ام. بدون آن که در واقعی بودن 
این رویا و درستی دریافت هایم پایی فشرده باشم. آنچه در 
معنای این بیت ها نوشته ام، معنایی  است که به گمان من 
رسیده است. هیچ معلوم نیست بیدل هم همین ضبط از بیت 
را سروده و همین معنا را - بی کم و کاست - در نظر داشته 
به چندین  را می توان  بیت ها  از  بسیاری  آنکه  بویژه  است. 
صورت خواند و چندین معنا از آن دریافت کرد. بیدل امروز 

نیست تا ببینیم او با کدام قرائت بیت را می خواند.
با آن که فروکاستن بسیاری از بیت های بیدل به نثری ساده 
و مستقیم، چشم پوشیدن از بسیاری ویژگی ها و هنرنمایی های او 
و ستمی آشکار به شعر اوست، اما گاهی که به برخی مخاطبان 
این کتاب می اندیشیدم، ناگزیر جگر می خراشیدم و تن به این 
کار می دادم تا به سنت شیوه های مراکز آموزشی ایران، برخی 

خوانندگان را از این راه به خانه آن بیت فرا بخوانم.

مواجهه با شعر »بیدل« حکم رانندگی در جاده  سنگالخ را دارد 
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تعطیلی ها ضرر بزرگی به هنر نمایش وارد می کند

اینکه  به  اشاره  با  تاراج  کهبد 
فعالیت های  به  هفته  هفته  تعطیلی 
نمایش  هنر  به  بزرگی  ضرر  تئاتری 
وارد می کند، گفت این شرایط به دلیل 
شناخت اندک از وضعیت تئاتر است.

کهبد تاراج که قرار بود نمایش 
»یاماها« را از ۱۴ مهرماه در تاالر قشقایی 
به صحنه ببرد درباره ضربه ای که تعطیلی سالن ها به تئاتر وارد می کند، 
اظهار داشت: با وضعیت پیش آمده از سایت فروش بلیت نمایش درخواست 
کرده ایم که هزینه بلیت مخاطبان را به آن ها بازگرداند چون مشخص 
نیست ِکی قرار است دوباره اجراهای تئاتر از سر گرفته شود. متاسفانه 
با این وضعیت جدا از گروه هایی که اجرا دارند، مخاطبان هم سردرگم 
می شوند چون بلیت یک نمایش را پیش خرید می کنند اما ناگهان اعالم 
می کنند که یک هفته دیگر هم فعالیت های فرهنگی و هنری تعطیل است. 

»وانتافه« برای پخش از تلویزیون آماده می شود

به  »وانتافه«  تلویزیونی  فیلم 
کارگردانی محمدحسین امانی آخرین 
مراحل تولید را برای پخش از شبکه 

سه سیما تلویزیون سپری می کند.
به گزارش روابط عمومی باشگاه 

فیلم  فیلمبرداری  پایان  با  سوره،  فیلم 
تلویزیونی »وانتافه« تدوین، ساخت موسیقی 
و سایر مراحل فنی این فیلم تلویزیونی ادامه دارد. فیلم تلویزیونی »وانتافه« 
به تهیه کنندگی محمدجواد موحد و کارگردانی محمدحسین امانی با حضور 
مهران احمدی، امیر کربالیی  زاده، سامان غنائمی، نفیسه روشن و افسانه 
چهره  آزاد نفیسه روشن با رعایت پروتکل های بهداشتی جلوی دوربین رفت 
و با پایان یافتن مراحل فنی به زودی آماده پخش از رسانه ملی می شود.

»وانتافه« یک طنز اجتماعی است که نگاهی به مشکالت اقتصادی 
و گرانی های اخیر دارد. 

و هوای  در حال  کامکار  اثر هوشنگ  تازه ترین 
موسیقی ملی

آلبوم »مشتاق گل« به آهنگسازی 
هوشنگ کامکار، خوانندگی امیرناصر 
رنجبر و هم خوانی صبا کامکار با حال 

و هوای موسیقی ملی منتشر شد.
نوازنده  کامکار  ارسالن  آلبوم  این  در 
پویان  جعفری  علی  آلتو،  ویولن  و  ویولن 
نوازنده ویولن، نگار نوراد نوازنده ویولنسل، سیاوش کامکار نوازنده سنتور، 
نیریز کامکار نوازنده تار، امیرناصر رنجبر نوازنده کمانچه و آرش رضایی 
»خطابه  نسیمی،  عمادالدین  شعر  با  گل«  هستند»مشتاق  دف  نوازنده 
شرقی« با شعر هوشنگ کامکار، »آواز صلح« با اشعار باباطاهر و سعدی 
و »گل باغ آشنایی« با شهر م. آزاد اسامی قطعاتی است که در این آلبوم 
برای  ایران  ملی  موسیقی  به سبک  گل«  »مشتاق  شده.آلبوم  گنجانده 

ارکستر زهی تصنیف شده است. 
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

اعتراض اقای کارگردان به تصمیمات کرونایی

تعداد  روز  به  روز  حالی که  در 
بیشتر  کرونا  به  مبتالیان  و  فوتی ها 
کارگردان  هاشمی  سیدجواد  می شود، 
نشست  در  فضایی«  »جزیره  فیلم 
رسانه ای این فیلم در جشنواره فیلم های 
کودک و نوجوان،  با برداشتن ماسک 

به محدودیت های کرونایی تحمیلی به سینما 
اعتراض کرد. وی گفت: کرونا در این مدت موجودات نازنین بسیاری را از 
ما گرفته و بین موجودات غیرانسانی، سینما دچار نفس تنگی عمیق و مرگ 
شده است. این کارگردان سینما با یادآوری سفر اخیر هوایی خود و عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی در فضای داخل هواپیما و با اشاره به فضای 
سینما فرهنگ گفت: فکر می کنم حفاظت از این فضا بسیار راحت تر از جاهای 
دیگر است. حتی در هیأت دولت فاصله افراد کمتر از چیزی است که برای 

سینماها تعریف کرده اند! همه جا دارد به سینما ظلم می شود. 
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این روزها جشنواره سینماي کودک و نوجوان 
در حالي به شکل نیمه آنالین و نیمه فیزیکي در 
حال برگزاري است که هنوزهم موافقان و مخالفان 
زیادي براي برپایي آن وجود دارد. در این بین برخي 
از فیلم هاي نسبتا شاخص هم که قرار بود در این 
دوره از جشنواره حضور داشته باشند، هرکدام بنابه 
دالیلي به جشنواره نرسیدند. یکي از این فیلم ها، 
سیدجمال  کارگردانی  به  باال،  بام  سینمایی  فیلم 
سیدحاتمی و تهیه کنندگي بهروز مفید بود که قرار 
بود در بخش رقابتي جشنواره حضور داشته باشند 

ولي در نهایت به جشنواره نرسید!
سینمایی  فیلم  این  تهیه کننده  مفید،  بهروز 
درباره چرایی عدم نرسیدن این فیلم به جشنواره 
و حذف از بخش رقابتی بیان کرد: ازآنجایی که 
است،  مهمی  بخش  فیلم  ویژه  جلوه های  بخش 
کنیم. ضمن  تکمیل  را  بخش  این  نتوانستیم  ما 
اینکه زمان بندی ما به دلیل شیوع کرونا به هم 

ما  شد.  طوالنی تر  فیلمبرداری  زمان  و  خورد 
کار  همین  و  داشتیم  کودک  هنرور   ۵۸۰ حدود 

را سخت تر کرد.
او درباره داستان فیلم توضیح داد: قصه درباره 
دو کودک است که به دلیل اختالف میان والدین 
دچار نگرانی می شوند و درصدد هستند تا پدربزرگ 
را برای حل مشکل به خانه بیاورند که در این میان 
عروسکی پیدا می شود که باعث پیدا شدن پدربزرگ 
می شود. عروسک در این فیلم نقش محوری دارد و 
مسعود کرامتی صداپیشه آن است، ما در این فیلم 
بسیاری  آواز سرمایه گذاری  و  موسیقی  بخش  در 
ایجاد  برای  اما  نیست،  موزیکال  فیلم  کردیم. 
فضای مفرح از موسیقی قوی استفاده کردیم که 

جزو شاخصه های فیلم است.
بهروز مفید در پاسخ به این سوال که تا چه 
اندازه فضای فیلم متناسب با حال و هوای کودکان 
امروزی است، اظهار کرد: ما اگر بتوانیم خود را به 

۴۰ یا ۵۰ درصد از فیلم های خارجی نزدیک کنیم 
و کار قابل قبولی ارائه دهیم مخاطب گرایش دارد تا 
آثار داخلی را ببیند. اما به دلیل عدم سرمایه گذاری، 
و  است  شده  خالی  خارجی  فیلم های  برای  فضا 
آنها در زمینه جذب مخاطب ایرانی موفق تر عمل 
ایجاد  را  مناسب  فضای  بتوانیم  اگر  ما  می کنند. 
کنیم فیلمسازان ذائقه مخاطب را می شناسند، اما 
آنها بسیار فاصله دارد و کار کردن  از  تکنیک ما 
پابه پای فیلم های خارجی هزینه باالیی می طلبد به 
این دلیل که سینمای کودکی نداریم که بازگشت 
سرمایه داشته باشد. ما با حداقل بضاعت به رقابت 
یا  کم کاری  به حساب  را  این  نباید  و  می پردازیم 
عدم شناخت ذائقه مخاطب گذاشت. ضمن اینکه 
این  در  فیلمسازان  به  نیز  زیادی  محدودیت های 
زمینه تحمیل می شود. ما تالش کردیم برای فضای 
کودک که از سینمای نوجوان جای کار بیشتری 
انتظارات  نوجوانان  ازآنجایی که  و  کنیم  کار  دارد 

باالیی دارند بنابراین رقابت نیز سخت تر می شود 
و نمی توانیم همپای آثار خارجی در این زمینه گام 
برداریم. ما در زمینه سینمای کودک می توانیم خوب 

باشیم اگر حمایت های الزم انجام شود.
او در خاتمه درباره فضای حال حاضر سینما 
و برگزاری آنالین جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
نیز گفت: این تجربه را باید آزمود تا درباره آن نظر 
نیازمند  اما سینمای کودک در شرایط عادی  داد. 
حمایت مضاعف بوده است و مشکالت اقتصادی 
آن  برای  باید  که  دارد  همراه  به  خود  با  بسیاری 
چاره ای اندیشید. در شرایطی که به سمت اکران 
معضل  اصلی ترین  قاچاق  می رویم  پیش  آنالین 
این اکران است و ما هنوز نمی دانیم قرار است چه 
اتفاقی رخ دهد. اگر حمایت نشویم قطعا خیلی به 
عقب خواهیم رفت. سرمایه گذاران در حال حاضر 
کمتر از ۱۵ درصد از سرمایه شان برمی گردد و این 

یعنی فاجعه!

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

محمد حسین زاده

بخش هــاي  از  یکــي  بانــوان  موســیقي 
مهــم در موســیقي جهــان و حتــي کشــورمان 
ــل  ــه دلی ــورمان ب ــي در کش ــي رود ول ــمار م ــه ش ب
ــور  ــد آنط ــوان نمي توانن ــاد، بان ــاي زی محدودیت ه
کــه بایــد و شــاید در موســیقي فعــال باشــند، 
ــان  ــی زن ــي! آوازخوان ــش خوانندگ ــا در بخ خصوص
ــوان  ــژه بان ــی وی ــه اجراهای ــور ب ــران محص در ای
ــنوند.  ــان را می ش ــدای زن ــان، ص ــا زن ــت و تنه اس
ــدگان زن در خــارج از کشــور، مواجهــه  ــه خوانن البت
ــد، ارتباطــی  ــیقی دارن ــان موس ــا مخاطب ــی ب متفاوت
ــه ای  ــنوندگان حرف ــا ش ــب ب ــاید غری ــاوت و ش متف
ســارنگ  تخصصــی.  فســتیوال های  در  حاضــر 
ســیفی زاده یکــی از خواننــدگان زن موســیقی ایرانی، 
هرچنــد متولــد دهــه ۶۰ اســت، امــا ۲۵ ســال از ورود 
ــذرد. او در  ــیقی می گ ــای موس ــه دنی ــه ای اش ب حرف
خانــواده ای هنردوســت و هنرمنــد متولــد شــده، ولــی 
نگاهــی متفــاوت از بســیاری موســیقیدانان هم نســل 
و پیــش از خــود دارد. ســیفی زاده یکــی از منتقــدان 
جــدی خواننده ســاالری در موســیقی اســت و نقــش 
ــر  ــد اث ــا دیگــر عوامــل تولی ــراز ب آوازخــوان را هم ت
موســیقایی می دانــد. او در گفتگــو بــا دنیــاي جوانــان 
ــا وجــود محدودیت هــا  ــان زن ب تاکیــد دارد آوازخوان
دســت از تــالش نکشــند و فعالیــت خــود را ولــو در 
ــا جایي کــه  ــد ت ــی ادامــه دهن مســیر هنــری متفاوت
صــداي او روي فیلــم قصــر شــیرین پخــش شــد....

-شــما تجربیــات متفاوتــی در دنیــای موســیقی 
داشــته اید... هــم موســیقی ردیفــی دســتگاهی و هــم 
موســیقی فیــوژن را تجربــه کرده ایــد، همچنیــن بــا 
اســتادان برجســته موســیقی در ســبک های مختلــف 
ــان  ــد پژم ــژاد و احم ــی کیانی ن ــه محمدعل از جمل
ــوع  ــن موض ــاره ای ــدا درب ــد. ابت ــکاری کرده ای هم

صحبــت کنیــد؟
و  لذت بخــش  برایــم  متفــاوت  *تجربیــات 
ــت.  ــزرگ اس ــی ب ــه چالش ــه مثاب ــال ب ــن ح در عی
ــح کلمــات و لهجه هــا  مــن بســیار روی ادای صحی
حســاس هســتم و اگــر می پذیــرم بــه طــور مثــال، 
قطعــه ای بختیــاری را اجــرا کنــم، از دوســتان 
ــی،  ــط ادب ــر ضب ــه و ناظ ــک گرفت ــص کم متخص
مــدام اجــرای مــرا چــک می کنــد تــا خــدای ناکــرده 
خطایــی ســهوی رخ ندهــد. مــن موســیقی ایرانی کار 
ــا  ــط ب ــده ام شــاید بی رب ــم و تعلیمــی کــه دی می کن
موســیقی غربــی باشــد، امــا خــودم را وارد چالشــی 
ــی وارد  ــم تحقیقات ــک تی ــا ی ــرده ام و ب ــزرگ ک ب
همــکاری شــده ام تــا اعضــای تیــم بــه ایــن نتیجــه 
برســند کــه آواز در دوره بــاروک، چــه شــکل و 
شــیوه ای داشــته اســت. ســعی کــردم قســمت هایی 
ــک  ــرق نزدی ــه ش ــه ب ــاروک ک ــیقی دوره ب از موس
می شــده را تقلیــد و پیاده ســازی کنــم. ایــن تجربــه 
بــرای مــن چالشــی بســیار پیچیــده و ســخت بــود، 
چــون متخصصــان دوره بــاروک بایــد از مــن راضــی 
ــا و  ــا خط ــاله ب ــروژه ای ۲۰ س ــد پ ــدند. نبای می ش
ســهل انگاری مــن زمیــن می خــورد. کارهایــی از این 

دســت را می پذیــرم و بــه عنــوان یــک چالــش بــه 
ــوان  ــمش را می ت ــم اس ــم. نمی دان ــگاه می کن آن ن
ــن  ــال ممک ــر ح ــه ه ــر. ب ــا خی ــت ی ــاق گذاش اتف
اســت فــردی بــه صدایــی عالقمنــد باشــد و بگویــد 
ــور  ــرم را متبل اگــر ایــن صــدا در کار مــن باشــد، اث
و متجلــی می کنــد، ولــی ممکــن اســت ژانــر کاری 
آن فــرد، تفاوتــی بــا کار آهنگســاز نداشــته باشــد. بــه 
نظــرم تــا جایــی کــه بــه بدنــه کار و تخصصــی کــه 
مــن دارم ضربــه ای نزنــد، اشــکالی نــدارد کارهــای 
ــا رنــگ و شــیوه های متفــاوت را تجربــه  دیگــری ب
کنــم و همانطــور کــه گفتــم بــه عنــوان یــک چالش 

ــم. ــگاه می کن ــه آن ن ب

ــی  ــه بعض ــت ک ــد پذیرف ــن را بای ــه ای -البت
مي شــوند... تــازه  اتفاقاتــی  بســتر  انتخاب هــا 

*مــن اصــال بــه ســراغ چنیــن اتفاقاتــی نرفتم، 
بلکــه بــه مــن پیشــنهاد شــده و مــن هــم بــه عنــوان 

یــک چالــش پذیرفتــه ام ایــن کار را انجــام دهم.

-در کشــورهای صاحب نــام در حــوزه موســیقی 
بــر ایــن بــاور هســتند کــه موســیقی فیلــم بــا شــکل 
موســیقایی و وجــه صرفــا هنــری موســیقی متفــاوت 

؟ ست ا
ــیقی  ــه موس ــه در زمین ــازانی ک ــه، آهنگس *بل
فیلــم موفــق هســتند نیــز غالبا آهنگســازانی نیســتند 
کــه آثــار مســتقل موفقــی دارنــد یــا برعکــس. افــراد 
زیــادی بوده انــد کــه موســیقی های موفقــی از لحــاظ 
تجــاری، جــذب مخاطــب یــا هنــری ســاخته اند، ولی 
در موســیقی فیلــم موفــق نشــده اند. نمونه هــای 
زیــادی را می تــوان در ایــن حــوزه نــام بــرد. 
می تــوان بــه نام هــای بســیاری در دهــه ۶۰ اشــاره 
کــرد کــه آلبوم های درخشــانی داشــتند، امــا در زمینه 
موســیقی فیلــم کارهایی ســاختند که شــاید برآمده از 
اســتعداد و تخصص شــان نبــود و بــه خاطــر فــروش 

آلبوم هــای آنهــا مــورد توجــه قــرار گرفــت.

ــا خوانندگــی  -آوازخوانــی در موســیقی فیلــم ب
ــدازه  ــه ان ــا چ ــتقل ت ــیقایی مس ــر موس ــک اث در ی

ــت؟ ــاوت اس متف
*بــه گمــان مــن، افــرادی کــه درگیر موســیقی 
باشــند،  خوبــی  مســتمعین  می تواننــد  هســتند، 
باشــند، می تواننــد  منتقدیــن خوبــی  می تواننــد 
مجریــان خوبــی باشــند، می تواننــد معلمــان خوبــی 
ــی قــرار نیســت فــردی کــه منتقــد  نیــز باشــند، ول
ــاز  ــا آهنگس ــی ی ــده خوب ــا نوازن ــت حتم ــی اس خوب
ــم  ــن درک و فه ــه ای ــد ب ــد. بای ــم باش ــی ه خوب
فرهنگــی برســیم. مــن دربــاره همــه ایــران حــرف 
ــوارد را  ــن م ــع، ای ــیاری از مواق ــا در بس ــم، م می زن
ــک  ــم ی ــم و می بینی ــی می کنی ــر قاط ــا یکدیگ ب
ــد  ــازه می ده ــود اج ــه خ ــی ب ــه راحت ــاز ب آهنگس
تنظیــم کــرده و کار خــود را نابــود کنــد. اگــر فــردی 
ــی جداســت.  ــش را داشــته باشــد، بحث ــوغ و توان نب
فــردی کــه آهنگســازی می کنــد یــا از تئــوری 
ــم  ــن تنظی ــا از قوانی ــت حتم ــر اس ــیقی باخب موس
نیــز خبــر دارد، ولــی قوانیــن کجــا و قریحــه کجــا؟ 
کســی کــه قریحــه تنظیــم کــردن نــدارد نبایــد بــه 
خــود اجــازه دهــد بــه صــرف اینکــه آهنگســاز خوبی 
اســت، تنظیــم هــم کنــد. مــا می دانیــم در گذشــته 
تنظیــم آلبــوم دود عــود، را اســتاد پرویــز مشــکاتیان 
ــاپ نیــز  ــر پ ــد. در بیــن فعــاالن ژان واســپاری کردن
از  تنظیم کننــده  و  آهنگســاز  همیشــه  می بینیــم 
یکدیگــر جــدا هســتند، امــا امــروز همــه اینهــا قاطی 
شــده اند. می بینیــم آهنگســاز، شــاعر، خواننــده 
ــتند.  ــر هس ــک نف ــی ی ــر، همگ ــده اث و تنظیم کنن
واســپاری بــه اعتقــاد مــن اقدامــی حرفــه ای اســت، 
یعنــی اینگونــه نیســت که از ســر ناتوانی باشــد، بلکه 
اتفاقــا از ســر توانمنــدی اســت. اگــر فــردی کار خــود 
را بــه عنــوان خواننــده بــه دقــت و درســتی انجــام 

ــردی  ــت ف ــی اس ــد. کاف ــت می کن ــد، کفای می ده
ــدارد  خواننــده ای حرفــه ای باشــد و دیگــر لزومــی ن
بــه حوزه هــای دیگــر نیــز چنــگ بزنــد و تبدیــل بــه 
خواننــده ای معمولــی یــا حتــی ضعیــف شــود. بــا این 
موضــوع به شــدت مشــکل دارم و امیــدوارم روزگاری 
ــان  ــه کارهای م ــر هم ــم اگ ــه بدانی ــد ک ــرا برس ف
ــری  ــر توانگ ــم، از س ــام نمی دهی ــان انج را خودم
اســت، نــه ناتوانــی. اگــر تنظیــم قطعــه ای را بــه فــرد 
ــت اســت. ــدی و درای دیگــری می ســپاریم از توانمن

- موســیقی فیلــم چقــدر بــا فضــای موســیقی 
ارکســترال یــا ســنتی متفــاوت اســت؟

ــی  ــات خیل ــم، تجربی ــیقی فیل ــورد موس *در م
زیــادی نــدارم. چنــد کار را بــا افتخــار بــرای اســتاد 
پژمــان خوانــدم کــه موســیقی فیلم هــای ایرانــی نیــز 
نبــود. تجربیاتــی هــم بــا امیــن هنرمنــد داشــتم کــه 
ــازه  ــودم اج ــه خ ــا ب ــتند ت ــی نیس ــی کاف تجربه های
ــم  ــی می توان ــم، ول ــی کن ــر تخصص ــم اظهارنظ ده
تفاوتــی را قائــل باشــم. اگــر قــرار باشــد رپرتــواری 
را اجــرا کنیــد کــه ســر و تهــی دارد، در نتیجــه آغــاز 
و انجــام کار دســت شماســت و بناســت یــک مســیر 
حســی و یــک مســیر فنــی را در کار طراحــی و پیــاده 
کنیــد، امــا شــاید در موســیقی فیلــم اینگونــه نباشــد. 
بنــا بــه صحنــه و تصویــری کــه موســیقی در لحظــه 
روی آن قــرار می گیــرد، ایــن حــس می توانــد مــدام 
ــاید  ــود. ش ــل ش ــری وص ــر دیگ ــه تصوی ــع و ب قط
ــی و تسلســل را نداشــته  ــن توال ــم، ای موســیقی فیل
باشــد. البتــه در نهایــت بعــد از اینکــه قطعــه تنظیــم 
می شــود و کار بــه پایــان می رســد، ادیت هــا انجــام 

ــود،  ــوار می ش ــم س ــیقی روی فیل ــرد و موس می گی
ــر  ــا آخ ــه از اول ت ــی یکپارچ ــت مفهوم ــن اس ممک
فیلــم بــه مخاطــب بدهــد، ولــی شــما نمی توانیــد در 
آن، خیلــی بــه دنبــال آواز بگردیــد و ببینیــد خواننــده 
ــم  ــک فیل ــه ی ــر اینک ــد، مگ ــه کار می کن دارد چ
بســیار ویــژه بــوده و بــا ایــن منظــور ســاخته شــود 
کــه آوازش خــاص باشــد، در ایــن صــورت موضــوع 
متفــاوت اســت، امــا در آنچــه مــن تجربــه کــرده ام، 
خواننــده نقشــی شــبیه بــه ســاز در موســیقی فیلــم 
ایفــا کــرده و عنصــری جــدا نبــوده، در واقــع رنگــی 

بــه صحنــه و تصویــر زده و رفتــه اســت.

-همانطــور کــه نور و صــدا و بازیگــر در خدمت 
ــیقی و  ــا موس ــتند، طبع ــدی هس ــری واح ــر هن اث
خوانندگــی نیــز همیــن کارکــرد را در فیلــم دارنــد... 

نظــر شــما چیســت؟
ــا ایــن گــزاره بســیار موافــق هســتم.  *مــن ب
ــم و  همیشــه مثالــی ســاده و قابــل فهــم می زن
ــد  ــن اســت و هرکســی بای ــار روی زمی ــم ب می گوی
یــک گوشــه اش را بگیــرد. فرقــی نمی کنــد آن 
ــده  ــا نوازن ــده ی ــده، آهنگســاز، تنظیم کنن ــرد خوانن ف
ســاز کوبــه ای باشــد. بایــد همــه بــار را بگیرنــد و از 
زمیــن بلنــد کننــد. اگــر کســی خــود را جــدا بدانــد، 
ــه زده  ــه کار لطم ــرده و ب ــت ک ــن خیان ــه نظــر م ب
ــرد  ــأت می گی ــی نش ــگاه از آن جای ــن ن ــت. ای اس
ــا خواننده ســاالری، مشــکل واقعــی  کــه کــه مــن ب
ــری  ــر هن ــک اث ــز در ی ــده نی ــدم خوانن دارم و معتق
ســهم دارد، نــه بیشــتر و نــه کمتــر. شــاید خواننــده، 
ــه نظــر برســد، امــا وقتــی وارد یــک  ویتریــن کار ب

ــخوان،  ــدوق، پیش ــد صن ــوید، می بینی ــازه می ش مغ
ــه  ــرف اینک ــه ص ــن ب ــن دارد، بنابرای ــد و ویتری کم
اول ویتریــن مغــازه را می بینیــد نبایــد صنــدوق 
مغــازه نادیــده گرفتــه شــود. همه جــای مغــازه معنــی 
ــازه  ــک مغ ــازه، ی ــد و آن مغ ــود را می ده خــاص خ
واحــد اســت. ویتریــن از بقیــه اجــزای مغــازه، جــدا 
ــد ســایر اعضــای گــروه  ــز مانن ــده نی نیســت. خوانن
ســهمی دارد. قبــول دارم کــه اگــر خواننــده کارش را 
بــد انجــام دهــد احتمــاال کار دیگــر اعضــای گــروه 
نیــز تحت تاثیــر قــرار می گیــرد، همانطــور کــه اگــر 
ــی  ــر کس ــود، کمت ــده ش ــد چی ــازه ای ب ــن مغ ویتری
ــا  ــد کمده ــازه شــود و ببین ــد وارد مغ ــت می کن رغب
ــد  ــاز هــم تاکی ــی ب ــده شــده اند، ول ــا چی ــدر زیب چق
ــب و  ــد کار عجی ــر کن ــد فک ــده نبای ــم خوانن می کن
ــس  ــده هیچک ــه از عه ــد ک ــام می ده ــی انج غریب

برنمی آیــد.

ــی  ــد، ول ــال ســن داری ــر از ۴۰ س ــما کمت -ش
ــه ای  ــای حرف ــت در فض ــال اس ــه ۲۵ س ــک ب نزدی
موســیقی و اجــرا حضــور داریــد. پخــش صدای شــما 
روی فیلــم قصــر شــیرین، اتفاقــی جالــب و کم نظیــر 

بــود. ایــن اتفــاق چگونــه رخ داد؟
*آقــای هنرمنــد زحمــت زیــادی کار کشــیدند 
تــا ســطح صــدا در همیــن ســطح بمانــد و اســم مــن 

نیــز ذکــر شــود.

-پــس ایــن اتفــاق بــه معنــای تغییــر رویکردی 
جــدی در ســطح مدیران نیســت؟

ــیقی  ــت موس ــاره وضعی ــن درب ــی از م *وقت
ــا  ــم م ــه می گوی ــد، همیش ــوال می کنن ــوان س بان
در حــال حاضــر چنیــن شــرایطی داریــم. یــک 
کدبانــو بــه معنــای واقعــی کلمــه بایــد بــا موجــودی 
خــود غــذا درســت کنــد، وگرنــه وقتــی همــه چیــز 
فراهــم باشــد، آشــپزی دیگــر هنــر نیســت. ممکــن 
اســت گاهــی ایــن اتفــاق میســر نشــود. اگــر کدبانــو 
بتوانــد مثــل زمانــی کــه همــه چیــز فراهــم بــوده، 
خــوراک خوبــی تهیــه کنــد اســمش هنــر اســت. در 
حــال حاضــر موجــودی مــا در موســیقی بانــوان نیــز 
ــش از  ــم. او پی ــال می زن ــادرم مث ــت. از م ــن اس ای
انقــالب کنســرت های زیــادی برگــزار کــرد، امــا در 
ــد  ــوع شــد. مــادرم فیل ــان ممن ــی زن ادامــه آوازخوان
خــود را تغییــر داد، ولــی خدمــت فرهنگــی خــود را 
حــذف نکــرد. او مشــغول تدریــس و پــرورش تعدادی 
ــت.  ــی اس ــانیت و خودشناس ــان در راه آواز، انس انس
البتــه مــادرم چنیــن ادعایــی نــدارد، ولــی وقتــی آدم 
درگیــر شــعر شــده و در مفاهیــم، عمیــق می شــود، 
ــار  ــته رفت ــل گذش ــد و مث ــدی باش ــد آدم ب نمی توان
کنــد. مــادرم در حــال حاضــر آدم هــا را به درک شــعر 

ــد. ــوت می کن دع

-صحبت پایاني شما...
*امیــدوارم همــه اهالــي موســیقي و حتــي دیگر 
مشــاغل بــه ایــن درک و شــعور برســند کــه بتواننــد 
بــه شــکل حرفــه اي کار کننــد. حرفــه اي کار کــردن 
باعــث باالرفتــن ســطح درک مخاطــب هم مي شــود 

و ایــن یعنــي همــه باهــم رشــد مي کنیــم.

همراه با یک اتفاق جالب...

سارنگ سیفي زاده: موسیقي یک کار گروهي است و نباید یک نفره انجام شود


