شهر هزار قصه؛ یکی غم نان دارد ،یکی غم تاریخ ُرند!
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یادداشت1-

فقط برای مردم
نسخهمیپیچیم
امیر محمود حریرچی

جامعه شناس

در اغلب برنامههای صدا و ســیما مشــاهده
میشــود که پروتکلهای بهداشتی از جمله
ماســک زدن و رعایت فاصله فیزیکی رعایت
نمیشود به نظر من این مسئله ناشی از عدم
احســاس مسئولیت ســازمان صدا و سیما با
توجــه به حرفهای که دارند ،اســت .در واقع
این ســازمان فکر نمیکند که رســانه ملی
میتوانــد حکم یک دانشــگاه را برای مردم
داشــته باشــد یا یک منبع اصلی باشــد که
مــردم آن را در نظر میگیرنــد .این موضوع
نشــاندهنده این اســت که این افراد حرفه
خودشــان را نمیشناسند و در جای مناسبی
قرار نگرفته اند .مســئله اینجاست که افراد با
توجهبهحرفهایکهدارنداحساسمسئولیتشان
نســبت به دیگران بســیار ناچیز اســت این
در حالی اســت که بســیاری از مسئوالن در
کشورهای مختلف سعی میکنند تا آنجا که
میتوانند از ماسک استفاده کنند ولی اگر هم
این کار را نکنند این رسانهها هستند که آنها
را مــورد نقد و انتقاد قــرار میدهند .جدا از
اســتفاده از ماســک و رعایت فاصله فیزیکی
بحثی که بســیار مهم اســت ولــی مغفول
مانده ،بحث دگــر مراقبتی اســت .بنابراین
هرکس با توجه به حرفهای که دارد باید این
احساس مسئولیت را به درستی انجام دهد به
خصوص کسانی که دارای مسئولیت هستند
کــه صدا و ســیما در این مســئولیت نقش
پررنگی را دارد.
ادامه در صفحه 6

یادداشت2 -

ترور
موذیانه علم
مجید ابهری

رفتار شناس

دوســال پیــش کــه نتانیاهو ســردمدار خبیث
صهیونیســت در مقابل یک تابلو با اشــاره به نام
شهید فخری زاده گفت این نام را فراموش نکنید،
قطعا از آن روز به بعد ضریب حفاظت از این چهره
خدمتگزار ودانشــمند افزایش قابل توجهی یافت.
با مالقات ســه چهره مــوذی و فتنه گر در خاک
ســعودی (بن ســلمان ،پمپئو و نتانیاهو) میشد
انتظار فتنههایی را در منطقه
داشــت .صهیونیســتها به
عنوان ضربه کاری به ایران،
قصــد دارند بــا تحریک ما،
آتش جنگــی را در روزهای
باقیمانده بیعقلترین چهره
سیاســی آمریکا شــعله ور
نمایند .شهید نمودن یکی از
سرمایههای گرانبهای علمی
بار دیگر نقاط آســیب پذیر
حفاظتی را به کارشناســان
ودست اندرکاران نشان داد .هرچند چهره درخشان
و منحصر بفرد علمی شهید فخری زاده برای جامعه
علمی کشور ضایعه وشــکاف محسوب میگردد
اما جوانان جویای دانش وعاشــق خدمت در ایران
حضور دارند که میتوانند راه ایشان را ادامه دهند.
رژیم کــودک کش با آخرین ابــزار وتکنیکهای
ترور و فتنه مجهز میشــود وهرروز خود را به روز
مینماید .با توجه به تحریمهای ناجوانمردانه جامعه
علمــی وصنعتی ما ،هرچند دســتیابی به ابزارها
وتکنیکها را دشوار مینماید اما رشادت وایثار جای
خالی همه کاستیها را پرمی کند .آنچه که برای ما

صفحه4

از اهمیت ویژه برخوردار است؛ این نکته مهم است
که نباید فریب مکر وحیلههای ســامری را خورده
و به تور جنگ وآتش افــروزی بیفتیم .چراکه در
زمان باقیمانده از عمر ریاســت ترامپ وی خریدار
کوچکترین بهانه بــرای آتش افروزی به گرانترین
قیمت اســت .هنوز داغ شهادت سلیمان عشق بر
سینههای ما داغ اســت و داغی دیگر برآن افزوده
گشته .این غمهای سنگین ما را در راه حرکتمان
استوارتر خواهد نمود و دشمنان باید بدانند ایادی
داخلی آنها دیر یا زود شناسایی شده و به چنگال
عدالت سپرده خواهند شــد .در این سوگ بزرگ
همه ما سوگواریم به ویژه جامعه علمی و دانشگاهی.
اما جا دارد بــه رهبر فرزانه
انقــاب اســامی دولــت
جمهوری اســامی تعزیت
وتســلیت تقدیــم نماییم.
خانواده محترم این شــهید
بزرگوار در این مصیبت یک
ملت عــزادار را در کنار خود
دارند .ســربازان گمنام امام
زمان (عج) در مسیر حفاظت
از سرمایههای انسانی نظام
جمهوری اســامی باید به
مدرنتریــن و جدیدتریــن
فناوری جاسوســی وضد جاسوسی تجهیز گردند.
دشــمن اصلی ما در ضربه زدن به منافع سیاسی
و نظامی و اقتصادی لحظهای درنگ نخواهد کرد.
پس ما نیز بطور مضاعف و با حداکثر توان باید در
مواضع تهاجمی ودفاعی خویش استوارتر ،قویتر
و به روزتر باشیم .شهامت وهمدلی ملت ایران در
کنار وحدت و یکپارچگی و مسئولیت پذیری عوامل
وارکان توفیق وتعالی میباشند.فراموش نکنیم که
نقاط مورد حمله دشــمن همواره مراکز قدرت ما
بوده و موجب خوف و وحشت در او میباشد.

رضا بردستانی

روزنامه نگار

ابتدا و انتها و میانه ی ســریالهای تلویزیونی پر
بیننده ،مشحون از تبلیغاتی است که صرفاً خوش
آب و رنگ و عاری از حقیقت است به گونهای که
میتوان رد پای:
ـ مصرف گرایی
ـ تجمل زدگی
ـ اخالق ستیزی
و دروغگویی را به سادگی دید آن هم در تبلیغاتی
که متأســفانه یا پای ســلبریتیهای پرطرفدار
در میان اســت یا رد و نشانی از سالمتی و سبک
زندگی.
این روزها مشــخصههای عجیــب و غریبی دارد
تبلیغات ریز و درشــت تلویزیونی کــه جدای از
حضور چهرههای ســینمایی گرانقیمت و دارای
جایگاه ،مسائل دیگری نیز قربانی درآمدزایی برای
رسانه ی ملی میشود.
اول :یک برند برای فروش از ترفندها و حاذبههای
مختلفی استفاده میکند از جوایز میلیونی گرفته
تا مزیتهایی که نهایتاً مالی است از سفر و سکه
گرفته تا تخفیف و چند ده تایی سهام «بی یا با»
ارزش! کمــی بعد برندی دیگر میآید و میگوید:
ما نه ســکه و سفر میدهیم ،نه سهام و جایزه ی
نقدی! ما «کیفیت» را هدیه میدهیم ...جدای از
آن که راست یا دروغ گفته باشد غیر مستقیم به
بیننده القا میکند آنهایی که سفر و سکه و سهام
و جوایــز مالی میدهند البد از کیفیت میزنند و
خاصه خرجی میکنند؛ تعجب ماجرا این که هر
دوی این تبلیغات از یک ارگان واحد به نام سیمای
ملی و در کسری از ثانیه ،بیهیچ فاصلهای به خورد
بیننده داده میشود.
دوم :بلبشویی است در بازار ،روغن گیر نمیآید و
اگر هم گیر بیاید قیمتی گزاف دارد اما سیمای ملی
فارغ از دغدغه ی میلیو نها بیننده ،مخاطب خود را
رگبار میبندد که این روغن طبیعی است ،آن یکی
طبیعیتر است ،فالن برند هزار و یک جور برتری
دارد ،تنــوع دارد و ...اندکی بعد برندی دیگر قدم
در میدان میگذارد و همه ی دانســتههای علمی
مخاطب را به ُســخره میگیرد؛ روغن ســه کاره!
جالب نیست؟! روغنی که مناسب برای سرخ کردن
است ،در ســاالد میتوان از آن استفاده کرد برای
پخت و پز هم عالی است .این برند سه نوع روغن در
بسته بندیهای متنوع تولید میکند با سه کارایی
جداگانه ،آن یکی یک روغن تولید میکند با مزیت
ســه کاره بودن! هر دوی این تبلیغات از سیمای
ملی پخش میشــود در کنار هم بدون فاصله ی
زمانی! حقوق مخاطب و مصرفکننده به کنار ،حق
و حقوق صاحبان برندی که میلیاردها تومان هزینه
کردهاند چه میشود؟!

حشمت اهلل فالحت پیشه

نماینده مجلس دهم

نمایندگان مجلس دیروز دو فوریت طرحی
را تصویب کردند که اعالم شــده قرار است
از موضع قدرت به دنبال لغو تحریمها باشند.
مواردی مانند کاهش تعهدات هستهای ایران
از جمله لغو پروتــکل الحاقی نیز به عنوان
ابزارهای این طرح درنظر گرفته شده است.
از ســوی دیگر طرح چنیــن دو فوریتی در
فضایی مطرح شده است که ترور اخیر شهید
فخــری زاده به منظور ایجاد فضای منفی در
دیپلماسی رقم خورد .بدیهی است که مجلس
به عنوان قوه مقننه حق دارد طرحهای خود
را مورد بررســی قرار داده و تبدیل به قانون
کند اما به نظر میرسد موضوع سیاستهای
هستهای کشــور در قالب موضوعات کالن
سیاســت خارجی ایران است که عموما در
شورای عالی امنیت ملی تعیین تکلیف میشود
و در این شــورا رئیس مجلس نیز به عنوان
نماینده بهارستان حضور دارد .هرچند برخی
معتقدند طرح نماینــدگان به نوعی آمادگی
برای خــروج از برجام اســت اما نگارنده
پیشدستیایرانبرایخروجازتوافقهستهایرا
به سود منافع ملی نمیداند ،با این حال بعید
است چنین هدفی در مجلس نیز وجود داشته
باشد .در مواجهه با چنین شرایطی کشور نیاز
به یک راهبرد سه گانه دارد .نخست اینکه حق
پاسخگویی براساس منشور سازمان ملل برای
ایران محفوظ است و معتقدم تهران به وقت
مناسب انتقام این ترور را خواهد گرفت.
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یادداشت4-

یادداشت3 -

نه اخالقی است
نه مبنای علمی دارد!

طرحمجلس
و دیپلماسی هسته ای

ســوم :جوانی در خانه تنها است ،با گوشی موبایل
سر و کله میزند ،میخوابد ،تنقالت میخورد اما
همچنان تنها و کالفه است .خانواده تماس میگیرند
که این تنهایی شاید چند روز دیگر ادامه پیدا کند،
این جا است که یک چهره ی سینمایی شناخته
شــده از برندی استفاده میکند که تلویزیونهای
ساخت آن برند مجهز به بازیهای اندرویدی است!
در هیچ کجای تصویر نشانهای از دیگر سرگرمیها
دیده نمیشود مث ً
ال نمیتوان پرسید کتاب خوانی
که این اندازه شــعاری با آن برخورد میکنید چرا
نباید در برنامههای جوانی گنجانیده شود که روزها
در خانه تنها است؟! در این میان فقط مخاطب زیر
لب زمزمه میکند خدا میداند برای این تبلیغ چند
صد میلیون به او پرداخت شده!
چهارم :با ژستی شبیه گویندگان خبر رو به روی
مخاطب مینشیند و خودش را معرفی میکند ،از
همه میخواهد عضو شوند ،او چاره ی تغییر سبک
زندگی را به واسطه ی شیوع کرونا در عضویت در
این فضای خرید و فروش میداند و این در حالی
اســت که هیچ توضیحی از قابلیت ها ،مزیتها و
تواناییهای آن ارائه نمیدهد کمی بعد در رسانه
میخوانیم تولیدکنندگان از نحوه ی برخورد این
فضای معرفی شده توسط آن چهره ی سینمایی
شاکی هســتند«:نیامده پول میخواهد!» در این
میان فقط مخاطب زیر لــب زمزمه میکند خدا
میدانــد برای این تبلیغ چنــد صد میلیون به او
پرداخت شده!
پنجم :حضور چهرههای مشهور سینمایی ،ورزشی
و حتی فعاالن فضای مجازی در تبلیغات تلویزیونی
محــل مجادله ی خیلیها اســت برخی مخالف
صد در صد هستند ،برخی موافق صد در صد و در این
میانه برخی موافقاند امــا میگویندای کاش ...تا
اینجای ماجرا ،سلیقه و نظر است اما نکته ی مهم
ماجرا حضور تبلیغاتی چهرههایی است که اساساً
در کارهای تلویزیونی حضور پیدا نمیکنند یا اگر
حضور پیدا میکنند کاشف به عمل میآید در پس
پرده چنین قراردادهایی در صف انتظار بوده است!
بررسیهای ما نشان میدهد از گردش مالی چند
صدمیلیاردی این گونه پروژههای تبلیغی که اوقات
بسیاری از مخاطبان را صرف میکند سهم کمی به
رسانه ی ملی میرسد ،سهم اصلی به هنرپیشهها
و به اصطالح سلبریتیها میرسد و سهم بیشتری
از رســانه ی ملی به واســطهها که دست بر قضا
در رســانه ی ملی مأوا و جایگاهی قرص و محکم
دارند .در این میانه ،چهره مشهور پولش را گرفته،
برند تبلیغ شده سودش را برده ،واسطه پورسانت
خــودش را دریافت میکنــد و در انتها تلویزیون
واسطهای میشود برای اشاعه ی:
ـ مصرف گرایی
ـ تجمل زدگی
ـ اخالق ستیزی
و دروغگویی
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توصیههاییبه
سرمایهگذاران بورس
علیرضا عظیمی پور

کارشناس مسائل اقتصادی

از هفته پایانی آبان ماه ارزش معامالت روزانه
بازار بورس و شاخص قدرت خریداران حقیقی
مستمرا ً رو به رشد است.
رکود و تا حدودی ثبــات در بازارهای موازی
مثل طال ،دالر ،ملک و خودروهای وارداتی در
کنار اخبار سیاســی مربوط به نتایج انتخابات
آمریکا نیز ســبب شده است ،منابعی که طی
ماههای شهریور ماه ،مهر ماه و هفتههای اول
آبان ماه از بازار بــورس خارج و مترصد ورود
مجدد به بازار بوده انــد ،دوباره بازار را جذاب
یافته و برگردند.
خوشــبختانه در سال جاری که بنا به فرموده
مقام معظم رهبری مزین به شــعار «جهش
تولید» است نیز انتشــار عملکرد شش ماهه
اول شرکتها عمدتا دلگرمکننده است و شاهد
جهش مناســب سودآوری هستیم و این مهم
نیز بر جذابیت بازار بورس میافزاید.
علیرغم آن که بنظر میرسد موارد فوق نشانههای
رشد بازار بورس را نوید میدهد لیکن الزم است
سهامداران حقیقی ،خصوصاً افراد ناآشنا با بورس
از سرمایهگذاری هیجانی و انتخاب سهام بدون
مبنای کارشناسی دوری گزینند.
تحلیل  p/Eسهام ،بررسی سودآوری مستمر
و نحوه تقسیم سود شرکتها در سنوات اخیر،
بررســی تاثیر پذیری ساختار مالی شرکتها از
نوسانات نرخ ارز و کثیری از متغیرهای دیگر،
در یک افق یک ساله باید مبنای تصمیمگیری
صحیح در خرید سهام باشد .متأسفانه علیرغم
اینکه در مقطع رکود و ریزش بازار بســیاری
از ســهامداران با خود عهد میبندند که دیگر
اشتباه گذشــته را تکرار نکنند ،اما به تجربه
ثابت شده که با برگشــت بازار به دوره رونق،
تصمیمات هیجانی غالب میشود .لذا انتخاب
الگوریتمهای تصمیمگیری صحیح از اهمیت
ویژهای برخوردار است.
رفتار حقوقیهــا هم در روزهــا و هفتههای
آینده نیز بســیار تعیینکننده است .چنانچه
فروش ســهام از سوی حقوقیها سبب تامین
مالی پروژههای دردســت ،افزایش ســرمایه
شــرکتهای تحت پوشش و ســرمایهگذاری
مجدد شــود ،کمک شــایانی به توسعه بازار
مالی کشــور خواهد نمود .پیشبینی میشود
تجربه بازار نزولی سیزده هفته گذشته ،سبب
شــود در مقطع زمانی پیــش رو فعالین بازار
سرمایه با دقت بیشتری تصمیمگیری کنند و
چنانچه اتفاق سیاسی غیرمنتظرهای رخ ندهد،
بــه احتمال زیاد بازار بورس تا اوائل بهمن ماه
روند مثبت و مالیمی را تجربه نماید.

