اخبار
فروش شعبه شمال تهران تجارتنو به
د
درسی 
۱۴۰۰میلیار د خواه 

مدیرشعبه شمال تهران شرکت بیمه تجارتنو،
حق بیمه تولیدی سال گذشته این شعبه را ۶۱۰
کرد که حق
میلیارد تومان دانست و پیش بینی 

بیمه تولیدی این شعبه درسالجاری ،با افزایش
خواهد

سه برابری به رقم  ۱۴۰۰میلیاردتومان
رسید .به گزارش روابط عمومی بیمه تجارتنو،
اد
دکتر رضا احمدی گفت :درسال گذشته تعد 
 ۲۳۹هزار فقره بیمه نامه در ش��عبه مرکزی،
نمایندگی ها و کارگزاری ها صادر شده است.
وی ،با اش��اره به اینکه سال گذشته بیشترین
صدور بیمه نامه مربوط به حوزه اتومبیل بوده،
اظهار داش��ت رتبه بعدی ص��دور بیمه نامه،
مرب��وط به بیمه های عمر و س��رمایه گذاری
اد  ۴۰۰۰بیمهنامه بوده است .مدیرشعبه
باتعد 
شمال تهران ش��رکت بیمه تجارتنو ،گفت:
اد
برای تحقق اهداف سال جدید ،افزایش تعد 
نمایندگیها و کارگزاریها دردستور کار بوده
ید
که در ح��ال حاضر هم تعدادی نماینده جد 
هستند  .به گفته

جذب شده و درحال آموزش
احمدی ،در زمینه صدور بیمه نامه سایبری و
آنالین نیز مذاک��رات و اقدامات مهمی انجام
ش��ده که درصورت مهیا شدن بسترهای آن،
یک هزار دفتر پیش��خوان تحت پوشش بیمه
قرارخواهد گرفت.

تجارت نو
به روزرسانی راهنمای
استفا ده از سامانه صیا د در بانک 
توسعه صا درات

صی��اد برای حس��ابهای

راهنم��ای س��امانه
مشترک و حسابهای حقوقی در بانک توسعه
صادرات ایران به روز رس��انی شد .به گزارش
روابط عمومی بانک توس��عه صادرات به نقل
از مدیریت امور فناوری اطالعات و ارتباطات
ید استفاده از این سامانه در بستر
راهنمای جد 
 BIBبرای حس��ابهای حقوقی و حسابهای
مشترک در وب سایت این بانک قابل مشاهده
است ،مشتریان با مراجعه به وب سایت بانک
توسعه صادرات ایران ،بخش قوانین  /قانون
توانند از این راهنما اس��تفاده
ید چک ،می 
جد 
ید
کنن��د .به دنبال عملیاتی ش��دن قانون جد 
صیاد و لزوم ثبت،
چک و راه اندازی س��امانه 
تایید و انتقال چک های صادر شده از طریق

این س��امانه ،الزم است کلیه اطالعات چک
ید پس از صدور توسط صاحب چک،
های جد 
صیاد ثبت گردد.
در سامانه 

دیر وزیر راه و شهرسازی از بانک مسکن در اجرای بسته تشویقی «وصول مطالبات»
تق 

وزیر راه و شهرسازی در پیامی مکتوب خطاب به مدیرعامل بانک مسکن،
فمند این بانک در اجرای بس��ته تشویقی
از اقدامات و سیاس��تهای هد 
و حمایتی «وصول مطالب��ات غیرجاری» ،قدردانی کرد.به گزارش پایگاه
خبری بانک مس��کن؛ مهندس اسالمی در پیامی مکتوب از تالش بانک
مس��کن در اجرای بسته تشویقی وصول مطالبات غیر جاری در سال 99
هوشمند به اجرا درآمده در این حوزه تقدیر کرد.

و همچنین تاثیر سیاست
محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن به دنبال حصول موفقیت بانک در


وصول مناس��ب بخش��ی از مطالبات معوق بواسطه اجرای بسته ابتکاری
ستاورد را در نامهای به

تش��ویقی حمایتی برای بدهکاران ،جزئیات این د
وزیر راه و شهرسازی ارایه کرد .به گزارش هیبنا ،بانک مسکن برای تداوم
فرآیند وصول
فعالیت خدمات رسانی به جامعه بسته حمایتی تشویقی برای 
مطالبات توس��ط کارشناسان و مدیران بانک مسکن طراحی و تصویب و
شد و
به اجرا درآمد .که این بسته منجر به تسهیل تعیین تکلیف مطالبات 
میلیارد تومان از مطالبات نقدی بانک مسکن

سال گذشته بیش از 5700

وصول و همچنین بخشی از مطالبات کالن نیز تعیین تکلیف شد .بسته
ش��د مانده مطالبات در پایان سال  99نسبت به
حمایتی تش��ویقی باعث 
پایان سال  98کاهش  23درصدی داشته باشد .همچنین مانده مطالبات
عقود مبادله ای نیز در همین فاصله زمانی به میزان
غیرجاری بان��ک در 
فرآیند

رصد کاهش پیدا کرد .ریس��ک اعتباری بانک مسکن در این
 ۱۲د 
رصد نسبت به
موفق وصول مطالبات ،در پایان سال  ۹۹به میزان  ۲۷.۶د 
پایان سال  ،۹۸کاهش (بهبود) یافت.

د:
دیرعامل بانک  دی به منسبت یاز دهمین سالگر د فعالیت بانک مطرح ش 
در پیام م 

دمات و جهش بزرگ بانک  دی خواهیم بو د
د توسعه خ 
امسال شاه 

گروه بانک و بیم��ه :مدیرعامل بانک دی در پیامی به
سالگرد تأسیس بانک

مناسبت فرا رس��یدن یازدهمین
دی ،از برنامهری��زی برای گس��ترش خدمات و جهش
بزرگ در فعالیتهای این بانک در سال جاری خبر داد.
ب��ه گزارش روابطعمومی بان��ک دی ،برات کریمی در
این پیام آورده است:
«بسم اهلل الرحمن الرحيم
مش��تریان گرامی ،س��هامداران گرانق��در و همکاران
ارزشآفرین بانک دي،
با تقدیم صمیمانهترین درودها،
هر س��ال ،هجدهمين روز ارديبهش��ت ،يادآور شكفتن
اقتص��اد ايران اس��ت و امس��ال در

«دي» در تقوي��م
خ��ود را متفاوتتر از
يازدهس��الگي 
به��ار  ،١٤٠٠دي ،
هميش��ه جش��ن ميگيرد .بانک ارزشآفری��ن دی در
كند كه
خود را آغاز مي 
حالي دوازدهمين س��ال فعاليت 
توانس��ته با عبور از موانع صع��ب و تبديل تهديدها به
خود را پيروزمندانه
رش��د 

آيندهساز ،مسير
فرصتهاي 
طي كند .خانواده بزرگ دي با عش��ق ،توكل و سخت
ند که برای رس��یدن به ارزشها و
كوش��ي اثبات كرد 
اه��داف ،با همدلی و تالش میتوان هر مانع بزرگی را
از پیش روی برداش��ت .اهال��ي «دي» از دل به درياي
خود راه ندادند ،چرا كه رسیدن
طوفاني زدن هراسي به 
اشتند و در تنگناي
به ساحل امن پس از طوفان را باور د 
اقتصاد

نااميدي و طوفان حوادث كه از هر س��و بر پيكر

ند تا در يكي از
اميد شد 
كش��ور تازیانه ميزد ،همنشين 
دش��وارترين و ويژهترين سالهاي اقتصادي كشور كه
هج��وم بيرحمانه ويروس منح��وس كرونا ،تابآوري
اقتص��ادي را ب��ا بح��ران مواجه كرده ب��ود ،مهمترين
اتف��اق را در تاري��خ بانك رقم بزنن��د .دي ،اكنون پس
از تالطمهاي بس��يار در سايه عزم همكاران پر تالش،
اعتماد مشتريان و سهامداران و نگاه

حمايت ،همراهي و
اس��تراتژيك تيم مديريتي با تحقق افزايش سرمايه و
اصالح ساختار مالي با صالبت بيشتري در مسير اهداف

و كمك ب��ه رونق و خودكفايي اقتصادي كش��ور گام
برمیدارد .در سال «توليد؛ پشتيبانيها ،مانعزداييها»،
تلفیق برنامهریزیهاي بلندمدت و مدون صورتگرفته
با عزم و اراده همکارانم در سرتاس��ر کش��ور ،زمینهساز
تحولی ش��گرف و حضوری چشمگیر در عرصه کالن
اقتصادی و کمک به تحقق و اجراییش��دن پروژههای
خواهد ش��د .به

اس��تراتژیک و مهم اقتصادی کش��ور
نويد
همكاران و مشتريان و س��هامداران گرانقدر اين 
ارد
را ميدهم كه دي در آس��تانه جهش��ي بزرگ قرار د 

ایجاد ثبات و تالش مجدانه ميتوان به درخش��ش
و با 
ه��ر چه بیش��تر آن بر تارك اقتصادي كش��ور بيش از
ود
وجود میلیونها مشتری و حد 
اميد داش��ت .
هميشه 
ارزشمند بهویژه از گروه خانواده

یک میلیون س��هامدار
معزز ش��هدا و ایثارگران ،نیروی انسانی جوان با انگیزه
کارآمد و برخ��ورداری از

و مس��تعد ،س��اختار چابک و
داراییهای ارزشمند ،تنها بخشی از نقاط قوت این بانک
خود متمایز
جوان است که آن را از سایر رقبای همطراز 
کرده است .حال كه پس از یازده سال خدمت صادقانه
به عنوان نهادی خدمترسان و خوشنام در نظام بانکی
کش��ور شناخته میشویم ،بر آنیم تا با توکل و استعانت
جهد مس��تمر و اهتمام
از ذات اقدس الهی و همچنین 
زایدالوص��ف ،عرصه مقدس خدمترس��انی را بیش از
گذشته فراخ و گسترده سازیم و با کاربست فناوریهای
نوین و نوظهور عرصه بانکداری ،تجهیز بیش از پیش
روزآمد و نیز آراس��تن

زیرس��اختها با تکنولوژیهای
کارکنان به زینت دانش روز ،پاسدار همراهی و وفاداری
مش��تریان باش��یم و بتوانیم بیش از گذش��ته رضایت
عموم ذینفعان را برآورده سازیم .ضمن تبریک شروع
دوازدهمين سال فعالیت بانک دي ،از تمام تالشهاي
اعتماد مش��تریان

صادقانه همکاران عزیز و همدلی و
و س��هامداران ارزشمند ،قدردانی میکنم و دست همه
ذینفعان را برای همراهی هر چه اثرگذارتر در مس��یر
تعالی بانک به گرمی و صمیمانه میفشارم».

د و انتقال چک های صیا دی
د موبایل بانک سینا با امکان ثبت ،تایی 
دی 
رونمایی از نسخه ج 

تایید و انتقال چک
ید نرم افزار موبایل بانک سینا با امکان ثبت ،
نس��خه جد 
های صیادی جهت مشتریان حقیقی و دارندگان گوشی های سیستم عامل
روید منتش��ر شد .به گزارش روابط عمومی بانک سینا ،پیرو اجرای قانون
اند 
ید صدور چک و در راستای تامین نظر مشتریان گرامی جهت انجام آسان
جد 

ید موبایل بانک سینا
تایید و انتقال چک های صیادی ،نسخه جد 
فرآیند ثبت ،

روید رونمایی و منتشر شد .مشتریان عزیز با مراجعه
ویژه سیس��تم عامل اند 
به پایگاه اینترنتی بانک س��ینا به نشانی https://www.sinabank.ir
توانند در کنار خدمات بانکی متنوعی که از
نصب نرم افزار موبایل بانک ،می 

تایید و انتقال
طریق این سامانه ارائه می گردد ،نسبت به انجام مراحل ثبت ،
چک های صیادی نیز اقدام کنند .گفتنی اس��ت تمامی مش��تریان حقیقی و
توانند تمامی مراحل مربوط به
حقوقی با استفاده از اینترنت بانک سینا نیز می 
تایید و انتقال چک را انجام دهد.
فرآیند ثبت ،


فرهنگی

شوخیهایی که درخلوت باآنها گریه میکنم

سومین سالی است که برنامه سحر شبکه سه روی آنتن میرود و دومین سال تجربه مشترک من و
یوسف منصوری تهیه کننده است .قبل از این برنامه ما بارها با تهیه کننده صحبتهایی داشتیم که
مخاطب قرار است در برنامه سحر چه ببیند .آنچه که به جمعبندی رسیدیم این بود که برنامه سحر
باید دلی باشد و ما نامحرم و مهمان ناخوانده سحرها نباشیم .به این گفته اعتقاد دارم چراکه خودم
بارها پای برنامههای سحر نشستهام.
 معموالً در گفتگوها بیش�تر ش�نونده و مستمع هستید .چرا خیلی وارد دیالوگ و چالش با مهمان

و کارشناس برنامه نمیشوید؟

اقتضای گفتگوهای من با فضای یک برنامه سیاسی یا اقتصادی و… متفاوت است و اساس ًا جنس
مباحثی که در آنها مشارکت دارم و با مهمان گفتگو میکنم هم برای جاافتادنش نیاز به آرامش دارد و
هم مخاطب توقع دارد که گفتگو در فضای آرامی شکل بگیرد .خودم زمانی در منزل شاهد گفتگویی
بودم از جنس گفتگوهایی که خودم در آن سهیم هستم و مجری به طور مکرر در بحث ورود میکرد
و من خیلی ناراحت شدم حتی احساس میکردم مجری دارد رشته افکار من را به هم میریزد و خط
سیر روایتی که دنبال میکنم مخدوش شده است .من ِ مخاطب باید دائم تالش کنم و برگردم به این
روایت و این تجربه خیلی خوبی شد (که چنین کاری انجام ندهم) و من همیشه به او مدیونم.

میشود دقایقی با نجمالدین شریعتی گفتگو میکنیم.

 ساعت حدود پنج صبح است که گفتگو میکنیم و تازه از اجرا آزاد شدهاید .این فضای آنتن زنده

در بازه سحرگاهی سخت نیست؟

در ماه رمضان سی شب بدون استراحت برنامه داریم البته من به عنوان مجری باز استراحت دارم ولی
گاهی تهیهکننده و باقی تیم باید مواردی را هماهنگ و مدیریت کنند که خیلی کار سختی است .با
این حال با این برنامه همه زندگی شما حتی تا بعد از ماه رمضان هم به هم میریزد و معمو ًال با پایان
هر ماه قمری و حتی عید فطر برای اجرای برنامه در س��ال بعد استرس میگیرم (میخندد) .خودم
همیشه نوعی ترس از اجرای برنامه سحر داشتهام .به لحاظ زمان بندی ،حتی خواب و زندگیای که
همیش��ه تحت تاثیر این برنامهها قرار دارد .بهطور مثال االن و همزمان با «ماه من» نباید «سمت
خدا» را هم اجرا میکردم ،آن وقت دیگر مسالهای نبود و خستگی کار و سحرها از تنم در میرفت
اما در دل همین س��حرها برنامه «س��مت خدا» را هم دارم که زنده هم پخش میشود و اتفاق ًا من
برای مخاطب آن برنامه هم احترام قائل هستم و احساس میکنم آن مخاطب هم دوست دارد در
بهار قرآن و معارف برنامهاش را ببیند که در نهایت اینها فشار مضاعفی را تحمیل میکند .امسال هم

 در واقع عامدانه ورود نمیکنید.


من احس��اس میکنم مس��یری که از قبل درباره آن فکر کردیم و برنامهریزی داشتیم باید خودش
پیش برود.

 زمان�ی من مخاط�ب حس میکنم اتفاقاً نیاز اس�ت ش�ما در بخشهایی با دیال�وگ مهمان یا

کارش�ناس چالش و محاجه کنید .ش�اید خود ش�ما هم احساس کرده باش�ید فردی که مقابل شما
مینشیند میتواند به هر حال اشتباه کند...

ببینید گاهی تعریف و رویکرد «چالشی» برای یک برنامه اختصاص داده میشود و برنامه اینگونه
تعریف ش��ده است اما وقتی ش��ما برای اثبات خودت و اینکه بگویید من هم هستم و حرفی برای
گفتن دارم و برای این منظور به سخنان مهمان ورود کنید به ساختار برنامه ضربه میزنید و ذهن
مخاطب را به هم میریزید .عالوه بر اینها اگر بخواهید ناخودآگاه به بحثی ورود کنید و به تعبیر علما
انقلت و اشکالی را بیاورید شاید در برنامه زنده کارشناس یک هزارم درصد نتواند به شبهه و اشکال
تو پاسخ دهد و در آن صورت ذهن کل مخاطبانت را به هم ریختهاید و ممکن است مخاطب اص ً
ال
از این اشکال رد شده باشد.

حیدر خمسه:

حیدر خمسه گفت :فضای مداحی با فضای مداحان فرق
میکند .مداحان خوب هس��تند ،اما فضای مداحی ،حال
خوبی ن��دارد .فضای مداحی ،قافیه را ب��ه جبهه مقابل
باخت ه است .این تقصیر یک یا دو نفر نیست ،بلکه جامعه
مذهبی کش��ور قافیه را باخته است .مهمان پانزدهمین
برنامه هیأتآنالین با اجرای مصطفی صابرخراس��انی،
حی��در خمس��ه از مداحان کش��ور ب��ود .وی در ابتدای
گفتوگ��و با نق��ل خاطرهای اظهار داش��ت :با جمعی از
دوس��تان در قبرس��تان بقیع ،در حال نوحهخوانی بودم.
ناگهان دو نفر از ماموران لباس شخصی عربستان برای
به هم زدن این تجمع به س��مت ما آمدند؛ من خواندنم
را قط��ع کردم .یک فرد چینی که در حال فیلمبرداری و
گری��ه بود با زبان خودش به م��ن پرخاشکرد که چرا

حال مداحی کشور خوب نیست

ترسیدی و خاموش شدی .ما  ۱۰ـ  ۱۵نفر ،خوف کرده
بودیم اما او نترسیده بود .من هم به خواندنم ادامه دادم.
انگار خدا جلوی چشمان مأموران پرده کشید و در طول
 ۱۱دقیقه این برنامه ،آنها مزاحم ما نش��دند .فکر کنم
برای نخستین بار بود که این اتفاق میافتاد و این موهبت
نصیب من ش��ده بود .در شعری که آن روزخواندم آمده
بود «کاش میشد شبیه قبر حسین زائران سینه میزدند
اینج��ا»؛ من نام امام حس��ین (ع) را که بر زبان آوردم
این چینی دست مرا گرفت و گفت حسین حسین .زبان
واحد بین ش��یعیان امیرالمؤمنین ،همین امام حسین (ع)
اس��ت .وی درباره درددلهایی ک��ه در بین نوحهخوانی
میکند ،افزود :اگر کسی بگوید به حرفهایی که با امام
حسین (ع) میزند از قبل فکر میکند ،دروغ گفت ه است.

اگ��ر با فکر و برنامهریزی باش��د ،دیگر از دل برنمیآید.
در فض��ا که قرار میگیری خودش��ان ب��ر زبانت جاری
میکنند .م��ن اول اهل خواندن دعا و باز کردن مفاتیح
در جلساتم نبودم .یکبار یکی از دوستان به من دعایی
داد و گف��ت ای��ن را بخوان .گفتم من دع��ا نمیخوانم.
گفت همین چیزهایی که میگویی کالم معصوم اس��ت
و در این دعا هم هس��ت .از آن زمان ،دو س��ال اس��ت
کهدعای ابوحمزه ثمالیرا در ماه رمضان میخوانم؛ انگار
ترجمه عربی حرفهایی است که میزدم .خمسه اضافه
کرد :من هیچوقت ادعایی در دس��تگاه سیدالش��هدا (ع)
ندارم .کاسبی هس��تم که کنارش روضه هم میخوانم.
کس��ی نباید بیش��تر از این توقع کند .من نه علم قابل
بیان��ی دارم ،نه تحصیالت عالیه دانش��گاهی؛ من مثل
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اخبار
د
پرتفوی  800میلیار دی و رش 
دی شعبه بیمه دانا آمل
 70درص 

رئیس ش��عبه آمل بیمه دانا گفت :این شعبه
توانس��ت در س��ال  1399در آس��تانه کسب
پرتفوی  800میلیاردی با نسبت خسارت 45
مورد
درصدی قرار گیرد .این رقم نسبت به 
ارد که
رشد  70درصدی د 
مشابه سال  1398
ش��ود تا پایان سال  1400در

پیشبینی می
کسب پرتفوی و انتخاب ریسک به نقطه اوج
خواهد رسید .به گزارش روابط عمومی بیمه

دانا ،حسینعلی جنگجو با اشاره به سابقه کوتاه
فعالیت شعبه آمل افزود :این توفیق در وهله
اوند متعال و در
نخست ناش��ی از عنایت خد 
مرحله بعدی مرهون رهنمودهای قابل تقدیر
ارشد و ستادی و مناطق شرکت بیمه
مدیران 
دانا و نیز ت�لاش و همدلی خالصانه یکایک
همکاران دلس��وز و همچنین تالش��های بی
وقفه ش��بکه فروش بوده که با نگاه ارزشی
و اعتقادی به کار و خدمت رس��انی عاشقانه،
برای اعتالی نام ش��رکت سهامی بیمه دانا
تالش می نمایند.
دمات
گامی دیگر در توسعه خ 
الکترونیک به مشتریان

حافظ در راستای توسعه خدمات الکترونیک و
به منظور تسریع در رسیدگی به امور مشتریان
ایجاد س��امانه های مختلف خدمات
اقدام به 
غیرحض��وری و الکترونیک کرده اس��ت .به
گ��زارش روابط عمومی بیم��ه حافظ ،مهران
شیرخدایی مدیر فناوری و اطالعات شرکت
بیم��ه حافظ با بی��ان اینکه توس��عه خدمات
الکترونیک از سیاس��ت های بیمه حافظ می
باش��د عنوان کرد :با اس��تفاده از این سامانه

ید
امکان ثبت درخواست آنالین ،صدور ،تمد 
ید
و الحاقیه بیم��ه نامه ثالث و همچنین تمد 
آنالی��ن بیمه نامه بدنه به جهت تس��هیل و
سرعت بخشیدن به امور مشتریان راه اندازی
شده است.
آگهی

نجمالدین شریعتی:

گروه فرهنگی :نجمالدین ش��ریعتی مجری برنامه س��حرگاهی «ماه من» ضمن مرور مشغلهها و
دغدغههای این روزهای خود ،از تجربه اجرای برنامههای معارفی سیما و همچنین شوخیهایی که
با «الگو بودن» او میشود ،سخن گفت .بیش از یک دهه است که مردم او را با اجرای برنامههای
مذهبی چون «س��مت خدا» میشناسند ،با شمایل یک مجری مثبت که انگار همه عمر به همین
ظاهر اخالقیاش ش��ناخته شده اس��ت و گاهی همین مثبت بودن هم محور طیفی از شوخیهای
تصویری و مجازی با او شده است .شوخیهایی که عموم ًا به دستش میرسانند و خودش هم از آنها
خندهاش میگیرد و گاهی هم به قول خودش در خلوتی که دارد با این شوخیها گریه کرده است .نه
به خاطر خود شوخیها بلکه به دلیل تصویر الگو و مثبتی که از او ارائه شده و لغزشهای احتمالی که
ممکن است این تصویر را خراب کند .نجمالدین شریعتی بیش از هر چیز خودش است ،مجریای که
هدف مشخصی در مسیری مشخص دارد و برای همین است که از بازیگری تا اجرا و در حوزههای
دیگر هر گاه به او پیشنهادی شده است برای همین مسیری که دارد از همه آنها سر باز زده است.
در جایج��ای مصاحبهای هم که با او داریم تاکید میکند وقتی وارد کاری یا حرفهای ش��دید باید
همان را منسجم و هدفمند ارائه دهید و کارتان را درست انجام دهید .این «انجام درست کار» برای
شریعتی از اجرای تلویزیونی تا یک کتاب خواندن و فیلم دیدن ساده را در برمیگیرد و طی گفتگو
مثال میزند که اگر هم فیلم و سریال ببیند و صحنهای را نفهمد برمیگردد و دوباره میبیند تا درست
کارش را انجام داده باشد .تا جزئیترین نکاتی که شاید به سبک زندگی خودش مربوط میشود .مث ً
ال
هر ش��ب برخالف باقی عوامل که در استودیو سحری میخورند برای اینکه نظم کارهایش به هم
نریزد در منزل خود سحری میخورد ،از  ۲صبح که میگذرد در استودیوی «ماه من» حاضر شده،
تمرکز میگیرد و برای شروع برنامه آماده میشود .قبل از آن هم چند دقیقهای به اتاق گریم میرود
و البته این حساس��یت را روی خودش دارد که خیلی گریم او با واقعیت آنچه هست تفاوتی نکند و
برای همین است که مجری گریم دست به موهایش نمیزند و خودش آنها را کمی آراسته کرده و
به صحنه برنامه میرود تا هر سحرگاه برنامه را با پالتوهای خود آغاز کند .این خالصهای از زندگی
شبانه حال حاضر نجمالدین شریعتی مجری برند برنامههای معارفی سیماست که این روزها غیر از
«سمت خدا» در برنامه سحرگاهی هم دیده میشود .برنامهای که این روزها پرطرفدار هم شده است
و از پالتوهای شریعتی تا گفتگوهای او و حتی آیتمها ،نماهنگها و مناجاتهای آن از سحرگاه تا
اذان صبح مخاطب را همراه میکند .برنامهای که به تهیهکنندگی یوسف منصوری از شبکه سه سیما
پخش میشود .در یکی از همین سحرها مهمان برنامه میشویم و بعد از اذان صبح که برنامه تمام
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بقیه مردم ،هس��تم .در هیچ موضوع��ی هم اعالم نظر
نمیکن��م ،چون تخصصی ندارم .من فقط امام حس��ین
(ع) را دوست دارم و برای او روضه میخوانم .این مداح
اهل بیت گفت :در ش��رایطی که فضای جامعه این شده
که میگویند باید نسبت به همه گارد بگیری چون همه
بد هستند مگر اینکه عکسش ثابت شود؛ من نمیتوانم
اینطوری باش��م .من میگویم همه خوب هستند؛ مگر
اینکه خالفش ثابت ش��ود و به این خاطر ،خیلی آسیب
میخورم ولی نمیتوانم این تفکر را کنار بگذارم .وی در
ادامه با انتقاد از فضای مداحی کش��ور بیان کرد :فضای
مداح��ی با فضای مداحان ف��رق میکند .مداحان خوب
هستند اما فضای مداحی ،حالخوبیندارد .فضای مداحی،
قافیه را به جبهه مقابل باخت ه است .عملکردمان ضعیف

بوده است و این تقصیر یک یا دو نفر نیست بلکه جامعه
مذهبی کش��ور قافیه را باخته اس��ت .م��ن و امثال من،
ه��ر کس بهان��دازه خود در این وضعیت ،س��همی دارد.
سهم من در این تخریب کم است ،اما کسانی بودند که
باعث این باخت ش��دند .وی ادامه داد :این باخت است
ک��ه بعد از انقالب به ج��ای آنکه ما رفتهرفته تنومندتر
شویم سائیده شدیم؛ اعتمادها کم شده و روزبهروز دارند
بیش��تر از ما فرار میکنند .بخش عمده این به نگاههای
منفعتطلبانه برمیگردد .نگاههایی که منافع گروهی را
ب��ه دیگران ترجیح میدهد .این نگاههای نابرابر موجب
دلزدگی مردم شده اس��ت .آنها احساس میکنند همه
امکانات در اختیار یک گروه خاص است و همین باعث
بریدن افراد میشود تا همه چیز را بازی بدانند.
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