
  عکس یک

 خیابان چهارباغ یکی از قدیمی ترین و زیباترین خیابان های شهر اصفهان است و 
بین دروازه دولت و سی و سه پل قرار دارد. ریزش برگ های پاییزی جلوه زیبایی به این 

خیابان داده و تصویری زیبا از پاییز خلق کرده است عکاس: محمدرضا شریف

 فصل هفتم مسابقه »یک دو صدا« در رادیو در سه بخش خوانندگی، آهنگسازی و 
ترانه سرایی و با حضور هنرمندانی چون علیرضا افتخاری، محمدرضا چراغعلی و سعید 

بیابانکی که داوری مسابقه را بر عهده دارند آغاز شد . عکاس: فاطمه هاشمی.

 
H A F T - E - S O B H D A I L Y

در مطلب این هفته قصد دارم برایتان کمی درباره مدارس و سیستم آموزشی 
آلمان بگویم. در کشور آلمان، سیستم مدارس در استان های مختلف، متفاوت 
است. البته این تفاوت در جزئیات بوده و شامل کلیت سیستم آموزشی نمی شود 
و مدارک تحصیلی هر استان، در کل کشور به رسمیت شناخته می شود و معتبر 
است. تنها قانونی که برای همه افراد در کل آلمان یکسان است، اجباری بودن 
تحصیل برای فرزندان اســت که در صورت ســرپیچی والدین از این قانون و 
ممانعت از تحصیل فرزندان، دولت با خانواده کودک به شدت برخورد می کند.

به صورت معمول، کودکان در 6 ســالگی وارد مدرسه ابتدایی می شوند. دوره 
دبستان در اســتان های مختلف، بین 3تا 5 سال است و پس از آن، کودکان بر 
اساس عملکرد تحصیلی، توانایی ها و استعدادها و عالیقشان، راه های مختلفی 
را پیش روی خود می بینند. مدارس متوســطه که شبیه دوران دبیرستان در 

ایران است، در آلمان به سه دسته تقسیم می شوند.
دسته اول که Hauptschule )هاوپت شوله( نام دارند، مناسب دانش آموزانی 
است که از نظر تئوری، در سطح پایین تری قرار می گیرند و پیش بینی می شود 
که در رشته های فنی و حرفه ای و یا مشاغل فنی، موفق تر خواهند بود. این دوره 
تا کالس نهم یا دهم به طول می انجامد و پــس از آن، دانش آموز می تواند یک 
دوره آموزش کار را برای یادگیری یک شغل به صورت تخصصی شروع کند. اما 
دانش آموز با پایان این دوره در کالس نهم، نمی تواند مدرک دیپلم را دریافت 

کند و برای دریافت مدرک، باید یك سال دیگر به تحصیل ادامه دهد.
اما دسته دوم دبیرستان ها، Realschule )رئال شوله( نام دارند که مناسب 
دانش آموزانی اســت که قصد تحصیل در رشته هایی مانند پزشکی، اقتصادی 
یا مالی را دارند و در دوره دبیرســتان بیشــتر با درس های بر پایه ریاضیات، 
زیست شناسی و زبان آلمانی سروکار دارند. در پایان این دوره که تا پایان کالس 
دهم ادامه دارد، دانش آموز مدرک دیپلم خود را دریافت می کند و می تواند به 
دوران تحصیل اجباری خود خاتمه دهد. ضمن اینکه با داشتن این دیپلم، اجازه 

ادامه تحصیل در دانشگاه های فنی و حرفه ای را دریافت می کند.
اما دسته سوم که Gymnasium )گومنازیوم( نام دارد، برای دانش آموزان 
مستعدتر مناسب است که قصد ادامه تحصیل در دانشــگاه را دارند. این نوع 
دبیرســتان، از دو دســته دیگر بیشــتر به طول می انجامد و در پایان کالس 
ســیزدهم، دانش آموز باید در امتحان پایانی پیش دانشــگاهی که به صورت 
سراسری برگزار می شود شرکت کند و در صورت قبولی در این امتحان، مدرک 
پیش دانشگاهی یا Abitur )ابیتور( را دریافت می کند که این مدرک، پیش نیاز 
ورود به دانشگاه های آلمان است و معادل مدرک پیش دانشگاهی در ایران است. 
مسلما در پایان این دوره هم دانش آموزان قادر خواهند بود وارد دوره های کار 
آموزی و یا بازار کار شــوند و البته می توانند با انتخاب دانشگاه، اقدام به شروع 
تحصیالت آکادمیک خود کنند. اما برای انتخاب دانشگاه هم دو گزینه پیش 
روی جوان های آلمانی است. نوع اول دانشگاه، همان تعریف سنتی دانشگاه در 
ایران و سایر کشورهاست که Universität )اونیورزیِتت( نامیده می شود و 
بیشتر در آن به صورت علمی و تئوری و البته تحقیقاتی به برنامه های آموزشی 
نگاه می شود و دانشجویان درصد بیشــتری از آموزش را به صورت تئوری فرا 
می گیرند و برای آموزش کامل، باید تحقیقات خودشان را هم به آن اضافه کنند. 
در این مدل، دانشگاه هایی هم وجود دارند که به صورت تخصصی، به تدریس 

رشته های مهندسی مشغولند و دانشگاه های تکنیکال نامیده می شوند.
اما نوع دوم دانشگاه که Fachhochschule )فاخ هوخ شوله( نامیده می شود، 
بیشــتر بر روی فعالیت های عملی و فنی و مهندسی تاکید دارد و دانشجویان 
در آن، رشــته های فنی را به صورت عملی تری آموزش می بینند. بســیاری 
از کارفرمایان، به دلیل آموزش عملی و آمادگی بیشــتر دانشــجویان مراکز 
Fachhochschule، ترجیح بیشتری در اســتفاده از فارغ التحصیالن این 

مراکز آموزش عالی دارند.
مدارس و دانشــگاه ها در آلمان، همگی فقط 5 روز در هفته فعالیت می کنند 
و روزهای شنبه و یکشــنبه، دانش آموزان و دانشجویان فرصت مرور درس ها 
را دارند. البته در بســیاری از مدارس هم، در روزهای شنبه کالس های کمک 
آموزشی برگزار می شود که حضور در آن ها، در اغلب موارد اجباری نیست و به 
اختیار دانش آموز است. هدفم از نوشتن این مطلب، نمایش حق انتخاب متعدد 
دانش آموزان برای پیدا کردن مسیر واقعی و نزدیک به استعدادها و عالیق آن ها 
در سیستم آموزشی آلمان است. شاید وقت آن رســیده باشد که در سیستم 
آموزش کشــور خودمان هم، یک بازنگری کلی صورت پذیرد تا استعدادهای 

فراوان کودکان ایرانی هم در جهت درست تربیت شود.

تحصیل در مدارس آلمان!

ستونیکشنبه
شهروز چرکچی
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امید 
و افتخار
 گفت وگو با سام 

 كالنتري كارگردان و 
حامد شكیبانیا تهیه كننده  

مستند  »جايي براي 
فرشته ها نیست« صفحه 15

بن  بست 
بیدود

مديران سرويس 
اشتراکی دوچرخه  به 
هفت صبح می گويند 

نیاز به 100هزار مشترک 
جديد دارند تا 

چرخشان بچرخد
فرید عطارزاده| حدود یک ماه است که 
شهروندان تهرانی دیگر دوچرخه های 
اشــتراکی بیدود را در ســطح شهر 
نمی بینند و هــر روز صحبت های ضد 
و نقیضی درباره آن شــنیده می شود. 
عجیب تر از همه اما ســکوت مسئوالن 
شــرکت بیدود بود که در کشــاکش 
اختالفات با شــهرداری تهران، هیچ 
صحبتی نــه تنها با رســانه ها بلکه با 
مشــترکان خود نمی کردند. مشترکان 
بیدود در شبکه های اجتماعی می گفتند 
که 159هزار تومان ودیعــه داده اند تا 
از دوچرخه ها اســتفاده کنند اما یک 
ماه اســت اپراتورهای بیــدود حتی 
پاســخ تماس های آن ها را نمی دهند. 
از ســوی دیگر این اتفاقات همراه شد 
با صحبت های شهردار تهران که گفته 
بود چرخ بیدود دیگــر نمی چرخد و به 
دنبال برون رفت از این مشکالت هستند. 
هفت صبح در گفت وگو با مسئوالن بیدود 
به دنبال ریشه اختالفات بیدود رفته و در 
این گزارش با رئیس و نایب رئیس هیات 

مدیره بیدود گفت وگو کرده است.

تعداد اپراتورهای تلفن مان کم بود
رضا باقری، رئیس هیــات  مدیره بیدود 
در این گفت وگو تالش کرد تا از شــرکت 
خودش دفاع کند و مشکالت پیش آمده 
را متوجه شهرداری دانست. بخش هایی از 

گفت وگوی ما را می خوانید.
فارغ از هر مشــکلی که بین شــما و 
شهرداری وجود دارد، کاربران می گویند 
چرا در یک ماه گذشته پاسخگوی آن ها 

نبودید؟
ما با حدود 30هزار مشــترک، آمادگی 
پاســخگویی به این حجم از تلفن ها را 
نداشتیم. بعد از بحث های شلوغی و قطعی 
اینترنت ما مجبور شــدیم دوچرخه ها 
را از سطح شــهر جمع آوری کنیم. پس 
از این اتفاق حجــم بزرگی از تماس ها را 
داشتیم. همچنین تعداد زیادی نیز تماس 
می گرفتند که پس از گرانی بنزین خواستار 
استفاده از دوچرخه های بیدود بودند و 
می خواســتند ثبت نام جدید کنند. این 
فشــاری که از لحاظ تعداد تلفن به کال 
سنترها وارد شده بود باعث شد نتوانیم 

پاسخ همه تماس ها را بدهیم.
برخی ها می گویند این کار بیشــتر به 
دلیل فرار از پاســخگویی بوده و پاسخ 

ندادن ها تعمدی بوده.
خیر چنین چیزی نبوده. ما در هر شیفت 
پنج کال سنتر داشــتیم که در آن بازه 
زمانی همه 30هزار کاربرمان با ما تماس 

می گرفتند. 
اما می توانستید حداقل یک اطالعیه 
بدهید و به مشترکانتان این مشکالت را 

توضیح دهید.
خب بخشی از ســکوت ما به این دلیل 
بود که می خواســتیم در فضایی آرام با 

شهرداری به تعامل برسیم.
لطفا به شــکل صریح و سر راست 
بگویید اختالفتان با شهرداری سر چه 

موضوعی است؟
قرار بر حمایت شهرداری از ما بوده ولی تا 
حاال این اتفاق نیفتاده است. هفته گذشته 
هم با آقای حناچی جلســه ای داشتیم و 
درخواست کردیم سوبسیدی راکه از سال 
پیش قرار بوده به ما بدهند عملیاتی کنند.

ادامه در صفحه 03

ایرانی ها سیاسی نیستند
نتايج تکان دهنده نظرسنجی مرکز معتبر دانشگاهی در باره معلومات سیاسی صفحه 02

شوک آنالین
سه غول اينترنتی مشترکا ويژه برنامه ای برای 
ال کالسیکو می سازند. برنامه ای پر از اسم های 
جالب:  عادل ، پژمان جمشیدی ، دايی، پیمان 

قاسم خانی ،  ژوله و غفوری

این خبر اجــزای شــگفت انگیزی دارد؛ اول این که تهیه 
کننده برنامه عادل فردوســی پور اســت. این اولین کار 
تصویری فردوسی پور خارج از محدوده صدا و سیماست . 
ادامه حضور عادل در چنین برنامه هایی کانال جدیدی از 
جذب مخاطب را پیش روی شبکه های آنالین اینترنتی 
می گشاید .  فردوسی پور بیش از یک سال است که به خاطر 
اختالف نظر با مدیریت شــبکه 3  برنامه نود را از دســت 
داده و راضی به اجرای گزارش بازی های مستقیم فوتبال 
نیســت. او البته برنامه فوتبال 120 را در شــبکه ورزش 
همچنان تهیه می کند. شــبکه ورزش زیر مجموعه گروه 

ورزش شبکه 3 است . 
به هرحال در حالی که افکار عمومــی آزرده از مهاجرت 
چهره خوشــنامی مثل مزدک میرزایی بــه انگلیس و 
اجرا در شبکه ایران اینترنشنال اســت، بازگشت عادل 
هرچند به شکل موقت و دوره ای می تواند سبد دیداری 
دوســتدارا ن فوتبال را متنوع کند. از برنامه شــب های 
فوتبالی با اجرای میثاقی تا برفرض تداوم ویژه برنامه های 

این شبکه های آنالین.
به هرحال هرچه عادل در فضای رسانه ای فوتبال فعال تر 

باشد به نفع همه اســت . هم تلویزیون و هم مردم و هم به 
نفع افســران جنگ نرم.  اما نکته مهم تــر از حضور عادل 
پشت این برنامه ائتالف ســه غول آنالین در کشور است. 
یعنی کافه بازار ،  فیلیمو و نماوا. سه رقیب بزرگ که حاال 
به هردلیلی برای اجرای این برنامه ائتالف کرده اند.  کافه 
بازار به عنوان بازیگر بزرگ عرصه اقتصادی فضای مجازی 
و نماوا و فیلیمو به عنوان دو vod  ، از نظارت قانونی صداو 
سیما دور هستند و تحت قوانین وزارت ارشاد به فعالیت 

می پردازند.
در واقع با یک کارتــل بزرگ بخش خصوصــی روبه رو 
هستیم که در محدوده قوانین کشــور و با احترام به حق 
و حقوق همه طرفیــن ماجرا می خواهد قــدرت مطلقه 
تلویزیون ایران را در جذب مخاطبین عام به چالش بکشد. 

قرار است چه چیزی ببینیم؟ 
چهارشنبه شب ال کالسیکوی به تاخیر افتاده   این فصل 
اللیگا، اگر دوباره به تاخیر نیفتد، برگزار خواهد شد. همین 
بازی جذاب و حساس بهانه ای شــد تا عادل فردوسی پور 
 VOD و همکاران قدیمی اش، اولیــن برنامه به اصطالح

خود را تولید کنند. این برنامه در استودیویی که خندوانه 
در آن ضبط می شــد تهیه شده اســت؛ با حضور حدود 
100 نفر از هواداران دو تیم رئال و بارسلونا که لباس ها و 
نشــان های مخصوص به تیم مورد عالقه خود را داشتند! 
حضور پژمان جمشــیدی به عنوان مجری و علی دایی، 
وریا غفوری، امیرمهــدی ژوله و پیمان قاســم خانی به 
عنوان مهمان این برنامه را غنی تر کرده. و خب همه این 
مهمانان به نوعی شانس چندانی برای حضور در تلویزیون 
ندارند و تهیه کننده باهوش این برنامه دقیقا روی افتراق 
خود با شــبکه های رسمی ســرمایه گذاری کرده است.  
غفوری که همین هفته گذشته اعالم کرد   با صدا و سیما 
مصاحبه نمی کند، علی دایی هم سال هاست که رابطه اش 
با صدا و سیما تیره و تار است، ژوله هم اخیرا در تلویزیون 
ممنوع التصویر شــده و تکلیف پیمان قاسم خانی هم در 
تلویزیون مشخص اســت. البته مصاحبه تصویری زنده با 
ژابی آلونسو بازیکن سابق رئال هم برگ برنده  این برنامه 
است. آیا این ســری برنامه ها ادامه پیدا خواهند کرد ؟  آیا 
رقابت و حرارت آن یخ بی اعتمادي ها را ذوب می کند. صبر 

می کنیم ببینیم بعدش چه خواهد شد .

همیشه 315 از 207 بیشتر نیست!
نگاهی به دو هاچ بک اسپورت و جوان پسند بازار ايران که بین 130 تا 140
میلیون قیمت دارند و مشخصات شان به هم نزديک است صفحه 06 را بخوانید

یــک ذره داســتان گیج کننده شــده اســت . 
استراماچونی تا صبح دیروز از تمایلش به بازگشت 
به ایران حرف می زد و مردم دوست داشتنی ا یران 
و درســت بعد از این که  108 هزار و پانصد یورو 
در حسابش خوابانده شــد و خودش نیز رسید را 
امضا کرد ، ناگهان با قیافــه ای مغموم در فضای 
مجازی ظاهر شــد و گفت هیــچ پولی هنوز به 
حســابش نیامده و دیگر همکاری با استقالل 
را قطع خواهد کرد !! خب درســت گفته است 
چون طبیعتا ورود پول به حسابش 48 ساعت 
به طول می انجامد اما پول دیگر راه بازگشت 
ندارد و استراماچونی از رسیدن پول مطمئن 
بوده اســت ! با یک مربی رمانتیــک ایتالیایی 

روبه رو هستیم یا یک ماشــین بزرگ شکارچی 
پول ؟ امیدواریم فردا نظرمان اشتباه از آب درآمده 

باشد. اما استقالل در غیاب استراماچونی با یک بازی 
زیبا و هجومی 4 بر یک شاهین بوشهر را در هم کوبید و 

قائدی یک سوپرگل زیبا و انفرادی زد و یک پاس گل شگفت 
برای دیاباته صادر کرد تا به عنوان بهترین بازیکن نیم فصل 

در نظر گرفته شــود.آنها با 28 امتیاز و 32 گل زده 
نیم فصل خود را تمام کردند.   در شهرک قدس هم 

پرسپولیس در یک بازی کسالت بار یک فرصت جدی به دست آورد 
و دوبار دروازه سایپا را گشود تا رکوردهای بهره وری را جابه جا کند و 
باید در درجه اول  مدیون رادو باشد که یک سوپر گل شگفت انگیز را 
انجام داد و در درجه دوم  از چمن ناهموار که یک گل بادآورده برای 
سرخ ها رقم زد . شاگردان کالدرون هنوز با یک بازی کمتر این شانس 
را دارند که به شکل رسمی قهرمانی نیم فصل را به خودشان اختصاص 

دهند. البته در رقابت با  سپاهان.  صفحه 11 را بخوانید

رمانتیک
ایتالیایی  یا 

شکارچی پول ؟
چند نکته درباره ترفند  استراماچونی ،  

درخشش قائدی و آمار پرسپولیس

مسابقه در خیابان هاي تهران
پرمخاطب ترين بازي هاي اتومبیل راني ايرانی   صفحه 12  

حرف های صدر، سلیمی، جیرانی و 
همسر     ویلموتس     سایت نگار صفحه 08 را بخوانید 
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