
قیمتهاخودسرانهافزایشمییابد!
بعد از گذشت مدت ها از زمان استفاده از کارتهای 
سوخت در جایگاه ها، هنوز پرسشی مبنی بر علت 
کسر شدن سهمیه بنزین از کارتها دارد، که علت آن 
همانطور که چندین بار اعالم شده نحوه نادرست سوختگیری 

است.
سیستم سوختگیری تنها برای جلوگیری از تخلف احتمالی و 

خارج  کردن زودهنگام کارت سوخت در حین سوختگیری تعریف 
شده است و در صورتی که پس از پایان سوخت گیری، راننده 
ابتدا نازل را بر جای خود گذاشته و پس از دیدن پیام »کارت 
خود را بردارید« نسبت به خارج کردن کارت سوخت خود اقدام 
کند، امکان ندارد حتی یک قطره بیشتر از سهمیه وی کسر شود.
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رئیس اداره جذب استعدادهای درخشان دانشگاه شهید بهشتی اعالم کرد

امکان تغییر رشته 
برای استعدادهای درخشان

بررسی مشکالت پرداخت بیمه ثالث
ثالث  شخص  بیمه  در  مصوب  قانون  وقتی 
بازار  در  ها  قیمت  انفجار  و  اقتصادی  تحوالت  با 
باید  شود،  نمی  روز  به  و  نداشته  همخوانی  خودرو 
صاحبان خودروهایی که این روزها خودرویشان چند 
نهایت  فقط در حد یک خودروی  میلیاردی شده  یا  میلیونی  صد 
۲۲۰ میلیون تومانی خسارت دریافت کنند و مابقی زیان به کسی 
مربوط نیست؛ قانونی که حتی صنعت بیمه نسبت به آن معترض 
و درخواست اصالح داده است.  تغییر در قانون بیمه شخص ثالث 
در چند سال اخیر و طبقه بندی خودروها در  دو بخش متعارف و 
غیر متعارف)لوکس( برای پرداخت خسارت در حالی صورت گرفت 
بازار خودرو دستخوش تحوالت  از تصویب آن به تدریج  بعد  که 
بسیاری شده و قیمت در آن دیگر قابل مقایسه با زمان تصویب 
قانون مربوطه نیست؛ به طوری که در حال حاضر عمده خودروهای 
موجود در بازار که زمانی جزو خودروهای متعارف تقسیم بندی می 
شدند با افزایش تند قیمت در بازار، در رده خودروهای غیرمتعارف 
قرار گرفته و در بیمه شخص ثالث متضرر می شوند ؛ روالی که 

صاحبان رضایتی از آن ندارند. 
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کیف پول ترون والت چیست؟

نحوه نصب و راه اندازی
 کیف پول ترون والت چگونه است؟
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
برزیده: برگزاري 

جشنواره ها چه 
سودي براي سینما 

دارد!؟

6ورزش
برای یکسان سازی 
حقوق ورزشکاران 

ناشنوا تالش می کنیم

هنگ 7فر

موضوع برگزاري جشنواره هاي مختلف هنري در كشورمان آن 
هم در شرايط كرونا اين روزها به يك موضوع داغ تبديل شده 
و مخالفان زيادي پيدا كرده است كه اكثر آنها از اهالي سينما 
هستند و معتقد هستند كه برگزاري هر جشنواره اي حتي با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي بازهم مي تواند آسيب زا باشد و 

به شيوع بيماري كرونا كمك كند.

رييس كميته ملی المپيك در حاشيه بازديد از فدراسيون 
ناشنوايان گفت: تمام تالش خود را برای يكسان سازی 
انجام  ورزشكاران  ساير  با  ناشنوا  ورزشكاران  حفوق 

خواهيم داد.

افزايش قيمت توليد كتاب، ركود بازار و عوامل مختلفی كه 
اين روزها دست به دست هم داده اند، ناشران را به آزمودن 
برای  فقط  مساله،  اين  البته  است.  واداشته   تازه  ايده های 
در  بخواهند  اگر  هم  اصناف  باقی  و  نيست  مطرح  ناشران 
شرايط ايجاد شده، دوام بياورند، مجبورند دست به اقداماتی 

نوآورانه بزنند.

کاهش تیراژ،  
راهکاری برای بقای 

صنعت نشر

علت غیب شدن سهمیه بنزین از کارت سوخت چیست؟ تمدید کنکور نظام قدیم
 نیاز به قانون جدید ندارد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: تمدید برگزاری 
کنکور نظام قدیم نیاز به قانون نویسی ندارد و باید شورای سنجش و 

پذیرش در این باره تصمیم گیری کند.
محمد مهدی زاهدی درباره وضعیت مشموالن کنکور نظام قدیم، اظهار داشت: 
برخی افراد تصور می کنند که باید برای حل و فصل هر موضوعی، طرحی در مجلس 

تدوین شود و به تصویب برسد.

از  یکی  بودجه  ساختار  اصالح  کمیته  رئیس  درحالیکه 
تغییرات ساختار بودجه سال آینده را افزایش یک درصدی مالیات 
بر ارزش افزوده اعالم کرده است، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد 
است: از آنجا که بخش زیادی از اقتصاد کشور معاف از مالیات 
است و فرار مالیاتی گسترده ای وجود دارد، افزایش مالیات بر ارزش افزوده 
به دلیل ساختار مناسب تر آن نسبت به مالیات بر درآمد فساد، فرار و معافیت 

مالیاتی را کاهش می دهد.  

رئیس کمیته اصالح ساختار بودجه درباره جزئیات تغییر در بودجه سال 
مالیات  کشورها  سایر  از  بیش  کشور  تولیدی  بخش های  کرد:  اعالم  آینده 
پرداخت می کنند که به همین منظور برای حمایت از شعار سال مبنی بر جهش 
تولید در طرح احکام بودجه سال ۱۴۰۰ پیشنهاد داده شده تا ۵ درصد از مالیات 
بخش تولیدی و خدماتی کسر و در مقابل ۱ درصد به مالیات برارزش افزوده 

اضافه شود زیرا، مالیات برارزش افزوده بر میزان مصرف دریافت می شود.
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افزایش مالیات بر ارزش افزوده فرار مالیاتی را کاهش می دهد!
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صفحه ۲

سرمقاله
شجریان و خراسان

سر برآوردن از خاکستر
سیدعبدالجواد موسوی

کافی است اندکی از نگاه سیاست زده 
خانواده  تصمیم  دریابیم  تا  بگیریم  فاصله 
جاودان یاد شجریان مبنی بر دفن پیکر آن 
خستهِ جان  درویش  کنار  در  تابناک  جاِن 
خراسانی، مهدی خان اخوان ثالث و در جوار 
معمار کاخ بلند زبان فارسی، حضرت حکیم 
ابوالقاسم فردوسی،  درست ترین کار ممکن 

بوده است.
و  گرفته اند  آرام  پاک  خاک  آن  در  فارسی  شعر  ذیل  و  صدر 
شجریان که همه عمر، خادم کالم خداوندگاران سخن بوده، چه جایی 
بهتر از آن جا را می توانست برای آرمیدن برگزیند؟ ممکن است بگویید 
اختیار می کرد، مدفنش در کنار  اگر  بود که  بزرگ  شجریان آن قدر 
او مخالفت  با وصیت  بازهم کسی  باشد،  اجل  یا شیخ  و  لسان غیب 
نمی کرد. درست می گویید. هم جواری با آن دو پهلوان بالمنازع شعر 
فارسی نیز کم موهبتی نبود. به ویژه آن که هم در میان ایرانیان و هم 
انیران، ارج و قرب بیشتری دارند و مشهورترند. عالوه بر این ها، خود 
بیشتری داشته و دست ِکم  الفت  و  انس  با آن ها  عالیجناب شجریان 
در آوازهایش، بیشترین سهم را حافظ و سعدی داشته اند و تا جایی 
خوانده،  هم  اگر  یا  و  نخوانده  چیزی  فردوسی  از  شنیده ام،  من  که 

نبوده. چشم گیری  چیِز 
آن  که  زمانی  تا  هم  اخوان  قدیمی اش،  دوست  و  همشهری  از 
دردمندانه  اثر  چند  آن  و  نخواند  چیزی  بود،  حیات  قید  در  بزرگ مرد 
اجرا  مرحوم  آن  وفات  از  پس  »فریاد«  و  »زمستان«  و  »قاصدک« 
شده اند. و این خود دریغای بلندی به همراه دارد. به بلندی نا امیدی آن 

که امیدش می خواندند. بگذریم.
منظور این که اگر به چشم ظاهر بنگریم، شاید آرمیدن در خاک 
فارس، موجه تر بنماید تا آسودن در سرزمین توس. اما و اما: خراسان، 
سیاست  اهل  اگر  حتی  است  سرزمین  این  فرهنگی  پایگاه  مهم ترین 
آن را تکه تکه کرده باشند و حتی اگر خراسان بزرگ را امروزه فقط به 
مشهد و حوالی آن محدود کرده باشند. کسی چه می داند. شاید جناب 
شجریان خواسته باشد با چنین وصیتی و خانواده او با چنین تصمیمی 
به ما یک بار دیگر راه را نشان دهند. حرف های ناسیونالیستی نمی زنم 
که اگر قرار باشد به رگ و ریشه برگردم، سهم من از طبرستان بیشتر 
است تا خراسان. از فرهنگ سخن می گویم که این روزها مظلوم ترین 
ایرانیان است و جز سیاست، هیچ ساحت دیگری را  واژه در میان ما 
به رسمیت نمی شناسیم. اگر قرار باشد یک بار دیگر ققنوس وار از میان 
خاکستر سر برآوریم، هیچ چاره ای جز رجعت به فرهنگ نداریم. وقتی 
هم بخواهیم به فرهنگ پناه بیاوریم، بازهم چاره ای نداریم جز آن که 
یک بار دیگر برگردیم سر خط. سر خط کجاست؟ زبان فارسی. و آن 
که عجم زنده کرده است بدین پارسی و آن را از گزند بالیای طبیعی 
حکیم  به جز  نیست  کسی  است،  داشته  نگاه  امان  در  طبیعی  غیر  و 
شباهت  بیشترین  آن که  معاصران هم  میان  در  و  فردوسی.  ابوالقاسم 
را به او دارد، کسی نیست جز مهدی اخوان ثالث که به تعبیر آل احمد: 
دارد برای شعر فارسی،  زبان حماسه می سازد. گم شده این روزهای ما، 
فرهنگ و حماسه است تا بتوانیم از این روزهای سخت که به شدت شبیه 
ثالث و روزگارانی است که فردوسی بزرگ پیش بینی  زمستان اخوان 

کرده بود، سربلند بیرون بیاییم.
عجیب است. گمان می کردم با درگذشت شجریان، آخرین کورسوی 
امید هم در جان ناامید من رو به خاموشی بگذارد. اما عجیب امیدوار 

شده ام و نمی دانم چرا فکر می کنم فرداهای روشن تری در راه است.

مصطفی داننده
حاال که پیکر استاد شجریان در خانه ابدی آرام 
دو  این  در  مردم  از  برخی  رفتار  است  خوب  گرفت، 
روز را با هم مرور کنیم. رفتن مردم و تجمع جلوی 
بیمارستان جم تهرن، قابل پیش بینی بود. تقریبا اولین 
واکنش هر فردی برای از دست دادن عزیزی، رساندن 

خود به بیمارستان یا خانه اوست.
در عصر کرونا اما انتظار این بود، کسانی که هنر 
دوست هستند، کمی بیشتر رعایت می کردند. به طرز 
فجیعی پروتکل های بهداشتی زیر پا گذاشته شد و مردم 
در کنار هم حتی گاهی بدون ماسک، برای شجریان 

عزیز اشک ریختند.
اتفاق بدتر وقتی افتاد که این جمع تصمیم گرفتند، 
جلوی بیمارستان آهنگ های ماندگان شجریان را زمزمه 
بیماران خوابیده در  اینکه حواس شان به  کنند. بدون 

بیمارستان باشد.
چه  است،  ممنوع  بیمارستان  جلوی  زدن  بوق 
برسد به اینکه یک جمعیت چند هزار نفری با هم یک 
تصنیف را زمزمه کنند. داغدار بودن یک حرف است و 

مردم آزاری داستان دیگری.
باید یاد بگیریم اگر جلوی بیمارستان هم رفتیم، 

احساسات خود را کنترل کنیم. زمانی که ناصر حجازی 
فوت کرد، طرفداران او جلوی بیمارستان شعار می دادند 
که »ناصر بلند شو« و این درحالی بود که بیماران در 

بیمارستان بستری بودند و احتیاج به آرامش داشتند.
مردمی که در کرونا جلوی بیمارستان جمع شد 
و آواز خواندند، همایون شجریان را هم مواخذه کردند 
چه  شما  و  می برید  مشهد  به  را  استاد  پیکر  چرا  که 

کاره هستید؟
اعضای  دیگر  و  همایون  آیا  عجیب!  چه  واقعا 
خانواده حق ندارند در مورد محل دفن پدرشان تصمیم 
بود  بهتر  بگیرند؟  اجازه  مردم  از  باید  حتما  و  بگیرند 
خانواده شجریان  اعضای  را جای  مردمی کمی خود 
می گذاشتند و بعد آنها را به خاطر تصمیم شان محکوم 
خواننده  بعد  آنهاست  پدر  اول  شجریان  می کردند. 
محبوب ما.  در آن لحظات دلم برای همایون شجریان 

سوخت، مانده بود به آن مردم چه بگوید.
متاسفانه این رفتارها از سوی کسانی اتفاق افتاد 
را  این کار  ادعای  یا حداقل  و  بودند  که هنر دوست 
داشتند. دیدن رفتار این بخش از مردم نشان می دهد 
رفتارها  از  برخی  نهادینه کردن  و  که مدیریت کرونا 

چقدر سخت است.

باید به بخش مذهبی جامعه توضیح داد که در 
ایام محرم و صفر نباید همچون گذشته مراسم برگزار 
به  کار  بروند. حتی  اربعین  روی  پیاده  به  نباید  کنند. 
وارد میدان شدند و در  جایی رسید که مقام رهبری 
ار از رفتن به  اربعین اظهار نظر کردند و مردم  مورد 

سمت مرزها برحذر داشتند.
باید به اهالی هنر و موسیقی گفت که در هنگام 
وداع با پیکر یک هنرمند، باید پروتکل های بهداشتی 

رعایت شود تا جمعی درگیر کرونا نشوند.
در  باید  که  داد  توضیح  عادی  مردم  به  باید 
مکان های عمومی ماسک بزنند و تاجایی که می شود 
نکات بهداشتی را رعایت کنند و تا جایی که می شود 

سفر نروید.
مختلف  بخش های  که  است  این  جالب  نکته 
شرایط  نکردن  رعایت  به  متهم  را  دیگری  جامعه 

کرونایی می کنند.
که  داد  نشان  شجریان  استاد  درگذشت  فرایند 
برای شکست کرونا ما راه زیادی در پیش داریم و با 
این شرایط نمی شود چندان امید داشت که ما پشت 
به  را  کوچک  حال  عین  در  و  قدرتمند  ویروس  این 

خاک بمالیم.

یادداشت
شورای نگهبان تکلیف زنان را روشن کند

جواد آرین منش
با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست 
جمهوری در هر دوره، این سوال مطرح می 
جمهوری  در  توانند  می  زنان  آیا  که  گردد 
یا خیر  رییس جمهور شوند  ایران  اسالمی 
آیا  چیست؟  سیاسی  رجل  تفسیر  اینکه  و 
می توان مصداق رجل سیاسی را در زنان 

دید یا خیر؟
بدیهی است که پاسخ این سوال را باید شورای نگهبان به عنوان 
مفسر قانون اساسی به صراحت و روشنی بیان کند که به نظر می رسد 
مصلحت اندیشی ها همواره مانع از اینکار شده است  و مردم و زنان 
همواره با پاسخ های مبهم و چند پهلو مواجه بوده اند درحالی که عمال 

پاسخ به این سوال منفی است. 
نامزدهای  بودن  و مدبر  و مدیر  تعاریف رجل سیاسی مذهبی  در 

ریاست جمهوری عبارتند از:
۱- رجال مذهبی، رجالی هستند که آگاهی الزم به دین اسالم و 
مذهب تشیع داشته و تدین و تقیدشان به انجام شعایر و مناسک دینی 
از برجستگی ویژه ای برخوردار باشد، به  در زندگی فردی و اجتماعی 
گونه ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.

۲- رجال سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از 
مسائل و پدیده های سیاسی به جهت آگاهی عمیقشان از مسائل سیاسی 
اجتماعی اعم از داخلی و بین المللی و حضورشان در صحنه های سیاسی 
به نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسالمی و معیارهای اصیل انقالبی 
در عملکرد آنها لحاظ شده باشد، به گونه ای که درح میان مردم به این 

خصوصیت ، شناخته و مشهور باشند.
3- مدیر، شخصی است برخوردار از شایستگی های ذاتی و اکتسابی 
الزم از نظر دانش و مهارت، شخصیت و نگرش های فردی و تجربه که 
توانایی شناخت و استفاده بهینه از منابع انسانی و مادی در کشور را با 
رعایت حداکثر بهره وری و در راستای مأموریت، رسالت و اهداف کالن 
نظام و ارزش های حاکم بر جامعه داراست و سوابق او حاکی از موفقیت 

وی در صحنه های مدیریتی کالن باشد.
۴- مدبر، شخصی است که از توانایی پیش بینی و عاقبت اندیشی 
نسبت به امور، مبتنی بر عقالنیت و دانش صحیح برای اداره امور کشور 
برخوردار باشد و در بحران ها قدرت حل مشکالت و برون رفت از آنها 
را به نحو شایسته داشته باشدهمانطور که مالحظه می کنید در تعریف 
رجل سیاسی آمده است رجالی که قدرت تحلیل و توانایی های الزم را 

دارند که هرگز به زنان رجال اطالق نمی گردد.
بنابراین شورای محترم نگهبان خوب است به صراحت انحصار و 
اطالق رجل سیاسی را به مردان اعالم کند و دالیل خود رادر این زمینه 
توضیح دهد و یکبار برای همیشه به بحث هایی که صرفا خوراک رسانه 

ها و گاهی ابزاری برای جلب آرا زنان در انتخابات است؛ خاتمه دهد.
* عضو حزب موتلفه اسالمی

دیدگاه

داد زدیم، ماسک نزدیم و همایون را مواخذه کردیم

نگاه و نظر
خوشا شیراز و وضع بی مثال »ماسک زدنش«

مهدی بذرافکن
ر  د ست  ا فی  کا
خیابان های اصلی شیراز 
رفت و آمد کنید تا ببینید 
و  مردم  ز  ا میزان  چه 
مغازه داران پروتکل های 
می  رعایت  را  بهداشتی 

کنند و ماسک می زنند.
البته در سایر نقاط شهر هم دیده  این وضعیت 
رعایت  حالت  بدترین  گفت  بتوان  شاید  شود.  می 
پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک در بخش 
هایی از شیراز از بهترین حالت برخی شهرهای قرمز 

کشور، بهتر است.

مردم  اغلب  می زنند.  ماسک  دارن  مغازه  عمده 
در خیابان ماسک می زنند و معموال مواد ضدعفونی 
کننده مثل اسپری و ژل ضد عفونی کننده همراه دارند.

بسیاری از رانندگان تاکسی با استفاده از پالستیک 
برای خود محوطه امنی درست کرده اند و روی مقوایی 
شماره کارت خود را نوشته اند تا مسافران کرایه تاکسی 
را به کارت راننده تاکسی واریز کنند و نیاز به لمس پول 

و به طبع آن انتشار ویروس کرونا نباشد.
از  پاییزی قبل  شاید تعجب کنید در یک صبح 
ساعت هشت که معموال خیابان ها خلوت است باز هم 
آنانی که در خیابان ها حضور دارند ماسک می زنند و 

کاری به شلوغی و خلوتی مکان ها ندارند.
وقتی برای خرید به مغازه دارن مراجعه می کنی 

بسیاری از آنان که به هر دلیل دستگاه کارتخوان آنان 
دم دست مشتری نیست تا خودشان کارت بکشند، وقتی 
مغازه دار کارت می کشد بالفاصله اسپری ضد عفونی 

کننده به کارت می زند و آن را تحویلت می دهد.
نیست.  خیال  و  خواب  گفتم  که  هایی  این  بله 
این ها در شیراز اتفاق می افتد و به خاطر همین هم 
هست که در دسته اندک شهرهای غیر قرمز کرونای 

ایران است.
خوب است بدانید اغلب بیماران کرونایی بستری 
های  استان  از  عموما  شیراز هم  های  بیمارستان  در 

جنوبی کشور هستند.
کاش همه پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم 
تا قبل از حضور واکسن کرونا بر این ویروس غلبه کنیم.

محض اطالع
جریمه 200 هزار تومانی بیماران کرونایی 

در صورت خروج از قرنطینه
رئیس جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: فرد مبتال به کرونا اگر تخلف 
کند ۲۰۰ هزار تومان جریمه می شود. این ۲۰۰ هزار تومان به حسابی که از طریق وزرات 

بهداشت اعالم می شود خواهد رفت.
وی افزود: اگر شخص ، این مبلغ پرداخت نکرد از طرق دیگر به عنوان بدهکاری 
جریمه  تومان  هزار   ۵۰ نکند  استفاده  ماسک  از  کسی  اگر  کنیم.  می  حساب  او  برای 

خواهد شد.
رئیس جمهوری همچنین اعالم کرد: رانندگان تاکسی اگر ماسک نزنند ۱۰۰هزار تومان 

جریمه می شوند. هر مسافر بدون ماسکی که سوار کنند ۲۰ هزار تومان جریمه می شوند.

مدیرکل امور تربیتی ، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب 
های اجتماعی پیامی به مناسبت فرا رسیدن هفته بهداشت 

روان در مدارس سراسر کشور صادر کرد.
شکوهی در پیامی به مناسبت فرا رسیدن هفته بهداشت 
روان در مدارس عنوان کرد: سالمتی یک نعمت ارزشمند 
الهی است که باید قدر آن را بدانیم و از آن مراقبت کنیم. 
چون موجب می شود که ما زندگی بهتری داشته باشیم و به 
هدف ها و آرزوهایی که در زندگی داریم، دست پیدا کنیم. در 
واقع، بدون سالمتی، نمی توانیم زندگی خوبی داشته باشیم. 
برای همین است که باید از هر چیزی که موجب بیماری و به 

خطر افتادن سالمتی ما می شود، دوری کنیم.
وی ادامه داده است: سالمتی، تنها مربوط به جسم ما 
نیست. بلکه عالوه بر تن و بدن نیرومند و سالم، باید روح و 
روان سالم و با نشاط داشته باشیم. این به ما کمک می کند 
برابر مشکالت و سختی های زندگی مان، مقاوم  که در 

باشیم و خطرات و سختی ها را به خوبی پشت سر بگذاریم. 
که  هستیم  مواظب  که  اندازه  همان  به  مثال،  عنوان  به 
سرما نخوریم و جسم ما بیمار نشود، به همان اندازه نیز 
باید مراقب باشیم تا در زمان سختی ها و مشکالت و در 
آزمون های مختلفی که زندگی پیش روی ما می گذارد، 
مضطرب و درمانده نشویم و بتوانیم مقاوم و استوار، خوب 
تصمیم بگیریم، هیجان های خود را کنترل کنیم و مسائل 

خود را به بهترین و درست ترین شیوه ها، حل کنیم.
به  خطاب  خود  پیام  از  دیگری  بخش  در  شکوهی 
آینده سازان کشور آورده است: سالمت روان ما، هر چند 
همواره بدلیل خطراتی که ما را تهدید می کند، ممکن است 
تهدید شود، اما مهم این است که ما همواره برای تقویت 
سالمت روان خود کوشش کنیم. ما باید بدانیم که با آگاهی 
درباره سالمت روان، شناخت خطراتی که سالمت روان ما را 
تهدید می کند و با کسب و فراگیری مهارت ها، می توانیم 

از سالمت روان خود مراقبت کرده و آن را تقویت کنیم.
قرار  خطاب  آینده  امیدهای  را  آموزان  دانش  وی 
داد و گفت: به همان اندازه که برای کسب علم و دانش، 
برای  که  باشیم  داشته  خاطر  به  باید  تالش می کنیم، 
سالمت جسم و روان خود نیز وظیفه داریم. عالوه بر این، 
این نیز مهم است که حتی برای سالمتی همساالن خود نیز 
کوشش کنیم و در برابر دوستان، همکالسی ها و همساالن 
خود و سرانجام برای سالمتی خانواده خود نیز، مسئولیت 
که می توانیم  اندازه  هر  به  باید  دلیل،  همین  به  داریم. 
روان  آموزش های سالمت  برای فراگیری پیام ها و  باید 
مدرسه،  در  پیام ها را  آموزش ها و  این  و  کنیم  کوشش 
خانواده و بویژه در بین همساالن خود، ترویج کنیم و از این 
طریق، از خود، همساالن و خانواده خود در برابر خطراتی 
که سالمتی ما و بویژه سالمت روان ما را تهدید می کند، 

مراقبت کنیم.

دانش آموزان برای مراقبت از سالمتی روان خود و همکالسی ها تالش کنند

صفحه ۲
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تمدیدکنکورنظامقدیمنیازبهقانونجدیدندارد
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: تمدید برگزاری کنکور 
نظام قدیم نیاز به قانون نویسی ندارد و باید شورای سنجش و پذیرش در این 

باره تصمیم گیری کند.
محمد مهدی زاهدی درباره وضعیت مشموالن کنکور نظام قدیم، اظهار 
داشت: برخی افراد تصور می کنند که باید برای حل و فصل هر موضوعی، طرحی 

در مجلس تدوین شود و به تصویب برسد.
وی با تاکید بر اینکه تمدید برگزاری کنکور نظام قدیم نیاز به قانون نویسی 
ندارد، گفت: در این زمینه به اندازه کافی قانون وجود دارد و نباید با تصویب 

قوانینی که ضروری نیست، باعث انباشت قوانین شویم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
تمدید برگزاری کنکور نظام قدیم باید توسط شورای سنجش و پذیرش و با 

هماهنگی آنان انجام شود و نیاز به مصوبه جدید مجلس ندارد.

قیمتهاخودسرانهافزایشمییابد
نظارت  اینکه  به  اشاره  با  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  سخنگوی 
مؤثر بر بازار وجود ندارد، گفت: برخی افراد خودسرانه قیمت اجناس را افزایش 

می دهند که باید این رویه اصالح شود.
شاهد  متأسفانه  داشت:  اظهار  گرانی ها،  از  انتقاد  با  مفتح  محمدمهدی 
هستیم که برخی افراد گرانفروشی می کنند چرا که قیمت تمام شده بسیاری از 
اجناس و کاالها بسیار کمتر از آن قیمتی است که مردم بابت تهیه آن کاالها 

پرداخت می کنند.
وی تأکید کرد: قاعدتاً دستگاه های نظارتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی، 
سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و بازرسان اتاق اصناف و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر قیمت کاالها نظارت کافی داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
متأسفانه دستگاه های نظارتی بر قیمت کاالها آن طور که باید و شاید نظارت 
نمی کنند، چرا که اگر این نظارت به خوبی صورت می گرفت نباید تا این حد 
گرانی در جامعه وجود داشته باشد و به اعتقاد بنده در حال حاضر نظارت مؤثر 

بر بازار وجود ندارد.
بودند  ملزم  واحدهای صنفی  قبل  در سال های  اینکه  به  اشاره  با  مفتح 
قیمت کاال را روی آن درج کنند اما االن شاهد این مسئله نیستیم، متذکر شد: 
همچنین یکی دیگر از مسائلی که در گذشته وجود داشت آن بود که اگر واحدهای 
تولیدی می خواستند قیمت کاالیی را افزایش دهند، باید موافقت سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را اخذ می کردند اما االن چنین شرایطی 
وجود ندارد و می بینیم که قیمت برخی از کاالها لحظه به لحظه تغییر می کند.

وی تصریح کرد: اگر قرار است واحدهای تولیدی قیمت اجناس را افزایش 
دهند، باید موافقت سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را اخذ 

کنند که این مسئله می تواند باعث شود تا بازار از این وضع آشفته رها شود.

یارانهگوشتومرغبرایدهکهای۱تا۶واریزشود
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دولت اگر نمی تواند ارز ترجیحی 
تهیه نهاده های دامی را تخصیص دهد قیمت نهاده ها را آزاد ولی به ۶ دهک 

پایین جامعه یارانه پروتئینی پرداخت کند.
محمد رشیدی با انتقاد از گرانی مجدد مرغ در روزهای اخیر به علل گرانی 
و راه های ایجاد ثبات قیمتی این کاالی اساسی اشاره کرد و گفت: بر اساس 
گزارش وزارت صمت تنها ۵۰ درصد نهاده های دامی مورد نیاز مرغداران توسط 
دولت تهیه می شود و مرغدار باید ۵۰ درصد دیگر را از بازار آزاد تهیه کند و این 

مسئله تولیدکننده را با مشکالت متعددی رو به رو کرده است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: دولت باید 
تکلیف خود و مرغداران را مشخص کند درواقع اگر نمی توانند ارز ترجیحی مورد 
نیاز برای تهیه نهاده های دامی را تخصیص دهد، قیمت نهاده ها را آزاد کرده و 

در ادامه به ۶ دهک یارانه پروتئینی پرداخت شود.

ثبتنامبانواندرانتخاباتریاستجمهوریبالمانعاست
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا زنان می توانند برای 
انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد شوند؟ گفت: ثبت نام بالمانع است و بحث های 

دیگرش باید به تدریج حل شود.
عباسعلی کدخدایی با اشاره به اعالم نظر شورای نگهبان درباره برخی مصوبات 
اساسی  قانون  و  با شرع مقدس  مغایرت شش مصوبه مجلس  مجلس گفت: عدم 

اعالم شد.
وی ادامه داد: یکی از مصوبات، طرح مفصلی بنام طرح دو فوریتی اصالح ماده ۵۵ 
مکرر قانون مالیات های مستقیم بود که در رسانه ها  به طرح وضع بر مالیات خانه های 
خالی شناخته شد و ایراداتی داشت و ایراداتی اعضای شورای نگهبان داشتند و چند 
ابهام داشت و یکی از ابهامات این بود که تعریفی از خانه خالی نشده بود. این مصوبه 
به  مجلس رفت و اصالحاتی در آن صورت گرفت و در دستور کار شورای نگهبان قرار 

گرفت که نتیجه بعدا اعالم می شود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا اصالح قانون انتخابات ریاست به 
انتخابات سال ۱۴۰۰ خواهد رسید یا خیر؟ ادامه داد: نمی توانم در این زمینه اظهارنظر 
کنم چون مصوبه هنوز  به دست ما  نرسیده است.  شورای نگهبان مثل همه ادوار 
تجربه خود را از طریق پژوهشکده شورای نگهبان و نظرات اعضای شورا بیان می کند 
و صرفا نظرات شخصی است و نظر نهایی زمانی است که مصوبه به صورت رسمی 

برای ما ارسال شود.
وی افزود: پژوهشکده و اعضای شورای نگهبان اگر نظری درباره اصالح قانون 
انتخابات داشته باشند، در همه ی ادوار این نظرات به نمایندگان مجلس ارائه شده است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه شنیده شده شورای نگهبان به قرارداد ۲۵ 
ساله ایران و چین ورود کرده است؟ گفت: ما هیچ گونه ورودی نداشتیم چون از طرح و 
موضوع قرارداد مثل شما  از رسانه ها مطلعیم و تا زمانی که مصوبه ای از مجلس ارسال 
نشود ورودی نخواهیم داشت.وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا زنان می توانند برای 
انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد شوند؟ گفت: ثبت نام بالمانع است و بحث های 

دیگرش باید به تدریج حل شود.
کدخدایی افزود:  قانون موجود انتخابات ریاست جمهوری شرایط چندگانگی را برای 
داوطلبان گذاشته اما مجلس در حال تالش برای تغییر شرایط از کمی به کیفی است.

وی درباره اینکه تمهیدات شورا برای انتخابات آینده چیست؟ گفت: مذاکراتی را 
با وزارت کشور درباره انتخابات پیش رو شروع کردیم و اگر بنا باشد تغییری در روند 

برگزاری انتخابات قرار باشد رخ دهد، اعالم می کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا کاندیدایی به خاطر زن بودن رد شده 

است؟  گفت: ما هیچ وقت به دلیل زن بودن کاندیدایی را رد نکرده ایم.
وی درباره برگزاری الکترونیکی انتخابات گفت: ما  مذاکراتی را با وزارت کشور 

درباره الکترونیکی برگزارکردن انتخابات ۱۴۰۰ در شرایط کرونا داشته ایم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اینکه شما تاکید کردید که  
ثبت نام  در انتخابات بالمانع است  و رییس جمهور آتی می تواند از بین زنان باشد، 
این در حالی است که هیچ کاندیدای خانمی از سوی شورا تایید نشده است. آیا نظر 
فقها در خصوص مصادیق رجل سیاسی تغییر کرده است؟ گفت: من عرضم این بود 
که  بحث های فرهنگی در کشور  ما جدی است و مساله ای نیست که با  یک قانون 

حل شود ان شاءاهلل در دوره های آتی مساله فرهنگی حل شود.
وی افزود: نظر فقها درباره بحث ریاست جمهوری خانم ها هیچ تغییری نکرده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اینکه ابهاماتی مطرح شده مبنی 
براینکه شورای نگهبان رجل سیاسی را عامدا تعریف نمی کند،  نظر شما چیست؟ گفت: 
بعد از اینکه در سیاست های کلی به شورا رجل سیاسی تکلیف شد که تعریف شاخص 
کند،  این شاخص ها تعریف و به مجلس ارسال شده و ما وظیفه مان را انجام دادیم و 
تعیین شاخص ها برای رجل سیاسی و مذهبی و مدیر بودن امر ساده ای نیست. همین 
االن که این امر در مجلس اصالح می شود روزانه نسبت به مصوبه اظهارنطر می کنند 
و اینکه  باید برای  مدیر و مدبر بودن برنامه داشته باشد و یا مشاورین معرفی کنند و 
مسایلی هست که خیلی از نظر  مفهومی قابل بحث است و مساله ساده ای نیست و 

انشاهلل معیارهای روشنی را مجلس تعریف کند تا مشکل حل شود.

امکانتغییررشتهبرایاستعدادهایدرخشان
ب  جذ ه  ر ا د ا ئیس  ر
استعدادهای درخشان دانشگاه 
شهید بهشتی از امکان تغییر 
رشته برای استعداد درخشان ها خبر داد 
و گفت:بررسی ها نشان می دهد، نتایج 
تحصیل همزمان در دو رشته مثبت و 

درخشان نبوده است.
مریم دلو ضمن اشاره به اینکه دفتر 
استعدادهای درخشان در دو بخش جذب 
و هدایت امکاناتی را برای دانشجویان 
و  ارشد  مقاطع  در  ما  کند؛  می  فراهم 
دکتری پذیرش بدون آزمون داریم. در 
آموزشی  تسهیالت  نیز  هدایت  بخش 
نظر  در  دانشجویان  برای  پژوهشی  و 

گرفته شده است. 
وی با بیان اینکه عمده درخواست 
جذب  بخش  دانشجویان در  نیاز  و  ها 
ساله  هر  ارشد  مقطع  افزود: در  است، 
منتشر  فراخوانی  آذرماه  یا  ماه  آبان  در 
ثبت  از  دانشکده ها پس  می شود که 
می  بررسی  را  ها  پرونده  داوطلب  نام 
کنند؛ نتایج فراخوان در اسفندماه اعالم 

می شود.
هدایت  و  جذب  ره  دا ا رئیس 
شهید  دانشگاه  درخشان  استعدادهای 
بهشتی با بیان این مطلب که فراخوان 
ماه  اردیبهشت  در  دکتری  مقطع  در 
منتشر می شود، خاطرنشان کرد: نتایج 
پذیرش در این مقطع در شرایط عادی 
شهریور ماه و امسال با توجه به شرایط 
کرونایی، همزمان با نتایج دکتری روزانه 

اعالم می شود. 
دولو درباره نحوه پذیرش دانشجو 
در مقطع ارشد استعداد درخشان در سال 
آینده، گفت: در سال آینده احتمال زیاد 
در آذرماه فراخوان دانشگاه منتشر می 
نام کنند.  باید ثبت  شود و دانشجویان 

نکته مهم اینکه اگر دانشجو در فراخوان 
عمومی ثبت نام نکند به هیچ وجه بعدا 

امکان بررسی پرونده وجود ندارد. 
برای  تحصیل همزمان  امکان   *

استعدادهای درخشان
این  به  پاسخ  در  همچنین  وی 
سوال که اگر داوطلبان از طریق استعداد 
درخشان جذب شوند، چه تسهیالتی به 
از  یکی  گفت:  شود،  می  ارائه  ها  آن 
تحصیل  از  استفاده  امکان  تسهیالت 
همزمان  تحصیل  است؛ البته  همزمان 
انجام نمی  به درخواست دانشجو  فقط 
های  تایید دانشکده  به  منوط  و  شود 
استعداد  دفتر  موافقت  و  مقصد  و  مبدا 

درخشان است.
* سوابق تحصیل همزمان مثبت 

و درخشان نیست
هدایت  و  جذب  ره  دا ا رئیس 
شهید  دانشگاه  درخشان  استعدادهای 
پرونده  بررسی  البته  بیان کرد:  بهشتی 
امتیاز  از  که  دانشجویانی  از  دسته  آن 
اند،  کرده  استفاده  همزمان  تحصیل 
نشان می دهد سوابق مثبت و درخشانی 
به  اساس خیلی  بر همین  است؛  نبوده 
دانشجویان توصیه نمی کنیم که از این 

امتیاز استفاده کنند.

مهارت  های  دوره  برگزاری   *
افزایی برای دانشجویان

شهید  دانشگاه  داد:  ادامه  دولو 
بهشتی برای اینکه امکان اشتغال پذیری 
باالتری را برای دانشجویان فراهم کند، 
دوره های فرعی را راه اندازی کرده است 
ظریق  از  نام  ثبت  با  دانشجویان  که 
سایت دانشگاه می توانند در این دوره ها 
شرکت کنند. وی خاطرنشان کرد: این 
دوره ها برای دانشجویان عادی شهریه 
که  درخشانی  استعداد  برای  اما  دارد 
معدل باالی ۱۷ دارند، شهریه ای تعلق 
نمی گیرد. به طور مثال اگر دانشجویی 
در رشته مدیریت تحصیل می کند می 
تواند در دوره فرعی کامپیوتر با موافقت 
با موافقت گروه های ذی ربط و دفتر 

استعداد درخشان شرکت کند.
یت  هدا و  جذب  ره  دا ا رئیس 
شهید  دانشگاه  درخشان  استعدادهای 
از  جذب  تسهیالت  دیگر  به  بهشتی 
و  کرد  اشاره  درخشان  استعداد  طریق 
نامه های موحود  آیین  براساس  گفت: 
خاص  تواند در شرایط  می  دانشجو 
برخی دروس را پس از کسب مجوز از 
صورت  درخشان به  استعدادهای  دفتر 
تعداد  البته  که  بگذارند  غیرحضوری 

واحدها محدود است.
* امکان تغییر رشته برای استعداد 

درخشان ها
که  سوال  این  به  پاسخ  در  دولو 
آیا دانشجویی که در مقطع کارشناسی 
تواند  در یک رشته تحصیل کرده می 
دیگر  رشته  یک  در  ارشد  مقطع  برای 
این  کرد: قانون  اظهار  کند؟  تحصیل 
اما تشخیص  نکرده  محدود  را  امکان 
ارتباط رشته قبلی و رشته جدید بر عهده 
اموزشی است؛ رشته جدید قطعا  گروه 
نباید نامرتبط به رشته قبلی باشد. مثال 
پرستاری  رشته  در  که  دانشجویی  اگر 
رشته  در  تواند  نمی  کرده  تحصیل 

حسابداری ادامه تحصیل بدهد.
دانشجویی  اینکه هر  بیان  با  وی 
مورد نظرش  دانشگاه  برای  تواند  می 
مقطع ارشد  در  تحصیل  درخواست 
بدون آزمون را داشته باشد، گفت: مثال 
در  تحصیل  درخواست  دانشجویی  اگر 
دانشگاه شهید بهشتی را دارد در صورتی 
که در این  دانشگاه پذیرفته شود دیگر 
امکان تغییر محل تحصیل و تغییر رشته 
وجود ندارد.رئیس اداره جذب و هدایت 
شهید  دانشگاه  درخشان  استعدادهای 
درخشان  استعداد  ارشد  نتیجه  بهشتی 
بعد از تایید سازمان سنجش اعالم می 
شود، گفت: در ضمن مدارک و مستندات 
دانشجویان دائما در حال پیگیری است 
ها  بررسی  این  پی  در  است  ممکن  و 
مشخص شود که داوطلب امکان اسفاده 

از پذیرش بدون آزمون را دارد.
پذیرش  نتایج  داد:  ادامه  دولو 
دکتری  مقطع  در  در  درخشان  استعداد 
همزمان با نتایج پذیرفته شدکان روزانه 
دکتری اعالم می شود البتهامکان دارد 

چند روزی زودتر هم اعالم شود.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

کالسهایمجازیدر۱۲هفتهبرگزارمیشود
کالس های دروس نظری دانشگاه آزاد حداقل ۱۲ هفته به صورت مجازی و 
حداکثر ۴ هفته به صورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی و با توجه به 

وضعیت منطقه از نظر میزان شیوع ویروس کرونا برگزار می شود.
حجت االسالم و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه معاون علوم انسانی و 
هنر و دکتر جواد علمایی معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی 
»دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری کالس های درس رشته های غیرپزشکی در 
سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱3۹۹ را به رؤسای استان ها، واحدها، مراکز آموزشی و 

معاونت آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسالمی ابالغ کردند.
در این دستورالعمل آمده است: کالس های درس بر حسب شرایط استان ها 
از حیث میزان شیوع ویروس کرونا و جمعیت دانشجویی واحدها و مراکز آموزشی، 

به صورت ترکیبی )مجازی و حضوری( برگزار می شوند.
کالس های دروس نظری حداقل ۱۲ هفته به صورت مجازی و حداکثر ۴ 
هفته به صورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی و با توجه به وضعیت 

منطقه از نظر میزان شیوع ویروس کرونا برگزار می شود.
تشکیل کالس در واحدها و مراکز دانشگاهی که در مناطق با وضعیت عادی 
قرار دارند، ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی و با در نظر گرفتن ظرفیت محل 
تشکیل کالس از حیث فاصله گذاری اجتماعی با صالحدید رئیس استان به صورت 

حضوری بالمانع است.
در این دستورالعمل تأکید شده است: جهت تشکیل کالس های حضوری دروس 
نظری در واحدها و مراکز دانشگاهی که در مناطق قرمز قرار دارند، دانشجویان هر 
کالس بر حسب ظرفیت پذیری کالس از حیث رعایت فاصله گذاری اجتماعی با 
نظارت استان گروه بندی شوند. توزیع مناسب زمان برگزاری جلسات حضوری برای 

هر گروه از دانشجویان در طول نیمسال تحصیلی رعایت شود.
بخش  یا  کارآموزی(  و  آزمایشگاهی  )کارگاهی،  عملی  دروس  درخصوص 
از طریق آموزش حضوری مستمر  ارائه  امکان  عملی دروس نظری و عملی که 
این دروس در طول نیمسال تحصیلی،  یا آموزش مجازی وجود نداشته باشد،  و 
طی سه روز به صورت فشرده و به شیوه حضوری و با برنامه ریزی گروه آموزشی 

مربوطه برگزار می شود.
آنها منجر  همچنین در خصوص کالس هایی که تقسیم بندی دانشجویان 
به افزایش ساعات تدریس موظف اساتید می شود، واحد دانشگاهی نسبت به اخذ 

مجوزهای الزم از استان اقدام کند.
براساس بندهایی از این دستورالعمل، دانشجویان می توانند ضمن هماهنگی 
با واحد مبدا و مقصد از طریق طرح تعاون در دروس صرفًا عملی، آزمایشگاهی، 
کارآموزی و کارگاهی در نزدیک ترین واحد دانشگاهی شهر محل زندگی خود حضور 
یابند. در این خصوص نمره دروس مذکور توسط استاد واحد دانشگاهی مقصد برای 

دانشجو تعیین و ثبت می شود.
ساعات برگزاری جلسات کالس های برخط می تواند در تمامی روزهای هفته 
و از ساعت ۷:3۰ الی ۲۰ ادامه یابد و زمانبندی تشکیل کالس ها به گونه ای انجام 

شود که از توزیع مناسبی برخوردار باشد.
ارزشیابی دانشجو در هر درس به صورت مستمر و تکوینی، در طول نیمسال 
تحصیلی صورت پذیرد. با توجه به رویکرد فعالیت محور در آموزش مجازی، قسمت 
عمده ای از نمره باید به فعالیت های مستمر دانشجو در طول نیم سال تحصیلی 
اختصاص یابد، بنابراین آزمونک ها )کوئیزها(، تکالیف و تمرینات خارج از کالس، 
پروژه، سمینار، ارائه های کالس، مشارکت در مباحث و گفتگوهای کالس و سایر 

مباحث مرتبط با درس، بخش عمده ای از نمره دانشجو را تشکیل می دهد.
بدین منظور الزم است اساتید به طور دقیق و مستمر نسبت به ثبت عملکرد 
و نمرات دانشجو اقدام کنند. بخشی از نمره دانشجو باید به آزمون پایانی اختصاص 
یابد که نمره این آزمون نیز بین ۷ تا ۱۰ نمره آزمون پایانی است که نسبت به عدد 
۲۰ مورد محاسبه و ثبت می شود.در پایان این دستورالعمل تأکید شده که ضوابط 
فوق که در این دستورالعمل مندرج شده، برای دانشجویان واحدهای الکترونیکی 
)که پذیرش آنها بر پایه آموزش مجازی است( و دانشجویان واحدهای برون مرزی 

دانشگاه آزاد اسالمی قابل تعمیم نیست.

شهادتیکمرزباندرراهمبارزهباقاچاقچیان
فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی از شهادت یکی از پرسنل وظیفه 
کیان  مرزهای  از  حراست  و  وظیفه  انجام  حین  سردشت،  مرزی  هنگ  جمعی 
به نام  وظیفه  پرسنل  از  یکی  گفت:  حسین خانی  یحیی  داد.سردار  خبر  اسالمی 
ساسان امیرخانی جمعی هنگ مرزی سردشت به منظور انجام گشت و کمین 
و پایش نوار مرزی حین درگیری با قاچاقچیان به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

آتشسوزیدرایستگاهمترویاکباتان
سخنگوی سازمان اورژانس کشور از وقوع حریق در متروی اکباتان و اعزام 

چهار دستگاه آمبوالنس در پی این حادثه خبر داد.
مجتبی خالدی اظهار داشت: ساعت ۷:۴۵ دقیقه روز شنبه وقوع حریق در 
خط متروی ایستگاه اکباتان به اورژانس تهران اعالم و بالفاصله چهار دستگاه 
در خط چهار  این حادثه مسافرگیری  دنبال  به  و  اعزام شد  به محل  آمبوالنس 

مترو متوقف شد. 
این  گفت:  تهران  متروی  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل  نوبخت  فرنوش 

حادثه در حدفاصل ایستگاه اکباتان و ارم سبز اتفاق افتاد.
مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه اتصال سیم برق را علت 
اصلی آتش سوزی در ایستگاه مترو اکباتان اعالم کرد و گفت: خوشبختانه در این 

حادثه به فردی آسیب نرسید.

درگذشتپرستارفداکارقزوینیبراثرکرونا
مریم شرف خواه از پرستاران بیمارستان های کوثر و مهرگان قزوین بر اثر 

ابتالء به ویروس کرونا درگذشت.
وی پس از دکتر »محسن گروه ای« دومین شهید مدافع سالمت در استان 

قزوین محسوب می شود.

ریزشساختمان،درساوهجاِنیکنفرراگرفت
ساوه  پزشکی شهرستان  های  فوریت  و  حوادث  مدیریت  مرکز  سرپرست 

گفت: ریزش ساختمان در خیابان صیاد شیرازی ساوه جان یک نفر را گرفت.
بهرام صیدی اظهار کرد: بر اساس اعالم شاهدان عینی انفجار کپسول گاز 

در یک منزل مسکونی منجر به تخریب آن شد.
صیدی افزود: بر اثر تخریب این ساختمان یک زن حدود ۵۰ ساله به دلیل 
شدت جراحات وارده جان باخت و پنج نفر مصدوم شدند که دو نفر د به بیمارستان 

شهید مدرس منتقل و سه نفر به صورت سرپایی درمان شدند.

جسدپزشکخرمآبادیپسازچندماهپیداشد
پزشک خرم آبادی که در تیر ماه امسال به کوه یافته رفته و پس از آن مفقود 

شده بود جسدش امروز پیدا شد.
سلیمان برزویه پزشک ۸۴ ساله خرم آبادی حوالی ۲۰ تیرماه امسال برای 
کوهنوردی به یافته کوه رفت اما پس از آن خبری از او نشد. در پی گم شدن این 
کوهنورد پیشکسوت نیروهای امدادی و مردمی تالش زیادی برای پیدا کردن او 

در کوه یافته انجام دادند اما ین تالش ها بی نتیجه بود.
نهایتا پس از چند ماه روز جمعه جسدی در این منطقه پیدا شد که به گفته 

معاون امداد و نجات هالل احمر لرستان احتماال مربوط به دکتر برزویه است.

دستگیریقاتلمتواریپساز۱۳سال
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری قاتل متواری 
پس از ۱3 سال فرار و زندگی مخفیانه در یکی از شهرهای شرقی کشور خبر داد.

سال  در  قتل  مورد  یک  ارتکاب  از  پس  داشت:  اظهار  آمویی  محمدرضا 
پلیس  کاراگاهان  کار  دستور  در  قاتل  دستگیری  و  پرونده  به  رسیدگی   ،۱3۸۶

آگاهی قرار داشت.
وی ادامه داد: در حالی که دستگیری قاتل فراری جزو برنامه های پلیس 
تحقیقات  ادامه  در  و  اطالعاتی  کارهای  انجام  با  کاراگاهان  بود،  استان  آگاهی 
گسترده خود موفق به شناسایی مخفیگاه این فرد در شهرستان بجنورد استان 

خراسان شمالی شدند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: کاراگاهان 
با پلیس آگاهی  از هماهنگی  را قباًل کسب کرده بودند پس  که مجوز قضائی 
بجنورد و همکاری آنها موفق به دستگیری قاتل فراری در این شهرستان شدند.
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چرا گوگل برای سری ۵ پیکسل 
از اسنپدراگون 76۵G استفاده کرد؟

در حالی که همه منتظر شنیدن مشخصات پرچم دار جدید گوگل بودند اما 
 ۷۶۵G این شرکت اعالم کرد پیکسل ۵ را با تراشه ی میان رده ی اسنپدراگون
عرضه می کند. آیا این گوشی می تواند توقعات طرفداران گوشی های این شرکت 

را برآورده کند؟
آیا تلفن های هوشمند میان رده می توانند به پرچمداران جدید تبدیل شوند؟ 
به نظر می رسد گوگل قصد دارد با عرضه ی پیکسل ۵ جدیدش چنین ایده ای را 
دنبال   کند. گوشی گوگل پیکسل ۵ با وجود اینکه برخی مشخصات سخت افزاری و 
نرم افزاری را به همراه دارد، اما خبری از برخی امکانات گوشی های پرچم دار قبلی 
در آن نیست تا عرضه ی آن با برچسب قیمتی مقرون به صرفه تری ممکن شود. 
شاید بتوان از فقدان یک پردازنده  پرچم دار که قادر باشد عملکرد برتری 
را ارائه دهد، به عنوان بزرگ ترین کاستی که به چشم می آید، نام برد. گوگل، اما 
امسال به جای اسنپدراگون ۸۶۵ یا ۸۶۵ پالس از پردازنده ی کوالکام اسنپدراگون 
۷۶۵G استفاده کرده است. این تراشه، برترین پردازنده ی میان رده ی کوالکام 
چند  و  شده  ظاهر  میان رده  یک  از  باالتر  که  است  هوشمند  گجت های  برای 

قابلیت از ویژگی های تراشه  های پرچم دار را به همراه دارد.
گوشی های  قطار  نخستین  بر  ازسوارشدن  گوگل،   ۴ پیکسل  گوشی 
سال  در  نمی تواند  شرکت  این  اما  بازماند   ۵G ارتباطات  شبکه ی  به  مجهز 
۲۰۲۰ یک گوشی فاقد جدیدترین و بهترین شبکه ی ارتباطات فناوری را به 
بازار عرضه کند، زیرا در رسانه ها غوغا به پا شده و با انتقادات بسیار زیادی 
باعث  گوشی ها  در   ۵G شبکه  فناوری  از  استفاده  متاسفانه  می شود.  رو به رو 
شده تا هزینه های آن ها به طرز سرسام آوری افزایش پیدا کند و شرکت های 
عرضه  خریداران  به  قیمت  افزایش  با  را  خود  محصوالت  نیز  کننده  تولید 
از  حتی  گوشی  این  از  برخی  قیمت  تا  می شود  باعث  کار  این  که  می کنند 

نیز عبور کند. مرز هزار دالر 
از  استفاده  که  زیادی  هزینه های  در باره ی  مختلفی  شرکت های  تاکنون 
شبکه ی ۵G بر محصوالت آن ها تحمیل می کند، مطالبی ارائه کرده اند تا بتوانند 
افزایش قیمت محصوالت شان را در سال جاری توجیه کنند. لی جون مدیرعامل 
شیائومی با بیان اینکه امسال، استفاده از اسنپداگون ۵G گران قیمت، هزینه ی 
به  نسبت  تولید،  هزینه های  افزود:  است،  داده  افزایش  برابر  دو  به  را  پردازنده 
نسبتا  این یک قطعه  است.  پیدا کرده  افزایش  ۷۰ دالر  قبلی   ۴G پرچمداران 
مصرف کننده  دوش  بر  ناچار  به  هزینه ها  این  از  بخشی  که  است  گران قیمت 

گذاشته می شود.
نیز  یکپارچه  مودم  به  مجهز   ۷۶۵G اسنپدراگون  تراشه ی  که  ازآنجایی 
و  سرعت  حداکثر  انرژی،  و  فضا  در  صرفه جویی  بر  عالوه  کار  این  هست، 
قابلیت های ۵G را نیز به ارمغان می آورد اما از آن جایی که استقرار ۵G هنوز 

مراحل اولیه خود را طی می کند، بر تجربه ی کاربر هیچ تأثیری نمی گذارد.
درمجموع می توان گفت که گوگل برای تولید گوشی پیکسل ۵ دو انتخاب 
پیش رو داشته است: یا باید شانس خود را با افزایش قیمت و حتی باالتر نسبت 
به سال های گذشته امتحان می کرد، که البته این مورد با تجربه ای که از فروش 
پیکسل ۴ به دست آورد، آزمونی است که تقریبا قطعی بود که با شکست  مواجه 
می شود یا همان طور که با عرضه ی پیکسل 3a توانست موفقیت خود را افزایش 
 ۵G ۷۶۵ دنبال کند و شبکه یG دهد، اکنون نیز همان مسیر را با اسنپدراگون

را هم با قیمت مناسب تر ارائه دهد.
البته، گوگل اگر می خواست از تراشه ی ارزان تری استفاده کند، پردازنده های 
دیگری هم وجود دارند، اما اسنپدراگون ۷۶۵G به لطف تعدادی از قابلیت های 
بقیه  از  به عاریه گرفته، یک سروگردن  اسنپدراگون ۸۰۰  از سری  کلیدی که 
باالتر است که ازجمله ی این مزایا برای گوشی پیکسل ۵ می توان به پشتیبانی 
از نرخ نوسازی ۹۰ هرتز صفحه نمایش، رزولوشن +FHD، پشتیبانی از شارژ 
سریع، بازی های HDR، ضبط ویدیوهای ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه، شبکه 

ارتباطات ۵G و پشتیبانی ازموج میلی متری اشاره کرد.

فاطمه میرزاجعفری
کرونا   ویروس   شیوع  با 
برای  آموزان  دانش  از  بسیاری 
مشکالت  با  تحصیل  مه  ا د ا
آن  شیوع  شدند؛ کرونا و  زیادی روبه رو 
و  کرد  تعطیل  مدارس را  بدو ورود  در 
با  را  زیادی  آموزان  دانش  ترتیب  این  به 
رها  خود  حال  به  تحصیل  ادامه  استرس 
با  پرورش  و  آموزش  وزارت  هرچند  کرد، 
معرفی سامانه »شاد« سعی در حل مشکالت 
معرفی  اما  داشت  آموزان  دانش  تحصیل 
بود  انگیزی  غم  داستان  سامانه شاد شروع 
به  را  آموزان  دانش  از  بسیاری  بار  این  که 

طور کامل از تحصیل دور کرد.
بهره مندی از گوشی های هوشمند با 
نرم افزارهای باال، اینترنت و هزینه های آن 
از مشکالتی بوده که با معرفی سامانه شاد به 
زندگی دانش آموزان و والدین آنان ورود کرد 
بودن  کند  باید  مشکالت  این  لبته به  ا
و  فایل های تصویری  آپلود  سامانه شاد و 
صوتی از سوی معلمان برای دانش آموزان 

را نیز باید به این مشکالت اضافه کرد.
گزارش  این  لحظه که شما  این  به  تا 
برداشتن  برای  زیادی  اقدامات  را می خوانید 
سنگ بزرگ بر سر راه تحصیل دانش آموزان 
برداشته شده است اما هیچکدام کارساز نبوده 
است چراکه هنوز هم در شبکه های اجتماعی 
خیرین  های  وری کمک  آ جمع  هد  شا
کردن  فراهم  برای  پویش های مختلف  و 
گوشی های هوشمند برای دانش آموزان هستید.

به گفته مسئوالن آموزش و پرورش 
این  عشایر  و  روستایی  آموزان  دانش 
تحصیل  ادامه  برای  مشکلی  هیچ  روزها 
اوضاع  شدند  ندارند درس نامه ها ارسال 
هیچ  و  روی روال است  کارها  و  خوب 
تحصیل  قافله  ز  ا دانش آموز عشایری 
معلم   ، رسا پا محمد  است.  نده  نما ز  با
بخش جازموریان  روستای پیرخوشا در 
که  است  کرمان  جنوب  شهرستان رودبار 
روستایی  مناطق  در  است  سال  چندین 
او  تدریس می کند.  آموزان  دانش  برای 
مهر از مشکالت  و گو با خبرنگار  گفت  در 
و  روستایی  آموزان  دانش  روزهای  این 
باید  متاسفانه  گفت:  تحصیل  برای  عشایر 
نظر  مد  که  هیچ درس نامه ای  ما  بگویم 
آن  که  ادعا می کنند  و  است  مسئوالن 
کرده اند را  ارسال  مختلف  مناطق  به  را 
ندیده ایم و البته اگر هم باشد کارکردی ندارد 

بهره مندی از  برای  آموزان  دانش  چراکه 
والدین  همراهی  این درس نامه ها نیازمند 
آموزان  دانش  والدین  بیشتر  که  هستند 
روستایی و عشایر بی سواد و یا کم سواد اند به 
این ترتیب درس نامه ها کارکردی نخواهند 
حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  داشت.وی 
 ۲۲ باالی  جمعیت  با  کالس های ما 
در  حتی  و  است  تشکیل  حال  در  نفر 
یک  دانش آموز در  روستای پیرخوشا 3۰ 
کالس و توسط یک معلم آموزش می بینند 
که  یم  ا ه  د کر سعی  ن  ما د خو لبته  ا
دانش  برای  را  پروتکل های بهداشتی 
با  چراکه  کنیم  و معلمان رعایت  آموزان 
مجازی شدن آموزش لطمه بزرگی به دانش 

آموزان وارد می کنیم.
عدم دسترسی  به  اشاره  با  پارسا 
دانش آموزان روستایی و عشایر به اینترنت و 
گوشی تلفن همراه هوشمند بیان کرد: تا قبل 

از شیوع ویروس کرونا هر مشکل کوچکی 
سر راه ادامه  بر  بزرگی  سنگ  به  تبدیل 
و  یی  ستا و ر ن  ا ز مو آ نش  ا د تحصیل 
با  کنید  تصور  شما  حال  عشایر می شد 
وجود ویروس کرونا و نبود تلویزیون، اینترنت 
و گوشی تلفن همراه این دانش آموزان چطور 
بنابراین  بپردازند  تحصیل  ادامه  به  باید 
چاره ای جز برگزار شدن کالس ها به صورت 

حضوری نیست.
وی در پاسخ به مشکالت پیش روی 
معلمان برای تدریس به دانش آموزان روستایی 
و عشایر افزود: عالوه بر دانش آموزان معلمان 
نیز به سبب محرومیت ها و کمبود امکانات 
برای تدریس در مناطق محروم با مشکالت 
زیادی اعم از تامین محل اسکان در مناطق 
محروم با هزینه شخصی خود و همچنین طی 
کردن مسافت های طوالنی برای تدریس به 
همگی  که  هستند  رو  به  رو  آموزان  دانش 
باید حل  ناچیز خودشان  با درآمدهای بسیار 
بسیاری  حاضر  حال  در  بگویم  باید  و  شود 
از معلمان روستایی و عشایر حقوق هم به 

سختی دارند.
به گفته پارسا در روستاهای پایین تر 
این منطقه، سرباز معلم ها به تدریس دانش 
هستند  مشغول  عشایر  و  روستایی  آموزان 
دلیل  به  که  هستند  آموزانی  دانش  گاه  و 
مسافت های طوالنی با مدارس روستایی از 
تحصیل باز مانده و یا اینکه مدیر یا معلم 
باید این مسافت را طی کرده و برای آموزش 

به سراغ دانش آموزان بروند.

ادامه آموزش حضوری در مناطق روستایی در نبود امکانات مجازی

در راستای تقویت و توسعه مهارت آموزی، تفاهم نامه 
همکاری مشترک وزارت آموزش وپرورش و وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات با موضوع راه اندازی هنرستان های فناوری 

اطالعات منعقد شد.
 با حضور علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه وزارت 
آموزش وپرورش و امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس 
سازمان فناوری اطالعات ایران و با حضور اعضای سازمان 
»راه اندازی  موضوع  با  تفاهم نامه ای  رایانه ای،  نظام صنفی 
وزارت  فیروزه  سالن  در  اطالعات«  فناوری  هنرستان های 

ارتباطات و فناوری اطالعات به امضا رسید.

نند؛  ما اطالعات  وری  فنا هنرستان های  د  یجا ا
کارآفرینی  نگرش  توسعه  سایبری،  امنیت  هنرستان های 
دانش آموزان با رویکرد تربیت نیروی انسانی ماهر، نوآفرینی و 
کارآفرینی موردنیاز بازار کار حوزه فناوری اطالعات در کشور 
و برگزاری رویداد کارآفرینی با محوریت فناوری اطالعات 
و مدارس فصل برنامه نویسی ازجمله مهم ترین موضوعات 

این تفاهم نامه هشت ماده ای سه ساله است.
ساالنه ۹۵۰ هزار هنرجوی فارغ التحصیل هنرستان های 
کشور وارد بازار کار می شوند که نیروی کار بالقوه ای هستند 
اما به معنای عملیاتی، آمادگی ورود به نظام اشتغال را ندارند، 

بنابراین کمک به اقتضائات کارآفرینی وظیفه مهمی است که 
سازمان فناوری اطالعات ایران در این تفاهم نامه می تواند 

به عهده داشته باشد.
در  لذا  است  مهارت  اصلی ترین  کارآفرینی  مهارت 
تفاهم نامه، در طول دو سال گذشته  راستای محور چهارم 
بیش از سه هزار دانش آموز در دوره های مهارت آموزی نظیر 
مدرسه تابستانی فناوری اطالعات آموزش دیده اند همچنین 
رویکرد  با  مربی  تربیت  خصوص  در  دوره هایی  برگزاری 
آشنایی کسب وکارهای بر پایه فناوری اطالعات نیز قابلیت 

توسعه و تسری دارد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزش وپرورش و وزارت ارتباطات
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معاون فنی گمرک ایران 
کاالهای  لیست  ارسال  ز  ا
اساسی و غیراساسی به وزارت 

صمت خبر داد.
وضعیت  آخرین  ارونقی  مهرداد 
اول  معاون  اخیر  سفر  مصوبه  اجرای 
و  تکلیف  تعیین  برای  جمهور  رئیس 
در  موجود  کاالهای  ترخیص  تسریع 

گمرک و بنادر را تشریح کرد.
کد  و  سفارش  ثبت  به  لزام  ا  
رهگیری بانک برای کاالهای وارداتی

معاون فنی و امور گمرکی گمرک 
ایران گفت: باستناد مصوبۀ ۲۲ فروردین 
سال ۱3۹۷ هیأت وزیران، واردات کلیۀ 
کاالها به صورت تجاری به کشور اعم 
از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه 
اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون 
انجام ثبت سفارش ممنوع اعالم شده 
است. در بند ۴ این مصوبه اعالم شده 
صادره  سفارشات  ثبت  تمامی   « است 
اشاره  آن  به  که  مواردی  استثنای  به 
خواهد شد، با رویۀ بانکی صادر خواهد 
اشاره  مصوبۀ   ۵ بند  همچنین  شد.« 
شده تصریح به این موضوع دارد که » 
ترخیص کاال با هر رویه، منوط به تعیین 
منشأ ارز کاالی وارداتی )صدور اعالمیۀ 
فروش ارز( از سوی بانک مرکزی خواهد 
اعالم  سیستمی  صورت  به  که  بود 
مفاد  به  مستند  بنابراین  شود.«  می 
مصوبه سال ۱3۹۷ هیأت وزیران، ارائه 
از  قبل   ، به گمرک  بانک  کدرهگیری 

ترخیص کاال الزامی شده است.
اول  معاون  تصمیمات سفر  ابالغ 

رییس جمهور
رصد  به  توجه  با  افزود:  ارونقی 
و  بنادر  در  شده  دپو  کاالهای  میزان 
گمرکات کشور و انعکاس پیشنهادهای 
مربوطه جهت تسریع و تسهیل در انجام 
تشریفات گمرکی و ترخیص کاالهای 
موجود در این اماکن، متعاقب سفر اخیر 
استان  به  جمهور  رییس  اول  معاون 
گمرک  و  بندر  از  بازدید  و  هرمزگان 
شهید رجایی بندرعباس، مصوبات مهم 
مهرماه   ۱۵ شنبه)  سه  روز  سفر  این 
۱3۹۹ ( به گمرک واصل شد که متضمن 
برای ترخیص  بسیار مهمی  تصمیمات 
کاالهای اساسی و غیراساسی موجود در 

بنادر و گمرکات کشور است.
تأمین ارز و صدور اعالمیه تأمین 

ارز کاالهای اساسی
معاون فنی و امور گمرکی گمرک 
و  اتخاذ  تصمیمات  وفق  کرد:  اضافه 
ابالغ شده، درخصوص کاالهای اساسی 
که  کشور  گمرکات  و  بنادر  در  موجود 
این کاالها صورت  ارز  انتقال  و  تأمین 
نپذیرفته ، بانک مرکزی اعالم آمادگی 
صمت،  وزارت  اعالم  با  تا  است  کرده 

نسبت به اولویت دادن در تأمین ارز این 
کاالها اقدام کند. همچنین بانک مرکزی 
بصورت  که  اساسی  کاالهای  دربارۀ 
اعتباری خریداری شده و اسناد مالکیت 
دارد  قرار  کاال  صاحبان  اختیار  در  آنها 
اعالم آمادگی کرده تا با صدور اعالمیۀ 
این  ترخیص  اجازه  اعتباری  ارز  تأمین 
ظرف  حداکثر  و  کرده  صادر  را  اقالم 
گمرکی،  پروانۀ  ارائه  از  پس  ماه  سه 
ارز کاالهای ترخیص  تأمین  به  نسبت 

شده اقدام کند.
برای  بانک  رهگیری  کد  صدور 

نهاده های تولید
 : گفت ل  مسئو م  مقا ین  ا
درخصوص کاالهای گروه ۲ که قبض 
انبار تا تاریخ پنجم مهر امسال دارند، 
ظرف  کاال  صاحبان  است  شده  مقرر 
تصمیمات  ابالغ  تاریخ  از  هفته  دو 
گمرک  به  کاال  اظهار  به  اقدام  سفر، 
اطالع  نیز  قباًل  این موضوع  کنند که 
است،  ذکر  شایان  است.  شده  رسانی 
گمرک در این خصوص فراخوان صادر 
را  مربوطه  لیست  شده  مقرر  و  کرده 
وزارتخانه  و  ارسال  صمت  وزارت  به 
مزبور اعالم آمادگی کرده تا در حداقل 
زمان ممکن شماره های ثبت سفارش 
کاالهای اساسی، مواد اولیه، کاالهای 
یدکی  قطعات  و  اجزاء  و  ای  واسطه 
و  ارسال  مرکزی  بانک  به  را  تولید 
بانک مرکزی ظرف یک هفته پس از 
دریافت لیست از وزارت صمت، نسبت 
به تخصیص ارز و پیگیری کدرهگیری 

بانک اقدامات الزم را معمول دارد.
کاالهای  لیست  اولین  ارسال   

اساسی و غیراساسی به وزارت صمت
ارونقی با اشاره به بررسی اطالعات 
اعالم  کاال  صاحبان  سوی  از  واصله 
 ۲۵۰۰ از  بیش  قبل  هفته  ظرف  کرد: 
فقره درخواست بصورت ایمیل به حوزه 
معاونت فنی گمرک ایران واصل و این 
که  شد  پاالیش  و  بررسی  اطالعات 
کاال  صاحبان  اطالعات  اول  فهرست 

مربوط به گروه های ۱ و ۲۱ لغایت ۲۵ 
در بیش از ۹۰۰ رکورد، با ارزشی بیش 
شنبه  روز  ظرف  دالر  میلیون   3۵۰ از 
تحویل  رسمی  بصورت   ، مهرماه   ۱۹
فهرست  که  شد  خواهد  وزارت صمت 
کوتاژهای موجود در لیست، در همین 

کانال منتشر می شود.
معاون امور گمرکی گمرک ایران 
در پایان اظهار کرد: صاحبان کاالهایی 
که سریال یا کوتاژ اظهارنامه های متعلق 
به آنها در فایل مربوطه وجود ندارد بقید 
فوریت نسبت به پیگیری موضوع اقدام 
کنند. همچنین سایر صاحبان کاالهایی 
که تاکنون نسبت به اظهار اقالم خود 
است  الزم  اند  نکرده  اقدام  گمرک  به 
جهت برخورداری از مصوبات سفر معاون 
اول رییس جمهور به استان هرمزگان، 
ظرف موعد مقرر » دو هفته «، نسبت به 
اظهار کاالهای خود و ارسال مشخصات 

مربوطه در فرمت اعالمی اقدام کنند.
غیر  صادرات  درصدی   ۲۴ رشد 

نفتی
کارنامه  گفت:  گمرک  سخنگوی 
ماه  شهریور  در  کشور  خارجی  تجارت 
 ۵ به  تن  میلیون   ۱۱ حدود  با  امسال 
که  رسید  دالر  میلیون   ۷۶۷ و  میلیارد 
مرداد  به  نسبت  ماه  این  در  صادرات 
از لحاظ ارزش بیش از ۲۴ درصد رشد 

داشته است.
سخنگوی  لطیفی-  اله  سیدروح 
وضعیت  آخرین  تشریح  با   - گمرک 
کل  از  داد:  توضیح  خارجی  تجارت 
و  میلیون   ۸ تنی،  میلیون   ۱۱ تجارت 
۲۵۲ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۶۹۱ 
میلیون دالر شامل صادرات و دو میلیون 
و ۶۹۰ هزار تن کاال به ارزش 3 میلیارد و 
۷۶ میلیون دالر سهم واردات بوده است.

در  کشور  صادرات  افزود:  وی 
شهریور ماه سال ۱3۹۹ نسبت به مرداد 
ماه از لحاظ وزنی ۶ درصد و از لحاظ 
ارزش ۲۴.۵ درصد رشد داشته است که 
این خود نشان عادی شدن تجارت پس 

از بحران کرونا و بسته شدن مرزها دارد.
لطیفی درباره پنج مقصد صادراتی 
دو  با  چین  گفت:  نیز  ایرانی  کاالهای 
 ۶۶۹ ارزش  و  تن  هزار   ۲۶۷ میلیون 
با  عراق  نخست،  مقصد  دالر  میلیون 
یک میلیون و ۴۱۵ هزار تن و به ارزش 
۵۶۵ میلیون دالر، امارات با یک میلیون 
و ۲۱۵ هزار تن و به ارزش 3۷۹ میلیون 
به  و  تن  با ۷۰۴ هزار  افغانستان  دالر، 
ارزش ۲3۲ میلیون دالر و ترکیه با 3۸۰ 
هزار تن و ارزش ۲۱۸ میلیون دالر به 
کاالی  صادرات  اصلی  مقاصد  ترتیب 

ایرانی در شهریور ماه بودند.
دبیر شورای اطالع رسانی گمرک 
 ۷۶ و  وزن  درصد   ۷۲ از  بیش  افزود: 
درصد ارزش کاالهای صادراتی  کشور 
کشور  پنج  این  به  ماه  شهریور  در 

اختصاص دارد.
وی درخصوص واردات در شهریور 
واردات کاالهای مورد  اظهار کرد:  ماه 
و  اساسی  نیاز کشور که عمدتا کاالی 
است،  تولید  آالت  ماشین  و  ها  نهاده 
از  ماه  به مرداد  نسبت  ماه  در شهریور 
لحاظ وزنی 3۱ درصد و از لحاظ ارزش 

۱۰.۵درصد افزایش داشته است.
او در مورد پنج کشور طرف معامله 
گفت:  کاال  واردات  برای  کشورمان 
تن  هزار   3۹۶ با  عربی  متحده  امارات 
و ارزش ۷۷۵ میلیون دالری در جایگاه 
نخست، چین با ۲۶۲ هزار تن به ارزش 
۷۴3 میلیون دالر در جایگاه دوم، ترکیه 
با 3۰۵ هزار تن به ارزش 33۹ میلیون 
 ۲۲۶ با  آلمان  سوم،  جایگاه  در  دالر 
هزار تن به ارزش ۱۷۴میلیون دالر در 
جایگاه چهارم و هند با ۱۷۶هزارتن کاال 
جایگاه  در  دالر  ۱۵۶میلیون  ارزش  به 

پنجم قرار دارد.
درصد   ۵۰ از  بیش  افزود:  لطیفی 
وزن و ۷۱ درصد ارزش کاالهای وارداتی 

به این پنج کشور اختصاص دارد.
با  شد:  یادآور  گمرک  سخنگوی 
شرایط  از  ناشی  های  دشواری  وجود 
بیماری  فراگیری  و  اقتصادی  جنگ 
کووید ۱۹، عملکرد تجاری  کشور در 
شهریور ماه امسال نسبت به شهریور 
سال ۱3۹۸، در حوزه صادرات کاهش 
۱۱درصدی  و  ارزش  درصدی   ۵.۴
افزایش  نیز  واردات  در حوزه  و  وزنی 
 ۱۵ کاهش  و  وزن  درصدی   ۶.۶
در  هستیم  شاهد  را  ارزش  درصدی 
حاکی  ماهه  شش  آمار  که  صورتی 
 33 و  ارزش  درصدی   3۴ کاهش  از 
کاهش۱.۲  و  وزن صادراتی  درصدی 
ارزش  درصدی   ۲۱ و  وزن  درصدی 
بهبود  نشانگر  این  که  است  وارداتی 
رکود  ای  دوره  از  تجارت کشور پس 

به دالیل موصوف است.

آمادگیبانکتوسعهصادراتبرایرفعمشکالتتعهدارزی
صادرکنندگان

ایران  الملل بانک توسعه صادرات  معاون بین 
از آمادگی این بانک برای رفع مشکالت تعهد ارزی 
صادرکنندگانی که طی سال های پیش صادرات ریالی 

انجام داده اند، خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایران، حمید رضا معبودی، افزود: در همین راستا به 

و  از صادرکنندگان  فهرستی  که  اعالم شده  توسعه صادرات  بانک  شعب 
تولیدکنندگان شناخته شده تولیدی که به خصوص در استان های مرزی 
بانک مرکزی  با  رایزنی  با  بتوانیم  تا  ارسال کنند  و  تهیه  را  دارند  فعالیت 

مشکالت رفع تعهد ارزی سال های پیش را رفع کنیم.
خود  ابهامات  و  مسائل  توانند  می  صادرکنندگان  اینکه  بیان  با  وی 
را در حوزه رفع تعهد ارزی به بانک توسعه صادرات ایران منعکس کنند، 
ضامن  ارزی،  تعهدات  ایفای  مسیر  در  صادرکنندگان  مشکل  رفع  گفت: 

تداوم صادرات است.
معبودی با اشاره به مقررات بسته اخیر بانک مرکزی، گفت: همانطور 
که در این بسته اشاره شده صادرکنندگان می توانند ۲۰ درصد از درآمد 
صادراتی خود را به شکل اسکناس و ۸۰ درصد را به صورت حواله ارائه 
کنند و صادرکنندگانی که صاحب بنگاه تولیدی هستند می توانند 3۰ درصد 
از ارز حاصل از صادرات خود را صرف رفع نیاز وارداتی مجموعه تولیدی 
خود کرده و مابقی آن را به شکل حواله در بازار ثانویه به فروش برسانند.

بانک  از شعب  دریافت شده  اطالعات  اساس  بر  داد:  ادامه  معبودی 
توسعه صادرات ایران تمامی صادرکنندگان اصلی و اصیل کشور نسبت به 

عودت ارزهای صادراتی خود پایبند هستند.
وی، بازگشت ارز صادراتی به کشوررا ضامن تداوم تجارت و صادرات 
از  اندکی  تعداد  سوی  از  ارزی  تعهد  ایفای  عدم  افزود:  و  دانست  آتی 
صادرکنندگان نباید این شائبه را در جامعه ایجاد کند که این افراد تمایلی 

به بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشوررا ندارند.
وی گفت: بانک توسعه صادرات از تمام توان خود برای حل مشکالت 
عملیاتی و سامانه ای در حوزه رفع تعهد ارزی در حداقل زمان ممکن با 
هماهنگی با نهادهای سیاست گذار از جمله بانک مرکزی و سازمان توسعه 

تجارت استفاده می کند.
به گفته این مقام مسئول، بانک توسعه صادرات به شعب خود در سراسر 
کشور اعالم کرده تا چالش های صادرکنندگان در مورد عدم همخوانی با 
این  با  با مکاتبه  تا  به مرکز منتقل کنند  را  بانک مرکزی  بخشنامه های 

نهاد، رفع شود.
معبودی یادآور شد: به منظور بررسی دالیل عدم ایفای تعهد صادراتی 
به صورت منظم جلسات مختلفی با حضور مدیران شعب در سراسر کشور 

به صورت آنالین برگزار می شود.
وی در ادامه به عمده مشکالت مطرح شده از سوی صادرکنندگان 
در حوزه رفع تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: دریافت ریال به جای ارز تا ۱۶ 
مرداد ماه ۹۷ برای کشورهای عراق و افغانستان مستثنی بود اما پس از آن 

بر اساس سیاست های بانک مرکزی این روش منتفی شد.
معبودی در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه صادرات در تراز تجاری 
لذا صادرکنندگان  نمایش داده شود  ارز  باید به شکل  کشور دیده شده و 
مکلفند ما به ازای صادرات خود یا واردات مورد نیاز کشور را انجام دهند و 

یا ارز حاصل از آن را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.

با رونمایی از نسخه جدید محقق شد:
افزایشقابلیتهایهمراهبانکسینا

نسخه جدید نرم افزار همراه بانک سینا به منظور 
افزایش قابلیت ها و بهینه سازی فرایندها، منتشر شد.

نسخه  سینا،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
جدید همراه بانک سینا به منظور افزایش مزیت ها 
و ارتقاء انعطاف پذیری در ارائه خدمات نوین بانکی 
 IOS با گرافیک جذابتر برای گوشی های اندروید و

به روزرسانی شد.
به  توان  ایجاد شده در نسخه جدید می  تغییرات  از جمله مهمترین 
امکان بازیابی و دریافت نام کاربری و رمز همراه بانک اشاره کرد که طی 
آن در صورتی که مشتری رمز همراه بانک خود را فراموش کرده باشد با 
انتخاب لینک مربوط به بازنشانی رمز در صفحه ورود به نرم افزار می تواند 
در خصوص بازیابی آن اقدام نماید. همچنین در انجام عملیات انتقال وجه، 
امکان نمایش آخرین کارتها و سپرده هایی که مشتری به آنها انتقال وجه 
انجام داده است، حتی در صورت نبود آنها در لیست مخاطبین مشتری، فراهم 
شده و کاربر می تواند از میان آنها مقصد انتقال وجه خود را انتخاب نماید.

مشاهده آخرین تراکنش های واریز و برداشتی مخاطب خاص و مدنظر 
کاربر در قسمت مخاطبین، امکان ذخیره قبوض استعالم شده در بخش 
استعالم قبوض و به روز رسانی خودکار مبلغ قبض جهت پرداخت های 
قابلیت های  از دیگر  تغییر رنگ نمایش کارتها  امکان  بعدی و همچنین 
جدید نسخه همراه بانک سینا است. گفتنی است در صورتی که مشتری نام 
کاربری همراه بانک نداشته باشد می تواند با ثبت نام از طریق وب سایت 
بانک نسبت به اخذ نام کاربری اقدام نماید.نسخه جدید همراه بانک سینا از 
وبسایت بانک به نشانی https://www.sinabank.ir قابل دسترس 
است. با نرم افزار همراه بانک سینا اقدامات متعدد بانکی نظیر انتقال وجه، 

پرداخت قبوض و خرید شارژ را می توان انجام داد.

افزایشمالیاتبرارزشافزودهفرارمالیاتیراکاهشمیدهد!
درحالیکه رئیس کمیته اصالح ساختار بودجه یکی از تغییرات ساختار 
بودجه سال آینده را افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده اعالم 
کرده است، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است: از آنجا که بخش زیادی 
از اقتصاد کشور معاف از مالیات است و فرار مالیاتی گسترده ای وجود دارد، 
افزایش مالیات بر ارزش افزوده به دلیل ساختار مناسب تر آن نسبت به مالیات 

بر درآمد فساد، فرار و معافیت مالیاتی را کاهش می دهد.  
بودجه  در  تغییر  جزئیات  درباره  بودجه  ساختار  اصالح  کمیته  رئیس 
کشورها  سایر  از  بیش  کشور  تولیدی  بخش های  کرد:  اعالم  آینده  سال 
از شعار سال  برای حمایت  به همین منظور  پرداخت می کنند که  مالیات 
مبنی بر جهش تولید در طرح احکام بودجه سال ۱۴۰۰ پیشنهاد داده شده 
تا ۵ درصد از مالیات بخش تولیدی و خدماتی کسر و در مقابل ۱ درصد 
به مالیات برارزش افزوده اضافه شود زیرا، مالیات برارزش افزوده بر میزان 

مصرف دریافت می شود.
در این زمینه، میثم هاشم خانی اظهار کرد: تنها نکته مثبت افزایش 
یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده این است که چون بخش زیادی از 
کشور به صورت قانونی از مالیات معاف هستند و بخش هایی که از مالیات 
بر درآمد معاف هستند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند بنابراین، 
با کاهش مالیات بر درآمد و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، فساد موجود 

در ساختار اخذ مالیات بر درآمد کم می شود.
وی با بیان اینکه ساختار اخذ مالیات بر درآمد در ایران چون مبتنی 
بر اظهار نظر کارشناس مالیاتی است به شدت مستعد فساد است برعکس 
مالیات بر ارزش افزوده اینگونه نیست، افزود: از آنجا که ساختار مالیات بر 
افزوده  افزایش مالیات بر ارزش  بنابراین،  الکترونیکی است  افزوده  ارزش 
می تواند معافیت و فرار مالیاتی نهادها، سازمان و ارگان های زیادی در اقتصاد 
کشور را که مالیات بر درآمد نمی پردازند و مشمول مالیات بر ارزش افزوده 

می شوند، کم رنگ تر کند.   

علتغیبشدنسهمیهبنزینازکارتسوختچیست؟
بعــد از گذشــت مــدت هــا از زمــان اســتفاده از کارتهــای ســوخت 
در جایــگاه هــا، هنــوز پرسشــی مبنــی بــر علــت کســر شــدن ســهمیه 
بنزیــن از کارتهــا دارد، کــه علــت آن همانطــور کــه چندیــن بــار اعــالم 

شــده نحــوه نادرســت ســوختگیری اســت.
سیســتم ســوختگیری تنهــا بــرای جلوگیــری از تخلــف احتمالــی و 
خــارج  کــردن زودهنــگام کارت ســوخت در حیــن ســوختگیری تعریــف 
ــده  ــان ســوخت گیری، رانن ــس از پای ــه پ ــی ک شــده اســت و در صورت
ابتــدا نــازل را بــر جــای خــود گذاشــته و پــس از دیــدن پیــام »کارت 
خــود را برداریــد« نســبت بــه خــارج کــردن کارت ســوخت خــود اقــدام 
کنــد، امــکان نــدارد حتــی یک قطــره بیشــتر از ســهمیه وی کســر شــود.

در واقــع جریــان از ایــن قــرار اســت کــه اگــر فرایند ســوخت گیری 
ــی  ــای نفت ــش فراورده ه ــرکت پخ ــر ش ــورد نظ ــت م ــیوه درس ــه ش ب
ــهمیه کارت  ــر از س ــقف 3.۹۹ لیت ــا س ــکان دارد ت ــود، ام ــام نش انج
ســوخت فــرد کاســته شــود؛ در این بــاره شــرکت پخــش فراورده هــای 
نفتــی اطالعاتــی را منتشــر کــرده کــه بــر اســاس آن  ســامانه هوشــمند 
ســوخت »جهــت جلوگیــری از تخلــف حاصــل از بیــرون کشــیدن کارت 
ــا وارد  ــه ب ــد ک ــل می کن ــورت عم ــوخت گیری« بدین ص ــن س در حی
ــا  ــهمیه، ب ــدار س ــدن مق ــخص ش ــوان و مش ــردن کارت در کارت خ ک
ــود و  ــر می ش ــهمیه کس ــر از س ــدا 3,۹۹ لیت ــوخت گیری، ابت ــروع س ش
ــه اول، 3,۹۹  ــام پیمان ــس از اتم ــد، پ ــوخت گیری می کن ــه س ــروع ب ش
ــه  ــوخت گیری ادام ــددا س ــود و مج ــم می ش ــهمیه ک ــر از س ــر دیگ لیت
ــای  ــا انته ــه ت ــه پیمان ــورت پیمان ــد به ص ــن فراین ــد و ای ــدا می کن پی

ــد. ــه می یاب ــوخت گیری ادام س
برایــن اســاس، اگــر در حیــن ســوخت گیری کارت از کارت خــوان 
ــت،  ــر اس ــده 3,۹۹ لیت ــه باقیمان ــداری ک ــود، مق ــیده ش ــرون کش بی
از ســهمیه آن کارت کســر می شــود )بــرای مثــال اگــر دو لیتــر 
ســوخت گیری کــرده اســت و کارت را بیــرون بکشــد ۱.۹۹ لیتــر بیش تــر 
ــاره وارد  ــان کارت، دوب ــر هم ــود( و اگ ــم می ش ــهمیه آن کارت ک از س
همــان کارت خــوان شــود، ســهمیه ای کــه بیش تــر از لیتــراژ برداشــت  

ــده می شــود. ــه کارت برگردان ــم شــده اســت، ب ــازل ک شــده از ن
ــه  ــت ک ــرده اس ــد ک ــی تاکی ــای نفت ــش فراورده ه ــرکت پخ ش
درصــورت خــارج کــردن زودهنــگام کارت ســوخت از کارتخــوان 
ــور از ســهمیه  ــراژ مذک ــی شــود و لیت ــگاه، ســوخت گیری قطــع م جای
ــراژ ســوخت گیری شــده،  ــدازه لیت ــه ان ــًا ب کســر می شــود، لیکــن صرف
هزینــه محاســبه خواهــد شــد. بــر ایــن اســاس، در صورتــی کــه شــما 
ــر از اتمــام کامــل مراحــل  حیــن ســوخت گیری کارت ســوخت را زودت
ســوختگیری از نــازل خــارج کنیــد، در هــر نقطــه از پیمانــه 3.۹۹ لیتــری 
ــاب  ــه از حس ــید، کل آن پیمان ــته باش ــرار داش ــده ق ــه ش ــر گرفت درنظ

ــود. ــر می ش ــما کس ــهمیه ش س
ــل از  ــد و قب ــن زده ای ــر بنزی ــما ۴.۵ لیت ــر ش ــال اگ ــور مث ــه ط ب
گذاشــتن نــازل و دیــدن پیغــام »لطفــا کارت خــود را برداریــد« اقــدام به 
برداشــتن کارت ســوخت در میانــه رونــد ســوخت گیری کنیــد، ۷.۹۸ لیتــر 
از ســهمیه ســوخت شــما کســر می شــود. در مثالــی دیگــر اگــر شــما ۲۸ 
لیتــر بنزیــن زده باشــید و بــی توجه به روال درســت ســوختگیری، کارت 
خــود را زود از دســتگاه خــارج کنیــد، سیســتم 3۱.۹۲ لیتــر از ســهمیه 
ــوخت گیری  ــهمیه س ــی از س ــت بخش ــد و در حقیق ــر می کن ــما کس ش
نوبــت بعــد خــود را بــا ایــن کار می ســوزانید، در صورتــی کــه اگــر رونــد 
ــا  ــان برســانید، دقیق ــه پای ــه صــورت درســت ب ســوختگیری خــود را ب

همــان ۲۸ لیتــر از ســهمیه شــما کاســته خواهــد شــد.
در ایــن راســتا فاطمــه کاهــی - ســخنگوی شــرکت ملــی پخــش 
ــا اســتفاده  ــری ب ــد ســوخت گی ــر فراین ــت: اگ ــی گف ــای نفت فراورده ه
ــوان از ســهمیه  ــچ عن ــه هی از کارت ســوخت شــخصی انجــام شــود ب

افــراد کســر نخواهــد شــد.
وی ضمــن تاکیــد بــر اســتفاده درســت از کارت ســوخت، اظهــار 
کــرد: میــزان کاهــش  بســته بــه پیمایشــی کــه توســط دســتگاه صورت 
می گیــرد، متفــاوت اســت امــا ممکــن اســت گاهــی بــه علــت اســتفاده 

نادرســت از کارت یــک یــا دو  لیتــر میــزان ســهمیه کاهــش یابــد.
ــی  ــی پخــش فراورده هــای نفت ــه ســخنگوی شــرکت مل ــه گفت ب
علــت ایــن مســاله ایــن اســت کــه وســط عملیــات ســوخت گیری کارت 
ــازل  ــام و ن ــوخت گیری انج ــه س ــض این ک ــه مح ــود، ب ــارج می ش خ
ــام  ــود و پی ــال می ش ــازل فع ــن ن ــت، قطع ک ــرار گرف ــش  ق ــر جای س
»لطفــا کارت خــود را برداریــد« روی صفحــه مانیتــور ظاهــر می شــود 
کــه اگــر فــرد در ایــن زمــان کارت خــود را خــارج کنــد، هیــچ مشــکلی 

بــه وجــود نمــی آیــد.
کاهــی اظهــار کــرد: توصیــه مــا ایــن اســت کــه حتمــا پــس از 
ظاهــر شــدن عبــارت »لطفــا کارت خــود را برداریــد«، بــه خــروج کارت 
خــود اقــدام کننــد چراکــه در غیــر ایــن صــورت، ممکــن اســت یــک یــا 
دو لیتــر کاهــش ســهمیه بــرای فــرد اتفــاق بیفتــد و علــت ایــن اســت 

کــه هنــوز ارتبــاط  قطع کــن نــازل بــا ســامانه برقــرار نشــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه امــکان نــدارد حتــی اگــر فرد شــرایط ســوخت 
گیــری را بــه درســتی رعایــت نکنــد، بیــش از چهــار لیتــر از ســهمیه 
فــرد کاســته شــود، گفــت: اگــر افــراد متوجــه کاهــش ســهمیه بیــش 
از چهــار لیتــر در کارت هــاس ســوخت خــود شــدند مــی تواننــد ایــن 

مســاله را از طریــق ســامانه ۰۹۶۲۷ پیگیــری کننــد.

نقشهپاالیشگاهدوازدهمپارسجنوبیبرایزمستان
ــت: ۱۰۰ درصــد  ــی گف ــارس جنوب ــم پ ــر پاالیشــگاه دوازده مدی
ــی  ــرات اساس ــازه تعمی ــروری در ب ــده و ض ــزی ش ــای برنامه ری کاره
انجــام  شــده اســت و فازهــای ۲۲ و ۲۴ بــا تــوان کامــل بــرای تولیــد 
محصــوالت خــود در زمســتان آمــاده هســتند و امیدواریــم زمســتان را 

ــا آرامــش پشــت ســر بگذاریــم. ب
مهــدی گرامــی شــیرازیدرباره شــرایط فعلــی بخش هــای مختلــف 
پاالیشــگاه گفــت: در حــال حاضــر تمــام بخش هــای واحدهــای پاالیش 
گاز، تثبیــت میعانــات گازی در ســرویس هســتند. بخش هــای پشــتیبانی 
پاالیشــگاه شــامل واحدهــای آب، بــرق و بخــار و ... نیــز تکمیل شــده اند 
ــان ســال تکمیــل  ــا پای ــق برنامــه طــرح ت ــز مطاب و ســایر واحدهــا نی
خواهنــد شــد.وی بــه آمادگــی پاالیشــگاه بــرای تولیــد زمســتان اشــاره 
و اظهــار کــرد: در راســتای تولیــد پایــدار تعمیــرات پاالیشــگاه دوازدهــم 

از ۲۰ مــرداد ســال جــاری آغــاز شــد و تــا ۱۵ شــهریور ادامــه یافــت.
ــی از  ــارس جنوب ــع گاز پ ــای مجتم ــه نیروه ــان اینک ــا بی وی ب
ــدازی پاالیشــگاه در انتهــای ســال ۱3۹۶در فازهــای ۲۲  ــدای راه ان ابت
و ۲۴ حضــور داشــته اند؛ اظهــار کــرد: نیروهــای مجتمــع در ایــن دوره 
در کنــار پیمانــکار در راه انــدازی کمــک الزم را انجــام دادنــد و حضــور 
جــدی نفــرات SPGC از ســال گذشــته در ایــن پاالیشــگاه بــا اضافــه 
ــارس  ــم پ ــگاه دوازده ــت.مدیر پاالیش ــده اس ــام ش ــرات انج ــدن نف ش
جنوبــی افــزود: چــارت ســازمانی رســمی پاالیشــگاه حــدود ۱۲۰ نفــر 
اســت کــه در حــال حاظــر حــدود ۷۰ نفــر در پاالیشــگاه جــذب شــده اند 
و امیدواریــم بــه زودی ایــن چــارت تکمیل تــر شــود.گرامی شــیرازی  بــا 
بیــان اینکــه از 3۰ تیــر ســال جــاری، مدیریــت بهره بــرداری واحدهــای 
تکمیــل شــده بــه مجتمــع پــارس جنوبــی واگذار شــده اســت، گفــت: در 
حــال حاضــر پیمانــکاران طــرح در پاالیشــگاه مشــغول انجــام کارهــای 
ــا تکمیــل تمــام واحدهــا پاالیشــگاه به صــورت  هســتند و در نهایــت ب

کامــل بــه SPGC واگــذار خواهــد شــد.

معاون گمرک خبر داد؛

ارساللیستکاالهایدپوشدهدرگمرکبهوزارتصمت!

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ی
نرژ

ت/ ا
نف

زیر نظر: محمد امامی

وقتی قانون مصوب در بیمه شخص ثالث با تحوالت 
اقتصادی و انفجار قیمت ها در بازار خودرو همخوانی نداشته 
و به روز نمی شود، باید صاحبان خودروهایی که این روزها 
خودرویشان چند صد میلیونی یا میلیاردی شده فقط در حد 
یک خودروی نهایت ۲۲۰ میلیون تومانی خسارت دریافت 
کنند و مابقی زیان به کسی مربوط نیست؛ قانونی که حتی 
اصالح  درخواست  و  معترض  آن  به  نسبت  بیمه  صنعت 

داده است. 
سال  چند  در  ثالث  شخص  بیمه  قانون  در  تغییر 
بندی خودروها در  دو بخش متعارف و غیر  اخیر و طبقه 
صورت  حالی  در  خسارت  پرداخت  برای  متعارف)لوکس( 
گرفت که بعد از تصویب آن به تدریج بازار خودرو دستخوش 
تحوالت بسیاری شده و قیمت در آن دیگر قابل مقایسه با 
زمان تصویب قانون مربوطه نیست؛ به طوری که در حال 
جزو  زمانی  که  بازار  در  موجود  خودروهای  عمده  حاضر 

خودروهای متعارف تقسیم بندی می شدند با 
افزایش تند قیمت در بازار، در رده خودروهای 
غیرمتعارف قرار گرفته و در بیمه شخص ثالث 
متضرر می شوند ؛ روالی که صاحبان رضایتی 

از آن ندارند. 
خسروجردی-  عباس  رابطه  همین  در 
مدیر کل نظارت فنی بر بیمه های غیرزندگی 
بیمه مرکزی- در گفت وگویی، وضعیت و سقف 
پرداختی بیمه شخص ثالث در سال جاری و 
مشکالت ناشی از آن را مورد بررسی قرار داده 

و تشریح کرده است.
اعمال محدودیت قانونی برای پرداخت 

خسارت
وی با بیان اینکه تا قبل از تصویب قانون جدید بیمه 
شخص ثالث در سال ۱3۹۵  قانونگذار حد مشخصی برای 
مسئولیت مقصر حادثه رانندگی جهت پرداخت خسارت مالی 
اگر  یعنی  داد:  نبود، توضیح  قائل  زیاندیده  به خودرو  وارده 
خسارت به یک خودرو لوکس چند صد میلیونی تومانی هم 
وارد می شد مقصر حادثه باید تمام خسارت را پرداخت می 
کرد. اما در قانون جدید بیمه شخص ثالث قانونگذار خودروها 
را بر اساس معیار قیمت به خودروهای متعارف و نامتعارف 
خودروهای  مالی  خسارت  جبران  برای  و  کرده  تفکیک 
نامتعارف حد تعیین کرده است. بر این مبنا خودروی متعارف 
به خودروئی گفته می شود که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد دیه 
کامل مرد مسلمان در ماه حرام در آن سال باشد و خودرویی 
که قیمت آن بیشتر از این حد باشد نامتعارف تلقی می شود. 
خسروجردی افزود: بر این اساس در سال جاری که مبلغ 
دیه مرد مسلمان در ماه حرام ۴۴۰ میلیون تومان تعیین شده، 
نصف آن یعنی ۲۲۰ میلیون تومان معیار شناسایی خودروها 
در پرداخت خسارت است. به عبارتی خودروهای تا سقف این 

قیمت، متعارف و باالتر از آن نامتعارف شناخته می شوند.
پرداخت نامحدود خسارت به خودروهای تا ۲۲۰ میلیون

وضعیت  درباره  مرکزی  بیمه  در  مسئول  مقام  این 
پرداخت خسارت به خودروهای متعارف و غیر متعارف نیز 
توضیح داد: اگر یک خودروی متعارف که قیمت آن در سال 
رانندگی  حادثه  یک  در  است  میلیون   ۲۲۰ حداکثر  جاری 
دچار خسارت مالی شود، میزان خسارت به هر اندازه ای که 
باشد باید توسط مقصر حادثه جبران شود. حال اگر مقصر 
حادثه بیمه نامه شخص ثالث داشته باشد، این مبلغ تا سقف 

تعهداتی که در بیمه نامه درج شده است توسط شرکت بیمه 
بیمه  یا تعهدات  نداشته  نامه  بیمه  اگر  پرداخت می شود و 
نامه کافی نباشد، کل خسارت و یا مبلغ مازاد بر تعهد بیمه 
گر را مقصر حادثه باید جبران کند. یعنی برای خودروهایی 
که تا سقف ۲۲۰ میلیون ارزش دارند، هیچ محدودیتی برای 

پرداخت خسارت وجود ندارد. 
قانون به ضرر خودروهای باالی ۲۲۰ میلیون

از  بیش  دیده  زیان  خودروی  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
حال  در  البته  که  باشد  داشته  قیمت  تومان  میلیون   ۲۲۰
نحوه  دارند،  قرار  رده  این  در  خودروها  از  بسیاری  حاضر 
پرداخت خسارت به آن ها متفاوت خواهد بود. ادامه داد: بر 
این اساس اگر خودروی زیان دیده مثال ۵۰۰ میلیون تومان 
ارزش داشته باشد با توجه به اینکه از نظر قانونگذار خودرو 
لوکس )نامتعارف( است حتی اگر این خودرو خسارت کلی 
دیده و اسقاطی شده باشد مقصر حادثه فقط تا حد ۲۲۰ میلیون 

تومان مسئول بوده و پرداخت خسارت بیش از این مبلغ بر 
عهده مقصر و به تبع آن بر عهده بیمه گر نیز نخواهد بود.

اندازه خودرو ۲۲۰  به  وقتی قطعات خودرو میلیاردی 
میلیونی می ارزد

خسروجردی توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت: اگر 
خسارت وارده جزئی باشد،به عنوان مثال گلگیر آن خسارت 
نامتعارف  دیده  زیان  خودرو  اینکه  به  توجه  با  باشد  دیده 
بیمه  به تبع آن شرکت  محسوب می شود مقصر حادثه و 
متعارف  خودرو  یک  گلگیر  به  وارده  خسارت  حد  در  فقط 
این صورت که خسارت گلگیر خودروی  به  مسوول است؛ 
۲۲۰ میلیون تومانی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد 
و آنگاه معادل آن برای خودروی آسیب دیده پرداخت می 
شود؛ بنابراین کارشناسی و پرداخت خسارت به یک خودروی 
گرانقیمت چه خسارت جزئی یا کلی باشد متناظر با باالترین 
قیمت یک خودروی متعارف که در حد ۲۲۰ میلیون تومان 

ارزش دارد انجام خواهد شد.
شرکت های بیمه باید باالترین حد خسارت را بدهند

بیمه  غیرزندگی  بیمه های  بر  فنی  نظارت  کل  مدیر 
اعمال  زمان  در  بیمه  های  شرکت  کرد:  تاکید  مرکزی  
این قاعده باید توجه کنند که ممکن است چند خودرو در 
بازار با قیمت ۲۲۰ میلیون تومان وجود داشته باشد، آنگاه 
باالترین حد خسارت که می توان به خودروهای با این رنج 
خودروی  به  خسارت  پرداخت  مبنای  کرد  پرداخت  قیمت 

غیر متعارف است.
زیان قانون بیمه ثالث را با بیمه بدنه جبران کنید

اینکه  بیان  با  مرکزی  بیمه  در  مسئول  مقام  این 

خودروهایی که باالی ۲۲۰ میلیون تومان هستند باید برای 
جبران زیان از بیمه بدنه استفاده کنند،افزود: گرچه بیمه نامه 
بدنه اختیاری است ولی با توجه به افزایش قیمت خودروها و 
وجود قاعده ذکر شده در بیمه نامه شخص ثالث توصیه می 
شود دارندگان خودروها و بویژه کسانی که خودروی گران 
قیمت دارند نسبت به خرید بیمه نامه بدنه از شرکت های 
بیمه اقدام کنند تا در زمان بروز حادثه و ایجاد خسارت با 

مشکل مواجه نشوند.
خسروجردی در رابطه با تعیین و پرداخت خسارت بدنی 
نیز گفت: اساسا قانون بیمه شخص ثالث سال ۱3۹۵در این 
رابطه بدون سقف است و در صورتیکه میزان دیه شخص 
ثالث مصدوم یا فوت شده بیشتر از تعهد مندرج در بیمه نامه 
باشد، مبلغ مازاد بر بیمه نامه توسط صندوق تامین خسارت 

های بدنی جبران می شود. 
به گفته وی، برای همین از سال ۱3۹۵ طبق قانون 
نیاز به افزایش تعهدات بدنی بیمه نامه و صدور 
قضائیه  قوه  توسط  دیه  افزایش  از  بعد  الحاقیه 
وجود ندارد، اما در مورد خسارت های مالی این 
نیاز وجود داشته و شرکت های بیمه با دریافت 
حق بیمه اضافی، تعهدات مالی بیمه نامه شخص 
ثالث را افزایش می دهند.خسروجردی یادآور شد: 
تعهدات بیمه شخص ثالث در سال جاری حداقل 
۱۱ میلیون تومان است که اگر بیمه گذاران تمایل 
داشته باشند می توانند این مبلغ را افزایش بدهند 
که اگر در زمان وقوع حادثه خسارتی بیش از این 
به خودروهای دیگر وارد کردند بیمه گر جبران 

کامل خسارت را بر عهده داشته باشد.
این قانون، مصوب مجلس و تغییر آن به 

مجلس مربوط است 
بیمه  غیرزندگی  بیمه های  بر  فنی  نظارت  کل  مدیر 
مرکزی در رابطه با اینکه در چند سال اخیر و بویژه در سال 
جاری قیمت خودرو افزایش چند برابری داشته است؛ طوری 
از خودرو را  که سقف ۲۲۰ میلیونی تعداد بسیار محدودی 
پوشش داده و موجب نارضایتی مردم شده است آیا قرار نیست 
تغییری در رویه موجود پرداخت خسارت رخ دهد؟ گفت: این 
قاعده قانون مصوب مجلس است و نمی توان خالف آن عمل 
کرد ولی تا حدی که امکان داشته تفسیر شرکت های بیمه 
به نفع زیان دیدگان انجام می گیرد و پرداخت خسارت نیز 
به باالترین حد ممکن صورت می گیرد؛ اما اعمال تغییرات 
اساسی در این خصوص نیاز به اصالح قانون در مجلس دارد.

درخواست صنعت بیمه برای تغییر قانون 
اینکه بیمه مرکزی و شرکت های بیمه  بیان  با  وی 
متقاضی اصالح این قانون هستند و به همین منظور الیحه 
ای از طریق دولت به مجلس ارائه گردیده است، افزود: این 
تقاضای صنعت بیمه نیز است، چرا که محاسبات این روش 
برای شرکت های بیمه نیز دشوار و از سویی موجب نارضایتی 
زیان دیدگان شده که این در نهایت به نفع شرکت های بیمه 

نیز تمام نخواهد شد.
پیشنهاد بیمه چیست؟ 

خسروجردی افزود: پیشنهاد ما این است که با اعمال 
تغییرات در این ماده از قانون،  بیمه گر مکلف باشد خسارت 
واقعی خودروی زیان دیده را )بدون توجه به اینکه خودرو ارزان 
قیمت است یا لوکس ( تا سقف تعهدات مالی اجباری و اختیاری 

مندرج در بیمه نامۀ مقصر حادثه محاسبه و پرداخت کند.

مدیر کل نظارت فنی بر بیمه های غیرزندگی بیمه مرکزی خبر داد؛

بررسی مشکالت پرداخت بیمه ثالث با توجه به افزایش قیمت خودرو
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ارز دیجیتال ترون
دهه دوم قرن بیست و یک را می توان به نام دهه ظهور ارزهای 
دیجیتال در جهان نام گذاری کرد. از سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ ارزهای 
دیجیتال زیادی معرفی شدند که بسیاری از آن ها با استقبال عمومی 
روبرو نشده و از چرخه رقابت با سایرین کنار رفتند و تعداد باالیی 
از آن ها نیز در این چرخه به جایگاه باالیی رسیدند. یکی از ارزهای 
دیجیتالی که در این میان موفق ظاهر شد، ارز ترون بود. این ارز 
البته هنوز برای کاربران ایرانی کمی ناشناخته است. ازاین رو در ادامه 
این مقاله قصد داریم به معرفی این ارز دیجیتال بپردازیم و مفاهیم 

و اصطالحات مربوط به آن را با هم مرور کنیم.

شبکه و ارز دیجیتال ترون چیست؟
داخلی  ارز   ،TRX اختصاری  نشانه  با  ترون  دیجیتال  ارز 
غیرمتمرکز  پلتفرم  دیجیتال یک  ارز  این  است.  ترون  بالک چین 
مبتنی بر بالک چین است که هدف آن ایجاد یک شبکه جهانی 
اشتراک گذاری مطالب رایگان در حوزه سرگرمی است. به عبارت 
ساده، ترون از تکنولوژی بالک چین به عنوان بستری برای توسعه 
بازار جهانی استفاده می کند که این شامل دنیای سرگرمی، رسانه و 
انواع محتواست )اما به صورت غیرمتمرکز(. این بدان معناست که 
سازمان های مرکزی فعلی اینترنت )که واسطه ای برای سازندگان نیز 
به حساب می آیند( از این حلقه خارج می شوند )مانند فروشگاه اپل 
 Google Play ،YouTube ،Google ،Facebook ،استور
و …(. این ویژگی، به سازندگان محتوا این امکان را می دهد تا 
آن ها  از  را  خود  کار  سود  و  باشند  ارتباط  در  کاربران  با  مستقیما 
دریافت کنند )بدون پذیرش ریسک عدم رعایت خط مشی های یک 
شرکت.( ارز دیجیتال رسمی ترون، ترونیکس نام دارد. کد رسمی 
که در پلتفرم های معامالتی با نشانه اختصاری TRX نمایش داده 
 ،EOS می شود، به کوین ترون اشاره دارد. درست مانند اتریوم یا
تمام تراکنش های ترونیکس در یک دفترچه عمومی ثبت می شوند 
و از طریق Tron Explorer قابل پیگیری هستند. اگر کسی 
یا  نرم افزاری  پول  کیف  در یک  ترون  مقداری  داشتن  از  صحبت 
ترونیکس است، نه  ارز دیجیتال  سخت افزاری می کند، منظور آن 
اپلیکیشن در ترون،  بالک چین ترون. اما صحبت از ساخت یک 
محتوا  مخاطبان  است.  ترون  چین  بالک  از  بهره گیری  معنای  به 
می توانند برای دسترسی به محتوای مورد نظرشان در شبکه، از ارز 
دیجیتال ترونیکس برای پرداخت استفاده کنند. سپس این کوین ها به 
حساب تولیدکنندگان محتوا واریز می شود و آن ها می توانند ترونیکس 
را با ارزهای رمزنگاری شده دیگری مبادله کنند و یا برای پرداخت 
هزینه خدمات بالک چین از آن استفاده کنند. در زمان نگارش این 
مقاله TRX به لحاظ میزان سرمایه بازارش رتبه دهم را داراست.

چه کسی ترون را اختراع کرد؟
ترون، در سپتامبر سال ۲۰۱۷ توسط یک سازمان غیرانتفاعی 
مستقر در سنگاپور به نام Tron Foundation تاسیس شد. موسس 
و مدیرعامل این شرکت جاستین سان )Justin Sun(، یک کارآفرین 
چینی است که همچنین بنیان گذار و مدیر عامل PEIWO، یک 
اپلیکیشن محبوب چینی نیز می باشد. تا اوایل سال ۲۰۱۶، سان نماینده 
ارشد و مشاور آزمایشگاه ریپل )شرکت مادر بالک چین ریپل( بود. بنیاد 
ترون دارای دفتر مرکزی در پکن و سانفرانسیسکو است و اعضای تیم 

آن نیز مستقر در سئول و توکیو هستند.

تاریخچه ارز دیجیتال ترون
ارز دیجیتال ترون مانند سایر ارزهای دیجیتال سابقه زیادی 
ندارد. این ارز در سال ۲۰۱۷ با قیمت ۰٫۰۰۱۹ دالری و با ۷۰ میلیون 
اعضای  است.  دهنده عرضه شده  توسعه  برای  اولیه  دالر سرمایه  
ارز  توسعه دهنده   بزرِگ  کارمندان شرکت های  آن همگی  سازنده 
دیجیتال و کسب وکار اینترنتی هستند که با گرد هم آمدن اقدام به 
توسعه ترون نموده اند. در عرضه  اولیه  این ارز دیجیتال، توکن های 
اولیه  مبتنی بر شبکه اتریوم عرضه شده و یک سال پس از عرضه 
شبکه  اختصاصی خود ترون پشتیبانی از این ارز دیجیتال را به عهده 
گرفت. اولین توکن رسمی ترون نیز با نام ERC-۲۰ معرفی شد.

هدف از ساخت آن چه بود؟
ترون دارای یک شبکه  اینترنت غیرمتمرکز است که سازنده 
تالش زیادی برای دستیابی به آن نموده است. هدف از ایجاد این 
غیرمتمرکز می باشد. ساختار  اینترنت  این  معرفی  نیز  دیجیتال  ارز 
این شبکه به یک شبکه  جهانی غیرمتمرکز برای به اشتراک گذاری 
رایگان مطالب در حوزه  سرگرمی تبدیل شده است. این صنعت در 
دارا می باشد.  را در جهان  تریلیون دالری  ارزش ۱  همین شرایط 
شبکه  ترون به قدری قدرتمند است که به راحتی می توانید آن را با 
ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین و اتریوم مقایسه نمایید. با توجه 
سال های  در  ترون  چشم گیر  پیشرفت  بر  مبنی  سازنده  ادعای  به 
آینده، به نظر می رسد آقای سان و رفقا به دنبال داشتن بزرگ ترین 

ارز دیجیتال در جهان هستند.

ترون ها در کجا مبادله می شوند؟
برای مبادله ترون در شبکه  این ارز دیجیتال نیاز به سه اصل 
مهم خواهید داشت. فضایی برای ذخیره سازی ارزهای خریداری شده، 
پلتفرم خریدوفروش و صرافی واسط که مبادله گرها را به هم متصل 
نماید. در بند بعدی به معرفی صرافی های ترون پرداخته ایم. برای 
ذخیره سازی این ارز دیجیتال می توانید از کیف پول های الکترونیکی 
و یا سخت افزاری استفاده کنید که خود سایت ترون بهترین های 

آن ها را به کاربران معرفی کرده است. همچنین پلتفرم های زیادی 
هم که عمومًا مبتنی بر وب هستند، امکان مبادله این ارز دیجیتال 
را برای کاربران فراهم آورده اند. برای ایرانی ها اما این امر تنها از 

برخی سایت ها امکان پذیر است.

صرافی ترون
مانند  صرافی هایی  در  می توان  را  ترونیکس  دیجیتال  ارز 
سایر  به  غیره  و   Binance ،OKEx ،Huobi ،Bittrex
تبدیل کرد. در حال  اتریوم  یا  بیت کوین  مانند  ارزهای دیجیتالی 
حاضر خرید ترونیکس )TRX( با ارزهای فیات امکان پذیر نیست.

مزایایارزدیجیتالترون
    تراکنش های ارزان

هزینه تراکنش ترون تقریبًا صفر است. در بسیاری از شبکه ها 
برای انجام تراکنش باید هزینه پرداخت شود، اما ترون هزینه  بسیار 

کمی دارد که حدود ۰٫۰۰۰۰۰۵ سنت به ازای هر تراکنش است.

    امکان حجم باالی تراکنش
سیستم ترون این امکان را فراهم می کند تا تراکنش ها بدون 
محدودیت انجام شوند. همچنین، این سیستم قادر است حدود ۱۰۰۰ 
تراکنش را در ثانیه مدیریت کند )در مقایسه با رقیب خود اتریوم که 

حدود ۱۵ تراکنش در ثانیه را انجام می دهد(.

    پشتیبانی و محبوبیت
صحبت های زیادی در خصوص ترون شنیده می شود که عمدتا 
افراد تحت  از  به دلیل بنیان گذار آن جاستین سان است که یکی 
حمایت جک ما )JackMa(، بنیان گذار علی بابا است. همچنین 
این پلتفرم در مدت زمان بسیار کوتاهی پس از راه اندازی اش، در 
بسیاری از صرافی ها مورد معامله قرار گرفت و کاربران زیادی را به 
خود اختصاص داد. پشتیبانی از ترون بسیار عظیم بوده و در حال 
حاضر تعداد کاربرانش حدود یک میلیون نفر گزارش شده  است )به 

.)Smartereum نقل از

معایبارزدیجیتالترون
عرضه  عظیم

این امر به منظور پایین نگه داشتن قیمت  کوین و حمایت از 
پذیرش گسترده این پروژه انجام شده  است، اما دارای اثرات وارونه ای 
نیز هست و بسیاری از کاربران با این ویژگی “قیمت پایین و عرضه  

باال” راحت نیستند. هیچ محصولی پشتوانه ارزش آن نیست.

آیاارزدیجیتالترونامناست؟
اگر شما کاربر پلتفرم ترون باشید، به خوبی می دانید که این 
شبکه از شهرت خوبی برخوردار است. یکی از مهندسان امنیت این 

 Google است که سابقه  کار در )Jorge Guo( سیستم، جورج گو
Qualcomm، و Huawei را دارد و او تمام تحقیقات و توسعه 
همانند  که  باشید  داشته  یاد  به  اما  دارد.  عهده  بر  را  ترون  امنیت 
نگهداری ایمن رمزهای عبورتان، باید نسبت به ذخیره  کوین های 
خود نیز حساس باشید. می توانید کوین های خود را در کیف پولی 
مانند myetherwallet.com ذخیره کنید، اما حتمًا باید کلید 
خصوصی خود را یادداشت کرده باشید. اگر این کار را انجام ندهید، 
از  بدهید.  دست  از  همیشه  برای  را  خود  کوین های  است  ممکن 
آنجایی که کریپتو کارنسی ها غیر متمرکز هستند، سایت هایی مانند 
myetherwallet.com اطالعات شما را به هیچ وجه ذخیره 
نمی کنند. آن ها نسخه بک آپی از نام کاربری و رمز عبور شما را در 
اختیار ندارند و اگر آن را فراموش کنید نمی توانید مانند ایمیل، رمز 
جدیدی تنظیم کنید. برای دسترسی به کوین هایتان، حتمًا و حتمًا 
باید کلید خصوصی را به خاطر داشته باشید. این تنها راه ورود به 
حساب کاربریتان است. درست مانند هر دارایی دیجیتال دیگری، 
دچار  امنیتش  و  بگیرد  قرار  استفاده  سوء  مورد  می تواند  نیز  ترون 
مشکل شود. این ریسکی است که شما باید در عصر دیجیتال آن 
را بپذیرید، اما قطعا انجام اقدامات پیشگیرانه می تواند این ریسک 

را تا حدودی کاهش دهد.

نحوه استخراج و خرید ترون
برخالف بسیاری دیگر از انواع ارزهای دیجیتال دیگر امکان 
استخراج این ارز دیجیتال توسط کاربران وجود ندارد. تراکنش های 
انجام می شوند.   DPoS الگوریتم  از  استفاده  با  دیجیتال  ارز  این 

تمام توکن های ارائه شده برای این ارز دیجیتال ۱۰۰ میلیارد واحد 
می باشد که ۶۵ میلیارد آن در حال گردش است. یک نکته  مهم هم 
در خرید ارز دیجیتال ترون این است که در حال حاضر نمی توانید 
این ارز را به صورت مستقیم و با پول فیات بخرید. برای این کار 
ابتدا باید اقدام به خرید ارزهای دیجیتال دیگری مانند بیت کوین، 
اتریوم و یا تتر نموده و سپس در پلتفرم های مبادله، اقدام به مبادله  
آن ها با ترون کنید. بعد از پایان مراحل خرید نیز ترون خریداری 
شده به کیف پول شما برگشت داده خواهد شد و می توانید از آن 
امکان  ببرید.  بهره  بلندمدت  یا  و  کوتاه مدت  سرمایه گذاری  برای 
خرید ارزهای دیجیتال رایجی مانند بیت کوین و تتر نیز از طریق 

صرافی های داخلی برای کاربران ایرانی وجود دارد.

نحوه ذخیره ترون و بهترین کیف پول های آن
نیاز به  ارزهای دیجیتال  برای ذخیره سازی ترون مانند سایر 
استفاده از کیف پول الکتریکی و یا سخت افزاری دارید. البته با توجه 
به منحصربه فرد بودن شبکه  ترون، امکان ذخیره سازی آن نیز در هر 
کیف پولی وجود ندارد و حتمًا کاربران بایستی برای این منظور از 
کیف پول های مشخصی استفاده نمایند. سایت ترون بهترین کیف 
پول های ذخیره سازی را معرفی کرده است که در ادامه به بررسی 

مختصر هر یک می پردازیم.

۱-لجرنانوایکس:
شبکه و ارز دیجیتال ترون چیست؟

این کیف پول سخت افزاری یکی از امن ترین و رایج ترین انواع 
کیف پول الکتریکی محسوب می شود که شهرت و اعتبار زیادی دارد. 
از مزیت های بزرگ آن می توان به پشتیبانی تعداد بسیار باالیی ارز 
دیجیتال و امنیت فوق العاده  آن اشاره کرد. همچنین این ارز دیجیتال 
قابلیت اتصال به گوشی های هوشمند را نیز بدون نیاز به کابل دارا 
می باشد. بزرگ ترین عیب این کیف پول نیز قیمت باالی آن است. 
یکی دیگر از عیب های این ارز دیجیتال نیز این است که در صورت 
فراموشی و از یاد بردن کدهای کاربری راهی برای بازیابی آن ها 
وجود ندارد. گم کردن این کدها به منزله  از بین رفتن تمام کوین های 

شما در آن خواهد شد.

۲-ترزور:
شبکه و ارز دیجیتال ترون چیست؟

برای  رایج  سخت افزاری  پول های  کیف  از  دیگر  یکی 
ذخیره سازی ترون، کیف پول ترزور است. این کیف پول می تواند از 
بیش از ۷۰۰ ارز دیجیتال پشتیبانی نماید و امکان استفاده از آن ها 
را برای کاربر فراهم آورد. وارد کردن آسان اطالعات از مزیت های 
اصلی این کیف پول گران قیمت محسوب می شود. البته این کیف 
پول در دو نسخه  معمولی و مدل T عرضه شده است که اختالف 

قیمتی فاحشی هم دارند.

۳-ترونلینک:
شبکه و ارز دیجیتال ترون چیست؟

برای سیستم عامل های  نرم افزاری  به صورت  پول  این کیف 

موبایلی اندروید و آی او اس و مبتنی بر وب به صورت یک افزونه 
در گوگل کروم توسعه داده شده است. از مزیت های این کیف پول 

می توان به راحتی استفاده از آن برای کاربر اشاره کرد.

۴-اتمیکوالت:
شبکه و ارز دیجیتال ترون چیست؟

کیف پول اتمیک والت یکی از شناخته شده ترین کیف پول ها 
از  است.  ترون  مانند  دیجیتال  رازهای  انواع  ذخیره سازی  برای 
مهم ترین مزیت های این ارز دیجیتال می توان به پشتیبانی آن از 

3۰۰ کوین مختلف اشاره نمود.

تراکنش های ترون چگونه انجام می شوند؟
تراکنش های انجام گرفته در این سیستم یکی از ساده ترین 
و سریع ترین نمونه ها در میان کل ارزهای دیجیتال است. برخالف 
بسیاری از ارزهای دیجیتال که برای برقراری تراکنش در آن ها نیاز 
به صورت  مبادله  دو طرف  نیست.  دیگری  واسطه   هیچ  وجود  به 

آنالین این تراکنش را بدون هزینه با یکدیگر انجام خواهند داد.

شبکه ترون و عملکرد آن
نحوه  کار شبکه  ارز دیجیتال ترون یکی از پیچیده ترین شرایط 
امکان  عدم  به  توجه  با  دارد.  دیجیتال  ارزهای  سایر  به  نسبت  را 
با  دارایی ها  اثبات  برای  دیگری  روش  از  سیستم  آن،  استخراج 
عنوان الگوریتم اثبات سهم نمایندگی شده استفاده می  کند. در این 

سیستم افراد عضو در شبکه و کسانی که ترون خریداری نموده اند 
تحت شرایطی خاص مانند پرداخت ۹۹۹۹ ترون به شبکه می توانند 
به عنوان یکی از ۲۷ نماینده حق رأی در شبکه فعالیت کنند. این 
افراد تنها کسانی هستند که امکان تولید بالک را در شبکه ترون 
خواهند داشت. انتخاب از روش رأی گیری نیز به این دلیل است تا 
انحصارطلبی در این شبکه به حداقل ممکن برسد. از طرفی عدم 
پشتیبانی آن از ماینینگ نیز به دلیل کاهش مصرف انرژی ناشی از 

روش های معمول امروزی است.

معماری شبکه ترون و ارز دیجیتال ترون
ترون در معماری خود برای غیرمتمرکز کردن کل سیستم از سه 
الیه  مختلف بهره می برد. الیه  ذخیره سازی، هسته و الیه  کاربردی 
سه الیه  معماری شبکه ترون را تشکیل می دهند. الیه  ذخیره سازی 
و هسته در نقش برنامه ریز و مدیریت کل شبکه ظاهر می شوند. زبان 
اصلی برنامه نویسی این الیه ها جاوا است که گویا قرار است با سایر 
زبان های برنامه نویسی نیز ادغام شود. الیه  کاربردی نیز برای ساخت 
برنامه های غیرمتمرکز و شخصی سازی کیف پول ها مورد استفاده قرار 
می گیرد. این الیه سطحی ترین الیه شبکه ترون محسوب می شود.

نودها در شبکه  ترون
نود  تعریف  شده اند.  با وظایف مشخص  این شبکه  در  نودها 
اصلی نودهای شاهد نماینده ارشد می باشند. این نودها که به فول 
نودهای SR شهرت دارند وظیفه  تائید تراکنش ها و توسعه  بالک ها 
را بر عهده دارند. الگوریتم بسیار خاص و ویژه ای برای اثبات سهم 

در این نود طرح ریزی شده است. دومین نود شبکه ترون فول نود 
است که آن هم در نقش انتشاردهنده تراکنش ها و بالک ها ظاهر 
می شود. در نهایت نود سالیدیتی استعالم گیرنده API ها و همگام 

کننده بالک های قطعی است.

قیمت گذاری ارز دیجیتال ترون
ارز دیجیتال ترون نیز مانند سایر ارزهای دیجیتال بر اساس 
میزان عرضه و تقاضا انجام می شود. رشد این ارز نیز بر این اساس 
می باشد. نکته ی مهمی که درباره  ترون و مقایسه  آن با سایر ارزهای 
دیجیتال باید بدانید، میزان ترون عرضه شده است. همانطور که اشاره 
کردیم این ارز دیجیتال با تعداد کوین های بسیار باال عرضه شده 
و دلیل اصلی کم بودن قیمت فعلی آن نیز همین تعداد کوین های 

باالی آن است.

شبکه و ارز دیجیتال ترون چیست؟
شکل باال نمودار قیمت ترون را در برابر دالر آمریکا از زمان 
ارز  این  قیمت  می بینید  که  همانطور  می دهد.  نشان  آن  پیدایش 
دیجیتال بعد از یک صعود ناگاهی و جهشی که در سال ۲۰۱۹ رخ 
داده در یک روند نزولی قرار گرفته است. هر چند در حال حاضر 
قیمت آن با ثبات روبرو بوده و نوسان کمی دارد، با این حال هنوز 
نظر  از  مقاله  این  انتظار  زمان  در  است.  نشده  روند صعودی  وارد 
بروز  دیجیتال  ارزد  این  برای صعود قطعی  تکنیکالی شواهد الزم 
نکرده اما روند غیرمنطقی را نیز پشت سر نمی گذارد. به نظر بعد از 
افزایش قیمت ترون به باالی ۰٫۰۲ که بزرگ ترین مقاومت نزدیک 
آن است، این انتظار برای این ارز دیجیتال وجود خواهد داشت تا وارد 
یک روند صعودی بزرگ شود که به نظر برای یک بازه بلندمدت 

می تواند به وقوع بپیوندد.

پیش بینی قیمت ترون
آقای سان ایده پرداز اصلی ترون مدعی است که تا ۲ سال 
آینده قیمت این ارز دیجیتال به حدود ۲ دالر خواهد رسید. با توجه 
به قیمتی که در حال حاضر این رمز ارز دارا می باشد، رسیدن به 
چنین قیمتی کمی دور از انتظار بوده و می تواند رشد فوق العاده ای 
برای ترون باشد. با این حال با توجه به اینکه در سال ۲۰۲۰ قرار 
است همه  ۱۰۰ میلیارد واحد ترون عرضه شود و دیگر هیچ واحدی 
از آن ساخته نخواهد شد، رشد ناگهانی آن هم یکی از گزینه های 

پیش روی این ارز دیجیتال است.

TRC20 و TRC10 توکن های
توکن های TRC۱۰ و TRC۲۰ دو توکن رسمی معرفی 
شده توسط شبکه  ترون می باشند. این توکن ها هر یک با شرایط و 
کاربری خاص در شبکه  ترون استفاده می شوند. TRC۱۰ توکنی 
 TVM است که بدون استفاده از ماشین مجازی ترون با عنوان
 TRC۲۰ توسط بالک چین ترون ساخته و پشتیبانی می شود و
هم با استفاده از این ماشین مجازی، استانداردی برای قراردادهای 
هوشمند ترون می باشد. استفاده از این توکن ها شبکه ترون را کامال 
برای ساخت آن ها در  نموده است. جالب است که  منحصر به فرد 
برنامه نویسی  زبان های  در  توانایی  هیچ  به  نیاز  نیز  ترون  شبکه 
نخواهید داشت و تنها می توانید با استفاده از چند مرحله  ساده اقدام 
هزینه ای   TRC۱۰ توکن  ساخت  برای  نمایید.  آن ها  ساخت  به 
مصرف  شما  اینترنت  باند  پهنای  تنها  و  شد  نخواهید  متقبل  هم 
می شود. این توکن در حال حاضر در شبکه  ترون با قیمت ۱۰۲۴ 
TRX عرضه می شود. برخی از تفاوت های اصلی این دو توکن 

نیز به شرح زیر می باشد:
 TRC۲۰ نسبت به TRC۱۰ امکان یادگیری و اجرای    
بسیار ساده تر است و بدون هیچ دانش برنامه نویسی قابل اجرا است.

توکن  اما  دارد  شخصی سازی  قابلیت   TRC۲۰ توکن      
TRC۱۰ از این قابلیت برخوردار نیست.

    توکن TRC۱۰ با استفاده از API قابل دسترسی است 
در حالی TRC۲۰ چنین مزیتی ندارد.

    امکان برگرداندن هیچ کدام از این دو توکن نیز در صورت 
از دست رفتن برای کاربران وجود نخواهد داشت.

آینده ترون چگونه است؟
از  پس  است.  غیرممکن  واقعًا  ترون  آینده   دقیق  پیش بینی 
شکوفایی فوق العاده  بیت کوین همه  افراد جامعه با نوعی خوش بینی 
به این رمز ارزها نگاه می کنند. غافل از اینکه بدانند این رمز ارزها 
در سال های اخیر بیشتر از این که شکوفایی داشته باشند، به ورطه  
نابودی نزدیک شده اند. با این حال داشتن سیستم فوق العاده قوی، 
حمایت از طرف افرادی با سابقه و تیم پشتیبانی قدرتمند نشانه هایی 
است که می توانند دلیلی بر موفقیت ترون در سال های آینده باشد.

خالصهمقاله
شده  زیاد  فوق العاده  اخیر  سال های  در  ارزها  رمز  پیدایش 
به نحوی که در همین چندسال تعداد آن ها به بیش از ۲۵۰۰ نمونه 
می رسد. در میان انبوه این ارزهای دیجیتال انتخاب یکی از آن ها 
به این راحتی ها نخواهد بود و نیاز به بررسی های زیادی دارد. در این 
میان ترون از جمله نمونه هایی است که با توجه به سخت افزارهایی 
که در اختیار دارد تبدیل به ارزی با قابلیت های جذاب در آینده شده 
است. در این مقاله سعی کردیم تا به صورت تخصصی همه  نکات 
مربوط به این ارز دیجیتال را با هم مرور کنیم و اطالعات دقیقی از 

آن را در اختیار شما قرار دهیم

غیر  پول  کیف  یک  والت  ترون 
این  در  است.  ترون  بنیاد  از  متمرکز 
مقاله به بررسی این کیف پول ، نحوه 
آن  از  استفاده  و  اندازی  راه  و  نصب 

خواهیم پرداخت.
بنیاد ترون در سال ۲۰۱۷ توسط 
اما  کرد.  کار  به  آغاز  سان  جاستین 
تاسیس اولیه آن در سال ۲۰۱۴ بود. این 
بنیاد در مدت کوتاهی پیشرفت زیادی 
کرد و ارز رمزنگاری آن یکی از بهترین 

ارزهای بازار است.
می  انجام  شرکت  این  که  کاری 
برای  وب  کردن  متمرکز  غیر  دهد، 
تغییر جهان با فناوری است. این بنیاد 
قصد دارد که در آینده اکوسیستم ترون 

را بسازد.
بنیاد  به  توانید  می  شما  واقع  در 
همکاری  آن  با  و  شوید  ملحق  ترون 
قاره  در  مرکزی  دفتر  دو  ترون  کنید. 

آمریکا و آسیا-اقیانوسیه دارد.

ترون والت چیست؟
ارز  پول  کیف  یک  والت  ترون 
 ، ایمن  ساده،  کاربرد  با  رمزنگاری 

قدرتمند و مبتنی بر فناوری بالک چین 
بیشتری  خیلی  های  قابلیت  اما  است. 
منظوره  چند  حل  راه  یک  این  دارد. 
ارز  های  تراکنش  تمام  برای  موبایل 
دیجیتال و جستجوگرهای بالک چین 

است.
جاوا  پول  کیف  یک  والت  ترون 
چین  بالک  پروتکل  برای  اسکریپت 
که  است  این  اصلی  ایده  است.  ترون 
را  خود  ترون  خصوصی  کلید  همیشه 
توانید  می  دارید.  نگه  آفالین  و  ایمن 
با یک رمز عبور یک یا چند کیف پول 
کلید  رمزنگاری  برای  که  کنید  ایجاد 
خصوصی و امضای تراکنش های شما 
)ارسال ترون، رای دادن، فریز کردن و 
غیر فریز کردن( استفاده می شود. کلید 
خصوصی کاربر هرگز توسط این برنامه 

فاش نمی شود.
با استفاده از ترون والت می توان 
توکن ها را فورا ارسال و دریافت کرد. 
همچنین می توان استیکینگ انجام داد 

و به SR رای داد.
با ترون والت می توان توکن ها 
را سریع و با حداقل کارمزد در صرافی 

معامله  و  مبادله  آن  داخلی  غیرمتمرکز 
اندروید،   برای  پول  کیف  این  کنید. 
iOS و دسکتاپ )سیستم عامل های 
در  ویندوز(  و  اس  اُ  مک  لینوکس، 

دسترس است. 
یا   ۸,۱ ویندوز  های  نسخه  فقط 
باالتر از ترون والت پشتیبانی می کنند. 
 Tron Wallet“ نسخه دسک تاپ آن

Play” نام دارد.

ویژگی های امنیتی ترون والت
کیف  در  بسزایی  اهمیت  امنیت 
غیر  کامال  والت  ترون  اما  دارد.  پول 
متمرکز است.یعنی  هیچ مرجع مرکزی 
برای تامین امنیت کیف پول شما وجود 
این همیشه بد نیست. در ترون  ندارد. 
پول  کیف  امنیت  مسئول  شما  والت، 

خود هستید.
پول  کیف  بیشتر  که  دانید  می 
های متمرکز کلید خصوصی را با شما 
به اشتراک نمی گذارند. در عوض آنها 
ایمن هستند. اما در کیف پول های غیر 
متمرکز وضعیت فرق می کند. در چنین 
کیف پول هایی، شما به کلید خصوصی 

دسترسی دارید و باید آن را در جای امنی 
نگهداری کنید.

ترون والت از مکانیسم های امنیتی 
پیشرفته ای بهره می برد که کامال از 
محافظت  کاربر  خصوصی  کلیدهای 
از  استفاده  با  پول  کیف  این  کند.  می 
نظامی  درجه  های  فناوری  جدیدترین 
خصوصی  کلیدهای  رمزنگاری،  برای 
و داده های حساس را فقط در دستگاه  
هرگز  آنها  کند.  می  ذخیره  کاربر  خود 
به جای دیگری ارسال نمی شوند و در 
اختیار دیگران قرار نمی گیرند. هیچ یک 
از اعضای ترون والت به کلید خصوصی 

شما دسترسی ندارد.
این بدان معناست که شما مالک 
واقعی بیت کوین، ترون و سایر توکن 
هستید.  خود  رمزنگاری  ارزهای  و  ها 
هیچ شخص ثالثی از جمله ترون والت 
دسترسی  شما  خصوصی  کلیدهای  به 
را که  تراکنشی  تواند هر  نمی  و  ندارد 
کاربر تصمیم به انجام آن دارد، محدود 
کند.تراکنش های ارزها و توکن ها به 
صورت مستقیم، ایمن و سریع انجام و 
بالفاصله در بالک چین ثبت می شوند.

عبارت بازیابی و دسترسی به 
سایر قابلیت های برنامه

هرگز عبارت بازیابی ۱۲ کلمه ای 
خود را در اختیار دیگران قرار دهید. در 
صورت گم شدن کلید خصوصی یا به 
دیگران، وجوه  با  آن  اشتراک گذاشتن 

شما بازیابی نخواهند شد. 
با باز کردن قفل برنامه و مکانیزم 
امنیتی ایمن تری مانند Face ID یا 
اثر انگشت به همه قابلیت ها دسترسی 
های  داده  چین  بالک  کنید.  می  پیدا 
تغییر  و  قابل هک  غیر  را  والت  ترون 
ناپذیر و باالترین سطح امنیت وجوه شما 
را تضمین می کند. یک رابط کاربری 
ساده و آسان به شما این امکان را می 
دهد تا تجربه ای سریع و ملموس داشته 
باشید. پشتیبانی ترون والت به صورت 
۲۴ ساعته است و در صورت مواجه شدن 
با مشکل می توانید از پشتیبان های آن 

درخواست راهنمایی کنید.
جدیدترین،  اتخاذ  با  والت  ترون 
راه حل های  ترین  ایمن  و  سریعترین 
ارز  صنعت  پیشتازان  از  یکی  فناوری، 

رمزنگاری است.

کیفپولترونوالتچیست؟

نحوهنصبوراهاندازیکیفپولترونوالتچگونهاست؟

ارزهای پشتیبانی شده توسط 
ترون والت

ترون والت یک کیف پول ایمن، 
رمزنگاری  ساده  برنامه  با  غیرمتمرکز 
بیت  ترون،  برای  همتا  به  همتا  ساده 
و  رزها  ا  ، ها توکن  یر  سا و  کوین 
جدیدترین  است.  رمزپایه  های  دارایی 
پول  کیف  این  بروزرسانی شده  نسخه 
 3,۲  TronWallet Update
Getty/ دهندگان  توسعه  تیم  است. 

ترون  های  برنامه  ایجاد  از  پس   IO
والت در اندروید و iOS ، این نسخه 

را منتشر کرده اند که شامل ۱۰ ویژگی 
رفع  و  داده شده  ارتقا  برنامه   ۷ جدید، 

۲۷ باگ است.
بزرگترین بروزرسانی ترون والت از 
زمان راه اندازی در سال ۲۰۱۸ تاکنون  
Update 3,۲ بوده که شامل پشتیبانی 
جفت   ،ERC های  توکن  اتریوم،  از 
اتریوم به/از بیت  های جدید مبادالتی 

کوین، تدر و ترون است. 
در جامع ترین به روز رسانی ترون 
 Getty/IO تیم  امروز،  به  تا  والت 
پشتیبانی کامل از دومین ارز برتر بازار 

 ERC۲۰ اتریوم( و کلیه توکن های(
مبتنی بر بالک چین اتریوم لحاظ کرده 
است. کاربران این کیف پول می توانند 
بالک  بر  مبتنی  های  توکن  و  اتریوم 
چین آن را به صورت مستقیم و ایمن 

نگهداری، ارسال و دریافت کنند.
در حال حاضر، ترون والت از سه 
کوین،  بیت  یعنی  اصلی  چین  بالک 
ترون و اتریوم پشتیبانی می کند. شما 
همچنین به تمام ارزهای رمزپایه بالک 
 )TRC۲۰ و  TRC۱۰(( ترون  چین 

دسترسی دارید.

شبکهوارزدیجیتالترونچیست؟
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در پس نگاه حسرت بار به زندگی افراد ثروتمند، یک سوال عامیانه همواره ذهن 
ما را به خود مشغول می کند و آن اینکه چگونه پولدار شویم؟ استیو سیبولد در کتاب 
»ثروتمندان چگونه فکر می کنند؟« نشان می دهد آنچه افراد ثروتمند و فقیر را از هم 
جدا می کند نحوه مواجهه آن ها با محدودیت منابع ازجمله پول است. درواقع تصمیم ها 
و رفتارهایی که در برابر محدودیت های پولی که یکی از انواع منابع برای تامین منابع 
دیگر است، ساخته و پرداخته می شوند سطح کیفی زندگی افراد را ازنظر مالی تعیین 
می کنند. وی معتقد است آنچه تفاوت میان افراد را رقم می زند بیشتر به طرز فکر آن ها 
بازمی گردد و ارتباط بسیار کمی با خود پول دارد. در این مقاله به  اختصار به زندگینامه 
احد عظیم زاده پدر فرش ایران و یکی از اسطوره های اقتصادی ایران می پردازیم.

کودکی عظیم زاده
احد عظیم زاده متولد سال 1336، یکی از موفق ترین ها در زمینه ی ثروت آفرینی 
است. کودکی که در 7 سالگی پدر خود را از دست داد و تا 13 سالگی روزها قالی 
می بافت و شب ها درس می خواند. کودکی که گرچه به دوش کشیدن و حمل پشتی 
و قالی های کوچک از اسفنجان یا اسکو برای فروش به شهری دیگر، تنها برای 
سود یکی دوتومانی، شانه هایش را خم می کرد اما سقف آرزوها و تالش هایش را 
کوتاه نکرد. وی در خاطراتش بی پروا از حسرت ها و محدودیت هایش می گوید؛ از 
فشارهای مالی  که موجب شد تحصیالت خود را بیش از سطح دیپلم نتواند ادامه دهد. 
در 19 سالگی سرمایه احد به 20 هزار تومان می رسد که آن را هم مادر و برادرش 
از او قرض می گیرند و بعدا با زحمت بخشی از آن را برمی گردانند. بعد از آن چون 
احد کفالت مادر خود را بر عهده داشت دوره سربازی اش زیاد طول نمی کشد و پس 
از 17 روز به خانه بازمی گردد. ازدواج می کند و از بین دو آرزوی خود یعنی خلبان 
شدن و پولدار شدن، قید خلبان شدن را می زند. او پس از سال ها دریافته بود برای 

رسیدن به ثروت، کار و تالش به تنهایی کارساز نیست.

عظیم زاده راه خود را می یابد
با پیروزی انقالب به رغم محدودیت هایی که در آن زمان وجود داشت عظیم زاده 
تالش کرد تا کارگاه کوچک قالی بافی خود را دایر کند؛ او می دانست برای توسعه کسب 
و کار خود باید به فراتر از مرزهای داخلی بیاندیشد. احد که از عزت فرش ایرانی در 
بیرون از مرزهای ایران باخبر بود فتح بازارهای بین المللی را در سر می پروراند. با 
این حال برای او که نه به زبان های خارجی مسلط بود و نه از اصول تجارت خارجی 
و صادرات سردرمی آورد، این کار کمی سخت می نمود. عظیم زاده فقط شنیده بود 
آلمان مرکز تجارت فرش است. وی برای کسب ایده از دو برادر تاجری که مقیم 
آلمان بودند و با آن ها از قدیم آشنا بود درخواست دعوت نامه می کند. همین کافی بود 
تا به هامبورگ سفر کند. آن دو برادر قبل از او این راه را پیموده و رموزی می دانستند 
که می توانست کلیدهای طالیی تجارت را در دست های احد جوان قرار دهد. عظیم 
زاده در این سفر به سالن ها و انبارهای فرش سرکشی کرد و با سلیقه های بازار هدف 
خود آشنا شد. در آلمان متوجه شد تجارت فرش در سوئیس به واسطه حضور تجار 
ثروتمند عرب در آن کشور سود بیشتری را نصیب وی خواهد کرد، پس عازم ژنو شد.

خود عظیم زاده در این باره می گوید: به طور اتفاقی در یک هتل در ژنو با تاجری 
ایرانی آشنا شدم که او ایده اصلی را به من داد و گفت فرش گرد بباف.

این برخورد مسیر زندگی اش را برای همیشه دگرگون می کند. در آن دوران در 
ایران فرش گرد بافته نمی شد و کیفیت تولید فرش و رنگ بندی ها هم مناسب نبود. 
او به اسفنجان بازمی گردد و در اولین فرصت وامی 60 هزارتومانی از بانک گرفته و 
با پس اندازی که داشت کارگاهی اجاره و چندین دار قالی برپا می کند. دستگاه ها و 
ابریشم موردنیاز خود را اقساطی می خرد و قدم در راه مسیر تازه ای که برای خود 

برگزیده بود، می گذارد.
در زمان کمی فرش های گرد عظیم زاده در سفر دو تاجران ایرانی مقیم آلمان به 
اسفنجان خریداری شد. عایدی او از سرمایه 100 هزارتومانی که ۸0 هزار تومانش 
قرض بود و یک کارگاه اجاره ای، 12 میلیون ۵00 هزار تومان بود. برای درک ارزش 
با ۵00 هزار تومان در تهران،  ریالی این مبلغ در آن سال همین بس که می شد 
آپارتمانی کوچک خرید. معامله ای که نقطه عطفی برای صادرات فرش های عظیم 
زاده به آلمان، ایتالیا، سوئیس، انگلیس، بلژیک و دیگر کشورها شد. پس از آن هر 
سفر ایده و نگاهی نو در پی داشت. شناخت سلیقه های مشتریان، بازدید از موزه ها 
و الهام و تلفیق طرح ها حاصلی بود که از هر سفر برای عظیم زاده برداشت می شد.

اما آیا عظیم زاده اولین یا خارق العاده ترین بافنده و تاجر فرش در ایران بوده 
است؟ چرا سایر فعاالن در این حوزه نتوانستند به نقطه ای که عظیم زاده در آن ایستاده 

است، بایستند؟ پاسخ به این پرسش را باید در ریسک پذیری وی جستجو کرد.
عظیم زاده هم همه این اصول را به طور ناخودآگاه دریافته بود و در کار خود به 

کار می بست. وی اصول کار خود را این گونه می شمارد:
شریک ندارم و هیچ گاه نداشته ام و نخواهم داشت. اگر شریک خوب بود، خدا 
برای خودش شریک می گذاشت. اصل دیگر احترام به مشتری است، هر که می خواهد 
احترام  با  می ایستد،  خبردار  تیمسار  جلوی  که  سربازی  مثل  مشتری  پیش  باشد. 
می ایستم. اتکای خودم اول به خدا و دوم به ایده و تفکر و پشتکار و ریسک پذیری 

خودم است. بسیار ریسک می کنم.

مبانی اقتصاد رفتاری هم با انتقاد از فرض غالبی که می گوید انسان اقتصادی 
پس از شناسایی راه حل بهینه آن را به کار خواهد بست، نشان می دهد انسان های 
واقعی حتی زمانی که به بهترین گزینه آگاهی دارند گاه به دلیل ضعف اراده و عدم 
روحیه ریسک پذیری در عمل از انجام آن سرباز می زنند و همین مسئله هم صنفان 

عظیم زاده را از او جدا می کند.

سقوط و صعود دوباره در داستان زندگی عظیم زاده
خودش  بود  شده  زاده  عظیم  نصیب  که  ثروتی  و  پیروزی ها  همه  ورای  در 
احساس می کرد چیزی کم است. چیزی از جنس پدر! هرچند او اکنون پدر شده 
همین  برای  شاید  می داد.  آزارش  پدر  گرم  آغوش  یتیمی حسرت  همچون  بود، 
نیاز بود که به سراغ کودکان یتیم رفت. با پذیرش سرپرستی تعدادی از آن ها، 
آرامشی که دنبال آن بود را بازیافت. ولی این آرامش چندان دوام نیافت. درست 
در شرایطی که احد خود را در اوج آرزوهای خود می دید، زندگی بازی تازه ای را 
با او آغاز کرد. سال 1372 پایانی بود بر هر آنچه احد خوشبختی اش می نامید. 

خود او در این باره می گوید:
مشکالتی پیش آمد توی ایتالیا، سویس، زوریخ، توی دبی! پول هایمان را خوردند! 
رقم بسیار باالبود، به مو رسیدم! همه گفتند عظیم زاده تموم شد! به آنجا رسیدم که 

بروم یک پیکان بگیرم و مسافرکشی کنم!
احد عظیم زاده دست به دامان ضامن آهو می شود و خود می گوید حاجتش را 
از امام رضا می گیرد. ظرف 6 ماه 10 برابر قبل اوضاع بهتر می شود! کیوساکی در 

این باره می نویسد:
ولی  همیشگی  فقر  که  زیرا  دارد  وجود  تفاوت  فقیر  و  ورشکسته  افراد  بین 

ورشکستگی موقتی است.
تلفنی از سوئیس کارها به روال باز می گرداند. عظیم زاده این اتفاق را این گونه 

روایت می کند:
همکارم گفت یک میلیون دالر ریختم به حسابت. قرار شد یک میلیون دالر دیگه 
هم بریزه تا براش فرش بخرم. وقتی بهم زنگ زدند، نگفتم که ورشکست شدم و 
فرش ندارم! به آن ها گفتم حتی پول هم نریختید مشکلی ندارد بیایید فرش هایتان 
را ببرید! سال 72 دالر ساعتی می رفت باال، دالر رو تبدیل کردم به ریال و وقتی 
می خواستم برای آن ها جنس بخرم در کنارش برای خودم هم 300-۴00 میلیون 
تومان آن زمان فرش خریدم. تا وقتی می خواستم فرش های خودم را بفروشم ۴00 

میلیون شد 700 میلیون و بعدش هم یک میلیارد!
پس از آن عظیم زاده سرمایه خود را در حوزه های دیگری هم به کار گرفت و 
در بازدید از هتل های معروف جهان تصمیم گرفت وارد کار ساخت بزرگ ترین پروژه 
هتل کشور شود. پروژه »قو الماس خاورمیانه« عظیم زاده دارای سه برج است که 
دو برج آن مسکونی و تجاری و برج سوم هتل ۵ ستاره مجللی با 3۵ طبقه است. 
هرکدام از برج های مسکونی نیز شامل 21 طبقه هستند و در کل 292 واحد مسکونی 

و ۵ پنت هاوس مجلل و زیبا را در خود جای داده اند.
 در طبقات زیرین برج های مسکونی سه طبقه مجتمع تجاری طراحی شده 
برج های مسکونی  بین  در فضای  دارد  باب فروشگاه تجاری   ۴۸6 که در حدود 
و هتل، مجتمع ورزشی احداث شده است. وی می گوید این پروژه آبروی کشور 
است و من باافتخار روی آن سرمایه گذاری کرده ام. من ایران را دوست دارم. 
یا  و سرمایه گذاری  ندارم  کشور  خارج  در  ریال  و  دالر  یک  حتی  بگردید  بروید 

نکرده ام. ذخیره 

اقدامات خیر عظیم زاده
خودش  گفته  به  که  کشور  فرش  صادرکننده  بزرگ ترین  زاده،  عظیم  احد 
شده  جهان  بیزینس من  بزرگ ترین  الماس  تندیس   2 دریافت  به  موفق  تاکنون 
است؛ توجه ویژه ای به ایتام دارد و تالش می کند به آرزوی کودکان بی سرپرست 
بر  را  یتیم  بالغ بر 1000 کودک  تاکنون سرپرستی  او  بپوشاند.  زیادی جامه عمل 

عهده گرفته، می گوید:
افتخار می کنم 2 سال خیر نمونه کشور شدم. افتخار می کنم جزء 100 کارآفرین 
مرتضی علی  دارم سفره  دارم. دوست  را دوست  اشتغال زایی  برتر کشور هستم. 
بازکنم، معتقدم خدا من را وسیله قرار داده است. با خودم پیمان بستم تا عمر دارم 
تا 10 سال  مرگم  از  کرده ام پس  کنم. وصیت  اضافه  آن ها  به  بچه  هرسال 100 
بعد از عمرم هرسال 100 بچه یتیم اضافه شود و مخارج همه یتیم ها را از محل 
ارثم بپردازند. بعد از 10 سال هم اگر بازماندگانم لیاقت داشتند، راه من را ادامه 
می دهند. سفره که می اندازیم برای یتیم ها و می آیند و غذا می خورند، کیف می کنم. 

گریه می کنم و حال می کنم.

احد عظیم زاده خطاب به جوانان می گوید:
من از زیر صفر شروع کردم. توصیه من به جوانان این است که منطقی فکر 
کنند. این گونه نبوده که شب بخوابم، صبح پولدار شوم. خاک خوردم و رنج کشیدم 
و آثار این رنج هنوز در من هست. امیدشان به خدا و فکر و بازوی خودشان باشد. 

درستکار باشند و تالش و تالش و تالش کنند. این فرمول من است.

احدعظیمزاده
سقوط و صعود دوباره در داستان زندگی عظیم زاده

درستکار باشند و تالش و تالش و تالش کنند. این فرمول من است

مناززیرصفرشروعکردم
بسیارریسکمیکنم
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دوومیدانی کار مبتال به کرونا: 
مریضبودندامامسابقهدادند

از  پس  که  دوومیدانی کارانی  از  یکی 
مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور به کرونا 
مبتال شده است می گوید در جریان مسابقات 

حال برخی از ورزشکاران خوب نبود. 
قهرمانی  دوومیدانی  مسابقات  از  پس 
باشگاه های کشور که طی روزهای ۱۰ تا ۱3 
مهر در دو بخش زنان و مردان برگزار شد، عده 
ای از ورزشکاران به کرونا مبتال شدند. البته آمار 
دقیقی از تعداد نفرات مبتال به بیماری در دست 
نیست، ضمن اینکه نمی توان به صورت قطعی 

مسابقات را عامل شیوع بیماری دانست اما طبق گفته برخی از ورزشکاران در روزهای 
برگزاری مسابقه مبتال شده اند و قبل از آن مشکلی نداشته اند.

فدراسیون دوومیدانی و کمیته پزشکی فدراسیون هنوز در این مورد اظهار نظر 
نکرده اند و به سواالتی که در این مورد مطرح است پاسخ نداده اند.

علی سهرابی، ورزشکار پرش ارتفاع تیم سپاهان که به کرونا مبتال شده در این 
مورد گفت: نمی دانم داستان چیست اما چند نفر از ورزشکاران  بین ما مریض بودند و 
ما آن ها را می دیدیم. حتی خود سرپرست هم گفت یکی از ورزشکاران مریض است 

اما می گفت سرماخوردگی است. عالوه بر این هم اتاقی من هم مریض بود.
او در ادامه افزود: وقتی مسابقات تمام شد، گفتند خودتان را به ویتامین c ببندید. 
اگر نمی دانستند چه کسی کرونا دارد بر چه اساسی این حرف را زدند؟ نمی دانم پشت 

پرده چه بود اما همه دیدند که برخی از ورزشکاران مریض بودند.
سهرابی با بیان اینکه ۵ تا ۶ نفر از ورزشکاران سپاهان به کرونا مبتال شده اند، 
مدعی شد:  من، اکبر بابایی)مربی سپاهان(، رضا قاسمی، نوید سلیمی پور همه مریض 
شده ایم. نوید روز مسابقه حالش خوب نبود اما وقتی گرم می کرد سرپرست به او گفت 
برو با بقیه دست بده و عادی رفتار کن که نوید در جوابش گفت دوستانم هستند و 

مریض می شوند. با این حال نوید االن صحبت نمی کند که جریان را بدانیم.
 او در پاسخ به این سوال که روز مسابقه شما را از نظر مسائل سالمتی چک 
نمی کردند؟ بیان کرد:  فکر می کنم چک نکردند که کسی مثل نوید مسابقه داد. مسابقه 
ما را هم کسی چک نکرد چون جواب pcr  را که به فدراسیون می دادیم دیگر تمام 
بود.  یک نامه خوداظهاری هم روزی که تست دادیم امضا کردیم.  با اینکه باشگاه 

سه روز قبل از مسابقات از ما تست گرفت اما کسی تا روز مسابقه قرنطینه نبود.

ورزشکارانبدوننگرانیتمرینکنند،المپیکتوکیو
برگزارمیشود!

مدیر کمیته برگزاری المپیک ضمن اعالم 
سفر توماس باخ به ژاپن در ماه آینده، بار دیگر بر 
برگزاری المپیک تاکید و اعالم کرد ورزشکاران 

بدون نگرانی تمرینات شان را پیش ببرند.
به گزارش سایت چاینانیوز، توشیرو موتو، 
مدیر کمیته برگزاری المپیک توکیو ۲۰۲۰ خبر 
داد توماس باخ، رئیس کمیته بین المللی المپیک 
)IOC( در اواسط ماه نوامبر )ماه آینده( به ژاپن 
سفر می کند و با نخست وزیر جدید یوشی هیده 

سوگا دیدار می کند.موتو در یک کنفرانس خبری گفت که باخ  که به دلیل بیماری 
همه گیر COVID-۱۹، سفر برنامه ریزی شده در ماه می خود به این کشور را لغو 

کرد، همچنین با رئیس توکیو ۲۰۲۰ یوشیرو موری صحبت خواهد کرد.
موتو همچنین افزود که او از تاریخ دقیق ورود باخ اطالع ندارد. خبرگزاری کیودو 
ژاپن پیش از این گزارش داده بود که ممکن است ورود باخ به ژاپن ۱۶ یا ۱۷ نوامبر باشد.

سوگا بالفاصله پس از روی کار آمدن به عنوان نخست وزیر جدید ژاپن ماه 
گذشته با باخ به صورت تلفنی صحبت کرد و در مورد راه های اطمینان از »موفقیت« 
در بازی های المپیک توکیو که برنامه ریزی مجدد آن در سال آینده انجام شده است 
گفت وگو کرد.نخست وزیر ژاپن گفته است که برگزاری المپیک سال آینده »اولویت 

اصلی« دولت او است.
موتو روز جمعه به خبرنگاران اطمینان داد که المپیک توکیو برگزار می شود و 
گفت: »سال آینده ، بازی های توکیو ۲۰۲۰ برگزار می شود. این عزم ما است. این 
تصمیم دولت ژاپن و نخست وزیر ما نیز است.”موتو گفت: »ما دوست داریم همه 

ورزشکاران بدون نگرانی روی تمرینات خود تمرکز کنند.«

صالحی امیری:
براییکسانسازیحقوقورزشکارانناشنواتالشمیکنیم

رییس کمیته ملی المپیک در حاشیه بازدید 
از فدراسیون ناشنوایان گفت: تمام تالش خود را 
برای یکسان سازی حفوق ورزشکاران ناشنوا با 

سایر ورزشکاران انجام خواهیم داد.
کمیته  رییس  صالحی امیری،  سیدرضا 
ملی المپیک روز گذشته با حضور در فدراسیون 
از بخش های مختلف  بازدید  ناشنوایان ضمن 
و مشکالت  در جریان مسائل  فدراسیون  این 

ورزشکاران ناشنوا قرار گرفت. 
در این بازدید کیکاووس سعیدی دبیرکل، 

عبدی افتخاری و رحیمی اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، فرشادان نماینده 
مجلس شورای اسالمی و عضو هیات رییسه فدراسیون، خال عضو هیات رییسه 
فدراسیون و محمد پرگر رییس کنفدراسیون آسیا و اقیانوسیه ورزش های ناشنوایان 
نیز حضور داشتند.صالحی امیری ضمن دیدار با 3 نفر از قهرمانان المپیک ناشنوایان، 

از مجموعه ورزشی بازدید کرد.
در این بازدید، مسووالن و اعضای فدراسیون درخواست های خود را در بحث 
حقوق ماهانه ورزشکاران، افزایش پاداش قهرمانان، معیشت و موارد دیگر  مطرح کردند.

هم چنین صالحی امیری در بازدید از فدراسیون ناشنوایان اظهار کرد: فدراسیون 
ناشنوایان از قدمت باالیی برخوردار است و با عضویت در کمیته ملی المپیک شرایط 

ورزشکاران ناشنوا برای حضور در مسابقات آینده هموارتر خواهد شد. 
او افزود: تمام تالش خود را برای برابر کردن پاداش ورزشکاران ناشنوا با سایر 

ورزشکاران خواهیم کرد. 
هم چنین عضویت فدراسیون در کمیته ملی المپیک، برابری حقوق و پاداش 
قهرمانان و ورزشکاران با سایر ورزشکاران، اخذ مجوز استخدامی یک ورزشکار ناشنوا در 
کمیته المپیک، ساخت 3 تندیس از قهرمانان شاخص ناشنوا، پرداخت حق الزحمه تمرینی 
ورزشکاران المپیکی تا بازی های المپیک ۲۰۲۱، ارتقا بودجه فدراسیون و اختصاص 

ویترین ورزش ناشنوایان در موزه ملی المپیک از مهمترین مصوبات این جلسه بود.
ناشنوا  قهرمانان  به  را  هدایایی  امیری  صالحی  سیدرضا  دیدار  این  پایان  در 

تقدیم کرد.

رسواییمالی؛اینقسمترییسسابقفیال!
اتحادیه جهانی کشتی اعالم کرده پرونده پرداخت ۷ میلیون یورو به رییس 

سابق فیال را بررسی می کند.
در سال های اخیر روسای فدراسیون جهانی در رشته هایی همچون فوتبال و 
وزنه برداری با رسوایی مالی مواجه شدند. بعد از سپ بالتر، اخیرا نوبت به تاماش آیان 
رسیده که بعد از جدایی اش از فدراسیون جهانی وزنه برداری، هر روز اخباری مبنی بر 

پرداخت رشوه به او از سوی کشورهای مختلف منتشر می شود.
از روز جمعه گذشته اما پرونده ای جدید در این زمینه باز شده که نشان می دهد 
رافائل مارتینتی، رییس سابق فیال)فدراسیون جهانی کشتی( از جمهوری آذربایجان 

مبلغ هنگفتی را دریافت کرده است.
گفته می شود یکی از اعضای دولت جمهوری آذربایجان دو بار در سال های ۲۰۱۰ 
و ۲۰۱۲ و به ترتیب مبالغ ۱,۵ و ۵,۵ میلیون یورو به رافائل مارتینتی و همسرش به عنوان 
هدیه داده و همسر مارتینتی نیز زیر برگه مربوط به این پرداخت ها را امضا کرده است.

ماجرا از آنجایی لو رفته که دولت آذربایجان به دلیل پرداخت نشدن مالیات این 
پول به دادگاهی در سوییس از مارتینتی و همسرش شکایت کرده و مدعی شده که 
۲,۲ میلیون یورو از ۷ میلیون یورو باید به عنوان مالیات به آذربایجان بازگردانده شود.

در این میان اتحادیه جهانی کشتی هم به موضوع ورود کرده و مدعی شده که 
ماجرای پرداخت هدیه به رئیس سابق فدراسیون جهانی این رشته توسط یکی از اعضای 
دولت جمهوری آذربایجان را پیگیری می کند. مسئوالن اتحادیه جهانی اعتقاد دارند 
اسنادی از این پرداختی در این نهاد نیست و آن ها هم در جریان این اتفاقات نبودند.

این اتحادیه عنوان کرده که به بازی جوانمردی مالی احترام می گذارد و هرگز 
چنین رفتارهایی را از سوی اعضا و ورزشکاران و ... تحمل نمی کند.

بدین ترتیب شاید در آینده ای نزدیک شاهد باز شدن یک پرونده برای رسیدگی 
به رسوایی مالی مارتینتی در اتحادیه جهانی کشتی باشیم.

آرسن ونگر:
بایرنقهرمانشدچونرئالوبارساضعیفشدهاند

آرسن ونگر بایرن مونیخ را هنوز قدرتی بالمنازع در حد تیم سال ۲۰۱3 این 
باشگاه نمی بیند.

رئال مادرید بین سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ سه بار متوالی فاتح لیگ قهرمانان 
شد. کهکشانی ها سال ۲۰۱۴ نیز فاتح این جام شده بودند ضمن اینکه در این بین 
بارسا هم توانست سال ۲۰۱۵ برنده لیگ قهرمانان شود تا بین ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ اروپا 

در سیطره اسپانیایی ها باشد.
فصل ۱۹-۲۰۱۸ جام به لیورپول رسید و فصل گذشته نیز بایرن با قاطعیت 
توانست جام را باالی سر ببرد. آرسن ونگر سرمربی سابق آرسنال معتقد است دلیل 

به قدرت رسیدن بایرن، ضعیف شدن غول های اسپانیایی است.
آرسن ونگر که حاال به  عنوان مدیر بخش توسعه فوتبال جهان در فدراسیون 
جهانی فوتبال مشغول به کار است، در گفت وگو با نشریه آلمانی »اشپیگل« گفت:» 
قصد ندارم عملکرد تیمی بایرن مونیخ را کمرنگ جلوه دهم. آنها در حال حاضر بهترین 
تیم اروپا هستند، اما موفقیت این تیم به خاطر آن است که تیم بزرگ دیگری وجود 

ندارد و بارسلونا و رئال مادرید ضعیف شده اند.
در بایرن سال ۲۰۱3 که قهرمان چمپیونزلیگ شد، فیلیپ الم، فرانک ریبری، 
آرین روبن، باستین شواین اشتایگر و تونی کروس بودند. آنها در هر پستی بازیکنان 
باکیفیتی داشتند. تیم کنونی اما هنوز جای پیشرفت دارد. شاید آنها در آینده به سطح 

آن تیم سال ۲۰۱3 برسند، اما هنوز به آن اندازه خوب نیستند.«
سرمربی پیشین آرسنال همچنین در تمجید از ارلینگ هالند ستاره نروژی 
همان  دقیقاً  این  ثمر می رساند، چون  به  زیادی  هالند گل های  دورتموند گفت:» 
کاری است که باید انجام دهد. گلزنی های ارلینگ البته اتفاقی نیست. او یک برنده 
است و شما می توانید ببینید که او برای گلزنی چقدر جاه طلب و باانگیزه است. کار 
با هالند باید برای لوسین فاوره سرمربی دورتموند هیجان انگیز باشد و فکر می کنم 

فاوره بتواند باعث پیشرفت او شود.«
ونگر درباره احتمال بازگشتش به دنیای مربیگری گفت:» در حال حاضر من 
روی کارم در فیفا تمرکز دارم. به نظرم از این طریق می توانم به فوتبال کمک کنم.«

ستاره بساز و بفروش؛
افتضاحبارسلونایبارتومئو!

بارسلونای بارتومئو ملغمه ای از بحران و حاشیه است. او در زمینه استفاده از 
استعدادها نیز کارنامه ای مردود را به ثبت رساند.

اریک گارسیا و آداما ترائوره دو بازیکن محصول آکادمی الماسیا اخیرا توانستند 
نخستین بازی های ملی خود برای اسپانیا را انجام دهند تا بارسا حاال بیشتر افسوس 
بارسا را  بازیکن رویای رسیدن به تیم اول  از دست دادن شان را بخورد. هر دو 
داشتند ولی در سن اندک محبور به ترک نوکمپ و پیدا کردن مسیر پیشرفت خود 

در تیمی دیگر شدند.
اریک گارسیا وقتی ۱۷ ساله بود به منچسترسیتی پیوست و آداما هم پس از 
دورانی کوتاه در استون ویال از دو سال پیش درخشش در وولوز را شروع کرد. آداما 
با یک تغییر فیزیکی رشک برانگیز حاال تبدیل به یک نمونه استثنایی در وولوز و 

تیم ملی اسپانیا شده است.
بارسا تابستان امسال تالش زیادی داشت تا گارسیا را برگرداند ولی سیتی روی 
او که تنها یک سال دیگر از قراردادش باقیمانده، 3۰ میلیون یورو قیمت گذاشت. 
باشگاه کاتاالن برای بازگرداندن آداما نیز هزینه ای به مراتب باالتر را باید متقبل شود.

مثل اریک گارسیا و آداما کم نیستند و بارسا به خصوص در سال های اخیر، 
استعدادهای زیادی را به راحتی از دست داده است. شاید اگر رکوردشکنی های آنسو 
فاتی نبود، این پدیده جوان هم حاال باید فوتبالش را در تیمی دیگر دنبال می کرد.

کارلس آلنیا زمستان گذشته به بتیس قرض داده شد چون چندان مورد توجه 
ارنستو والورده نبود و کیکه ستین هم روی او حساب نکرد. او تابستان به بارسا بازگشت 

ولی مورد توجه رونالد کومان هم قرار ندارد.
نمونه دیگر مارک کوکوریاست. مدافع چپی که به دلیل حضور جوردی آلبا 
محجبور شد قرضی به ایبار بدود ولی با وجود درخشش در این تیم به ختافه قرض 
داده شد. در قرارداد او بند بازگشت و نیز بند خرید دائمی وجود داشت اما تابستان 
امسال بارسا با وجود نیاز به تقویت جناح چپ، حاضر نشد بند بازگشت کوکوریا را 
فعال کند و ختافه او را دائمی به خدمت گرفت. زمانی بارسا از بین او و میراندا روی 

دومی حساب کرد و حاال هیچکدام در باشگاه کاتاالن نیستند.
می توان به الکس گریمالدو هم اشاره کرد. او پدیده الماسیا بود ولی به بنفیکا 
پیوست چون برای او جایی در تیم اول بارسا نبود. او در بنفیکا تبدیل به یک ستاره 
شده و تیم های زیادی را خواهان خود می بیند. ستاره ای که مفت از بارسا رفت و 

برای بازگشت او حاال باید مبلغ زیادی را هزینه کرد.
همچنین سال گذشته کارلس پرز در میان شگفتی در انتقاالت ژانویه دائمی 
به رم واگذار شد. او در ابتدای فصل گذشته و در نبود مسی و سوارز همراه با فاتی 
بسیار خوش درخشید ولی به تدریج نیمکت نشین شد تا از نیم فصل دوم به رم 
برود. کمی بعد از جدایی او عثمان دمبله مصدوم شد و بارسا اقدام به جذب مارتین 

برایثویت با رقم ۱۸ میلیون یورو کرد!
آخرین ستاره ای که از الماسیا جدا شد، الکس موری بو که بسیار برای بارسا 
دردناک بود. او قراردادش را تمدید نکرد و رایگان به دورتموند رفت. موری در هر 
۵ بازی ابتدای فصل دورتموند نیز در میدان بوده است. بارسا احتماال به زودی برای 

بازگرداندن او هم تالش خواهد کرد ولی قطعا با رقمی باال.

مدیرسیتی:تابستانآیندهبرایجذبمسیتالشمیکنیم
سیتی  انتقاالت  و  نقل  ارشد  مدیر 
مالی  توانایی  باشگاه  این  که  شد  مدعی 
آینده  سال  تابستان  در  مسی  لیونل  خرید 
ترک  برای  بازیکن  این  تمایل  صورت  در 

بارسلونا را دارد. 
فصل  پایان  در  داشت  قصد  مسی 
جدا  بارسلونا  از  رایگان  صورت  به  گذشته 
شود و ترجیح می داد که در منچستر با پپ 
گواردیوال همکاری دوباره داشته باشد. اما 
برنده شش توپ طال وارد یک بحث طوالنی 
و جنجالی بر سر موارد قراردادش با باشگاه 

بارسلونا شد و در نهایت چاره ای جز ادامه حضور در باشگاهی که از دوران نوجوانی 
به آن پیوسته بود نداشت. 

سیتی نتوانست مسی را به خدمت بگیرد اما عمر برادا معتقد است که باشگاه 
برای اقدام دوباره جذب این بازیکن در تابستان سال آینده آماده است. او به منچستر 
ایونینگ نیوز گفت: » او بهترین بازیکن دنیا و بهترین بازیکن نسل خودش است. 
فکر می کنم هر باشگاهی در دنیا خواهان بررسی احتمال جذب او باشد. او یک 
استثنا در میان خریدهای ماست اما برنامه درباره تیم فعلی انجام شده و او یکی 

از موقعیت هایی است که در اختیار داریم.
 ما باید برای هر پست آماده باشیم چون ممکن است اتفاقات بسیاری رخ 
دهد اما در عین حال من فکر می کنم که ما قدرت مالی و توانایی سیستماتیک 

برای انجام چنین خریدی در زمان مناسب را داریم. 

ه  شگا با ست  پر سر
ین  ه تر ز تا ر  د لیس  پرسپو
به   ، د خو ی  صحبت ها
نگرانی  که  پرداخته  جالبی  موضوعات 

هواداران را در پی داشته است.
تنها خبر خوش درباره پرسپولیس 
لیگ  فینال  در  تیم  این  حضور  به 
باقی  و  می شود  مربوط  آسیا  قهرمانان 
نگران  کامال  تیم  این  به  مربوط  اخبار 
به  مربوط  ماجرای  از  است.  کننده 
و  ایوانکوویچ  برانکو  برای  پول  انتقال 
بازیکنان  با  تا تمدید  پاداش ها  دریافت 
است  شده  همراه  زیادی  مشکالت  با 
که اکنون در گفتگویی که رسول پناه با 

رادیو داشته، به آن پرداخته است. 
برانکو  پول  انتقال  برای  راهی 

وجود ندارد
دو میلیون دالر بدهی ما به برانکو 
بود که یک میلیون و ۱۰۰ هزار دالر را 
پرداخت کرده و حدود ۹۰۰ هزار دالر 
هم  بدهی  این  از  بخشی  است.  مانده 
آماده شده اما متاسفانه با مشکل برای 
انتقال پول مواجه شده ایم. به نظر می 
به  پول  این  ترانسفر  برای  راهی  رسد 
حساب برانکو وجود ندارد. دو روز قبل 
نامه ای به AFC ارسال و اعالم کردیم 
پول برانکو را از محل مطالبات ما در این 
نهاد پرداخت کند که امروز به ما جواب 
داد و گفت با توجه به بررسی های تیم 
مالی و حقوقی AFC هیچ راهی برای 
پرداخت این پاداش وجود ندارد. نه می 
توانند آن را به پرسپولیس پرداخت کنند 
و نه امکان واریز آن به حساب برانکو یا 

شخص ثالث دیگری وجود دارد.
را  برانکو  پول  دیگر  ساعت   ۴۸

می دهیم
را   AFC جدید  نامه  خواهم  می 
همه  تا  کنم  منتشر  باشگاه  سایت  در 
فکرمان  تمام  ببینند.  را  آن  هواداران 
اما  است  برانکو  پول  پرداخت  مشغول 
نمی دانید چه مشکالتی داریم. یکی از 
مشکالت ما هم این است که برخی از 
انتقال پول  تا  داخل شیطنت می کنند 
انجام نشود. البته می خواهم به هواداران 
بگویم راهکاری پیدا کرده ایم که اگر 
عملیاتی شود، در این یکی دو روز پول 
برانکو را پرداخت خواهیم کرد. راهی که 
قانونی هم است. با توجه به تحریم اخیر 
۱۸ بانک کشورمان تمام راه ها فرعی 
و ارتباط ها هم قطع شده است. برخی 
فکر می کنند ما نشسته ایم و هیچ کاری 
نمی  انجام  برانکو  پول  پرداخت  برای 
دهیم. بخش عمده ای از این پول آماده 
شده اما مشکل انتقال و ترانسفر داریم. 
این دغدغه برای ما هم مانند هواداران  
مهم است . می دانیم همه پرسپولیسی ها 
نگران هستند اما تا حدی دغدغه داریم 
که امروز ظهر توانستیم مدارک خود را 
برای کسب مجوز حرفه ای آپلود کنیم. 
باید بگویم  برانکو  درباره پرداخت پول 
شیطنت هایی از  داخل کشور صورت 
می گیرد که اجازه نمی دهد این پول 
منتقل شود. برخی هم کاسه داغ تر از 
داستان  چه  دانید  نمی  اند.  شده  آش 
هایی راه انداخته اند. هر زمان این پول 

را انتقال بدهیم اعالم می کنم چه اتفاق 
هایی برای باشگاه رخ داده است. بعضی 
ها عمدا نمی گذارند پرسپولیس قهرمان 
شود و برخی هم از روی عمد هر کاری 
می توانند انجام می دهند. همین شب 
و  نقل  درباره  فیفا  به  دیگر  بار  گذشته 

انتقاالت ما گزارش داده اند.
به دنبال راهکار بخشش آل کثیر 

هستیم
را  رأی  گراندز  دریافت  درخواست 
تفصیلی  شرح  منتظریم  و  کردیم  ارائه 
این رای به ما ابالغ شود. پس از آن سه 
روز برای ثبت اعتراض و پنج روز برای 
تنظیم و ارسال الیحه دفاعی زمان داریم. 
از فردا حقوقدان های ما الیحه جامع و 
کاملی را تنظیم خواهند کرد تا بتوانیم حق 
ال کثیر را بگیریم و وی به تیم بازگردد. 
دو بازیکن زیر ۲3 سال جذب تیم 

خواهند شد
شود،  باز  هم  پنجره  اگر  اکنون 
بازیکن بگیریم. نقل  دیگر نمی توانیم 
و انتقاالت را به شکل قانونی انجام داده 
البته  از سهمیه خود استفاده کردیم.  و 
یحیی گل محمدی یکی دو بازیکن زیر 
امیدواریم  و  کرده  معرفی  را  سال   ۲3
بتوانیم آنها را جذب کنیم تا اگر تیم در 
پستی مشکل دارد آن را برطرف کنیم. 
فرصت استثنایی برای پرسپولیس ایجاد 
را  استفاده  بهترین  از آن  باید  شده که 

کنیم تا قهرمان آسیا شویم.
دو  برای  پرسپولیس  بدهی های 

سال قبل است
وضعیت مالی مان خیلی بد است و 
صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشتیم. 
تعهدات  است  این  من  بزرگ  مشکل 
کرده  درگیرمان   ۹۷ سال  در  باشگاه 
تعهدات  برای  اینصورت  غیر  در  است؛ 
را  منابع  زیرا  نداریم  مشکلی   ۹۹ سال 
به  تعهد  هم  ریال  یک  و  کرده  ایجاد 
برای  فعلی  تعهدات  ایم.  نیاورده  وجود 
یکی دو سال قبل است.  گالیه برخی 
بازیکنان هم درست است اما نمی توانیم 
از این تعهدات بگذریم. ۸۵ تا ۹۰ درصد 
قرارداد برخی بازیکنان و برای تعدادی 
ایم  کرده  پرداخت  درصد   ۱۰۰ تا  هم 
پرداخت  آنها  های  پاداش  تاکنون  اما 

نشده است.
پرداخت ۵۰-۶۰ میلیارد به برانکو 

کمر باشگاه پرسپولیس را شکست 
کار خود را به نسبت خوب انجام 
داده ایم و باشگاهی را پیدا نمی کنید که 

۹۰ درصد قرارداد بازیکنانش را پرداخت 
کرده باشد. قطعا آفرها و پاداش ها را 
کنیم.  پرداخت می  منابع  تامین  با  هم 
مشکالت مالی زیادی داریم و برای یک 
پرونده برانکو باید ۵۰-۶۰ میلیارد هزینه 
می کردیم. این مبلغ نصف بودجه یک 
سال پرسپولیس است و واقعا پرداخت 
آن برای ما مشکل ساز شد و کمرمان 

را شکست.
ر  بوژیدا و  رسن  ر  بشا گالیه 

رادوشوویچ
توضیح  موضوع  این  درباره  باید 
بدهم. پاداش رادو و بشار هم پرداخت 
بازیکنان  به  که  پاداشی  بود. کل  شده 
برای لیگ قهرمانان پرداخت کرده ایم 
۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده که 
تاکنون سابقه نداشته است. بشار و رادو 
فقط پاداش یک بازی را نگرفته اند اما 
سایر پاداش ها را دریافت کرده اند. آن 
نرفته،  حسابشان  به  که  هم  پاداشی 
این  به  دادیم  دستور  و  کرده  اصالح 
شماره  آنها  شود.  پرداخت  بازیکن  دو 
اما یک پرداخت  ایرانی داشتند  حساب 
را  پول  بانک  و  ننشست  حسابشان  به 
برگرداند. در نوبت بعدی این مبلغ هم 

به حساب بشار و رادو می نشیند.
میزبانی فینال لیگ قهرمانان آسیا

فنی،  کادر  با  باید  زمینه  این  در 
هیات مدیره، فدراسیون و وزارت ورزش 
جلسه ای برگزار کرده و به جمع بندی 
برسیم. باید پیشنهاد میزبانی بدهیم زیرا 
ما هم یک پای فینال هستیم و باید از 
مشورت  با  کنیم.  استفاده   خود  حق 
پیشنهاد  این  خانه  وزارت  و  فدراسیون 

را ارائه می دهیم.
ه  حوز در  دها  ا رد ا قر یش  فزا ا

اختیارات من نیست
جذب بازیکن جدید تمام شده اما 
پرسپولیس  با  تیم همه  قبلی  بازیکنان 
شجاع  مثال  صورت  به  دارند.  قرارداد 
قرارداد  ما  با  زاده دو سال دیگر  خلیل 
دارد. افزایش مبلغ قرارداد وی در حوزه 
اختیارات من نیست بلکه باید به هیات 
مدیره برود و اگر بدون موافقت هیات 
مدیره بخواهیم قراردادها را دستکاری 
قابل  قرارداد  شود.  می  داستان  کنیم، 
احترام است اما من قبول دارم زمانی که 
شجاع با پرسپولیس قرارداد بست، ارزش 
پایین بود و اکنون ارزش قرارداد  دالر 

خلیل زاده کم شده است.
قرارداد خلیل زاده را افزایش دهیم، 

صدای سایر بازیکنان بلند می شود
باال  بازیکنان  هزینه  دارم  قبول 
است اما ما هم تا حدی توانایی داریم 
و باید دخل و خرجمان به هم بخواند. 
پرسپولیس به این دلیل به مشکل می 
خورد که هزینه و درآمدش به هم نمی 
خورد. باید طبق قانون عمل کنیم و اگر 
می خواهیم قرارداد بازیکن را افزایش 
مصوبه  مدیره  هیات  از  باید  بدهیم 
گرفته و منابع الزم را هم ایجاد کنیم. 
اگر فقط برای یک بازیکن چنین کاری 
انجام بدهیم صدای بازیکن دیگر بلند 
می شود و تمرکز تیم به هم می خورد.

پرسپولیس را با ۱۴۸ میلیارد بدهی 
تحویل گرفتم!

شرایط  خواهم  می  بازیکنان  از   
خاص باشگاه را درک کنند. پرسپولیس 
را با ۱۴۸ میلیارد تومان بدهی تحویل 
لیگ  قهرمانی  وجود  این  با  اما  گرفتم 
به  و  کرده  کسب  را  آسیا  غرب  برتر، 
عمل  هم  خود  تعهدات  از  بسیاری 
کردیم. االن از لحاظ بودجه به مشکل 
خورده ایم و هیچکس هم به ما کمک 
نمی کند. اگر کسی سند دارد که یک 
ریال به پرسپولیس کمک کرده آن را 
از  درآمدزایی  برای  باشگاه  پذیرم.  می 
و  کند  می  استفاده  خودش   ظرفیت 
توانستیم با استفاده از این ظرفیت منابع 
مالی ایجاد کنیم اما اکنون شرایط کرونا 
وضعیت اقتصادی را به هم ریخته است.

پرسپولیس  کنند  می  فکر  همه 
بانک مرکزی است

حضور در همین بازی های آسیای 
برای ما ۱۵ میلیارد تومان هزینه داشت. 
می توانستیم خیلی زودتر پول برانکو را 
را  تیم  توانستم  نمی  اما  پرداخت کنیم 
گرفته  کار  به  را  تمرکز خود  کنم.  رها 
ایم تا پرسپولیس تقویت شود. می دانیم 
بحث پرداخت پول برانکو جدی است اما 
درآمدی نداریم و هیچکس هم کمک 
نمی کند .همه از پرسپولیس انتظار دارند 
بانک مرکزی  باشگاه  و فکر می کنند 
است. پولی از AFC نگرفته ایم. همه 
فکر می کنند پول به باشگاه آمده و دیدم 
طراحی  هایی  فرم  مجازی  فضای  در 
می کنند که پرسپولیس ۸ میلیون دالر 
و فالن درآمدزایی داشته است اما نمی 

دانیم این پول ها کجا است. 
و  ر  کشو علیه  خلی  ا د د  ا فر ا

پرسپولیس گزارش داده اند
نیستند  ها  عربستانی  ما  مشکل 
بلکه افراد داخلی هستند که مدام علیه 
کشور و پرسپولیس گزارش داده اند تا 
فیفا امروز نامه بدهد و بگوید گزارشی از 
نقل و انتقاالت خود را برای ما هم ارسال 
کنید. اگر بخواهم راهکار پرداخت پول 
برانکو را بگویم بار دیگر داستان درست 
کرده و راه را می بندند. نمی دانید چه 
می  هواداران  از  اما  داریم  مشکالتی 
کنند.  درک  را  باشگاه  وضعیت  خواهم 
تمام هم و غم پرسپولیس پرداخت پول 
با شیطنت خود  اما برخی  برانکو است 
می خواهند رابطه باشگاه را با بازیکن 
برای  اجازه نمی دهیم  اما  خراب کنند 

تمرکز تیم مشکلی پیش بیاید.

سرپرست پرسپولیس:

بخاطرتحریمها،هیچراهیبرایانتقالپولبرانکووجودندارد!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

باشگاه پرسپولیس به دنبال تامین بدهی 
خود به برانکو ایوانکوویچ است.

شکایت  پرونده  در  که  ها  پرسپولیسی 
تامین  دنبال  به  حاال  شدند،  تبرئه  النصر 
مطالبات برانکو ایوانکوویچ هستند تا از قطعی 
بعدی  جریمه  همچنین  و  محرومیت  شدن 
جلوگیری کنند.آنطور که جمعه شب گذشته 
از  یورو  هزار   ۹۰۰ اکنون  گفت،  پناه  رسول 
بدهی پرسپولیس به برانکو باقی مانده است. 
او در بخش دیگری از صحبت هایش گفته 
بود که ای اف سی به درخواست پرسپولیس 
برای دریافت پاداش پاسخ منفی داده اما با این 
حال آن ها تا پس فردا منتظر جواب قطعی 
و  ماند  خواهند  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  از 
می کنند.  پرداخت  برانکو  به  را  رقمی  سپس 
و  کارگزار  منفی،  پاسخ  در صورت  همچنین 
اسپانسر این باشگاه منبع اصلی برای بدهی 

برانکو خواهد بود. 
مهدی رسول پناه در این باره می گوید: 
پرداز  داده  آتیه  پول  از  میلیارد   ۵۵ »ما 
قسط  دو  که  گفتیم  ها  آن  به  داریم،  طلب 

که  بعدا  بدهید،  را  پول  این  و  بیاندازید  جلو 
درآمدزایی انجام شد کم می کنید. ما از جای 
دیگری اقداماتی را انجام می دهیم و االن هم 

3۵۰ هزار یورو را آماده کرده ایم.«
جا  یک  هستیم  منتظر  »ما  افزود:  وی 
بدهیم، ما دو نامه زدیم تا حسن نیت خود را 
نشان دهیم، گفتیم می خواهیم رقمی را واریز 
کنیم تا حسن نیت خود را نشان دهیم اما چون 
تاریخ مشخصی وجود دارد، تالش میکنیم تا 

همان تاریخ واریز کنیم.«
پرسپولیس  امیدواری  از  دیگری  بخش 
بانک گردشگری  از طرف  رقمی  دریافت  به 
است که در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۰ اسپانسر 
اصلی باشگاه پرسپولیس بود و در ۹ مسابقه 

اسمش روی لباس سرخ ها قرار گرفت.
در نهایت پرسپولیس باید این رقم ۵۵۰ 
هزار یورویی را هرچه زودتر تامین و به حساب 
برانکو ایوانکوویچ واریز کند که البته برای واریز 
این رقم نسبتا زیاد نیز مشکالتی وجود خواهد 
داشت و شاید آن ها مجبور شوند رقم بیشتری 

را بابت کارمزد انتقال دهند.

۵۵0 هزار یورو کسری پرسپولیس در پرونده برانکو

آرزوی  ضمن  مظلومی  پرویز 
جوانان  فوتبال  ملی  تیم  برای  موفقیت 

ایران از این تیم خداحافظی کرد.
قبل  ماه  دو  مظلومی حدود  پرویز 
به عنوان سرمربی جدید تیم ملی جوانان 
مسابقات  در  را  تیم  این  تا  انتخاب شد 
قهرمانی آسیا هدایت کند اما مسابقات 
به علت شیوع کرونا در مهر و آبان سال 
شرایطی،  چنین  در  نشد.  برگزار  جاری 
سرمربی تیم ملی جوانان با روی کار آمدن 
مدیریت و کادرفنی جدید استقالل، سمت 

سرپرست استقالل را برعهده گرفت.
فقط  او  ملی،  تیم های  قانون  طبق 
می توانست در باشگاه یا تیم ملی به کار خود 
ادامه دهد که او هم آبی پوشان پایتخت را 
انتخاب کرد. پرویز مظلومی درباره خداحافظی 
از تیم ملی جوانان گفت: ابتدا از سرپرست 
دبیرکل محترم و مسئولین فدراسیون  و 
همچنین کمیته های فنی و جوانان تشکر 
می کنم. همکاری با تیم ملی جوانان و این 
بچه های مستعد برای من باعث افتخار بود. 
امیدوارم این تیم در مسابقات آسیایی موفق 

باشد و به جام جهانی صعود کند.
وی افزود:در این موقعیت حساس 
استقالل به کمک نیاز داشت و من به 
در  فعالیت  امکان  بازگشتم.  خانه خودم 
هر دو تیم هم وجود نداشت و به همین 
دلیل از اعضای محترم تیم ملی جوانان 

قدردانی و خداحافظی می کنم.

مظلومی به خاطر استقالل، قید تیم ملی را زد!

گل بازیکنان تیم های فوتبال استقالل، 
عنوان  کسب  نامزد  سپاهان  و  پرسپولیس 
بهترین گل لیگ قهرمانان آسیا در منطقه 

غرب قاره کهن شدند.
قهرمانان  لیگ  مسابقات  پایان  با 
آسیا ۲۰۲۰ در منطقه غرب، سایت رسمی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( از کاربران 
خود خواست تا بهترین گل بازی های غرب 
قاره کهن را انتخاب کنند که گل شیخ دیاباته 
به االهلی عربستان، رضا میرزایی به السد 
قطر و شجاع خلیل زاده به شارجه امارات، در 

میان گزینه ها دیده می شوند.

نوشت:  گل ها  ین  ا درباره   AFC
از  خوبی  جای  در  دیاباته  شیخ  سر  ضربه 
آخرین  در  استقالل  تا  گرفت  قرار  دروازه 
آسیا،  قهرمانان  لیگ  گروهی  مرحله  بازی 
راهش  و  بیفتد  پیش  عربستان  االهلی  از 
نهایی هموار کند. مهدی  به یک هشتم  را 
به  زیبایی  پای  پشت  پاس  جوان  قایدِی 
علی  آن،  از  پس  و  داد  میلیچ  هروویه 
کریمی سانتری عالی برای مهاجم مالیایی 
استقالل ارسال کرد تا او تنها گلش را در 

لیگ قهرمانان آسیا بزند.
تیم اصفهانی تا پیش از بازی با السد در 
آخرین دیدار گروهی از دور مسابقات حذف 
شده بود، اما رضا میرزایی حداقل لحظه ای 
از حضور دو هفته ای سپاهان  تا  خلق کرد 
یک  دریافت  از  پس  بماند.  یاد  به  قطر  در 
میرزایی  اسماعیلی فر،  دانیال  از  بلند  توپ 
توپ را با پای راست خود از روی سر طارق 
سلمان گذراند و با پای چپ، آن را از مشعل 

برشام عبور داد.

گل های دیاباته، خلیل زاده و میرزایی نامزد بهترین گل 
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تصویری دیده نشده مهدی اخوان ثالث در »حافظیه« سال ۱3۴۴ 
اختصاصی دنیای جوانان

مصلحت نیست که از
پرده برون افتد راز

حافظ

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست
مّنت خاک درت بر بصری نیست که نیست

ناظر روی تو صاحب نظرانند ، ولی
ِسّر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست

تا به دامن ننشیند ز نسیمش گردی
سیل خیز از نظرم رهگذری نیست که نیست

تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزنند
با صبا گفت و شنیدم سحری نیست که نیست

از حیای لب شیرین تو ای چشمه نوش
غرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست

مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز
ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست

غیر از این نکته که حافظ ز تو ناخشنود است
در سراپای وجودت هنری نیست که نیست

به مناسبت  فرهنگ  رادیو 
بیستم مهر ماه ـ روز بزرگداشت 
حافظـ  ویژه برنامه ای را به همین 
مناسبت به طور زنده از حافظیه 

شیراز پخش می کند.
ویژه  عنوان  »حافظیه« 
از  کاری  فرهنگ،  رادیو  برنامه 
گروه ادب و هنر به مناسبت روز 
حافظ است که روزهای شنبه و 
یکشنبه )۱۹ و ۲۰ مهر( از ساعت 

۱۵ تا ۲۱ به طور زنده از حافظیه شیراز، آرامگاه حافظ شیرازی و 
با اجرای مشترک رادیو فرهنگ و مرکز فارس پخش می شود.

ویژه برنامه »حافظیه« را می توانید به تهیه کنندگی مریم 
مردانی و با اجرای مهدی محمدیان از رادیو فرهنگ روی موج 

اف ام ردیف ۱۰۶ بشنوید.
همچنین نشست مجازی گفت وگو با بهاء الدین خرمشاهی 

»بزرگداشت  روز  مناسبت  به 
حافظ« برگزار می شود.

مهرماه   ۲۰( یکشنبه  روز 
۱3۹۹( به مناسبت روز بزرگداشت 
حافظ  - شاعری که زمان و مکان 
وبینار    - است  درنوردیده  را 
علوم  دانشجویان  گفت وگوی 
پزشکی با بهاءالدین خرمشاهی، 

حافظ شناس برگزار می شود.
همت  به  نشست  ین  ا
کانون  همکاری  با  دانشگاه  فرهنگی  و  دانشجویی  معاونت 

ادبی دانشجویان برپا می شود.
عصر   ۱۸ ساعت  از  و  رایگان  وبینار   این  در  حضور 
به  نند  می توا ثبت نام  برای  عالقه مندان  و  بود  خواهد 
kanoon.adabi. و    farhangi_ksbmu لینک 

beheshti@gmail.com مراجعه کنند.

رادیو فرهنگ از حافظیه برنامه زنده پخش می کند

فریدون مشیری
 -  ۵۰( دهه  سال هاي  از 
رادیو  اداره  در  روزي   )۱3۴۰
ابتهاج )سایه( که  دوست شاعرم، هوشنگ 
گفت:  بود،  موسیقي  تولید  واحد  سرپرست 
قدیمي(  معروف  )خواننده  بدیع زاده  »امروز 
سرزده وارد اتاق شد و با شگفتي و حیرت 
گفت: در اتاق شوراي موسیقي جواني آمده، 
اینجاي  تا  اینجا  از  آواز مي خواند، صدایش 
پیانوست )و با دستش فاصله اي را حدود سه 
چهار اکناو نشان داد( ما همه تعجب کردیم 

و منتظر ماندیم.
چندي بعد جسته و گریخته خبر هایي 
جوان  ننده  خوا این  ز  آوا پخش  درباره 
بودیم.  دیدارش  مشتاق  و  مي شنیدیم 
مي گفتند نامش »سیاوش بیدکاني« است. 
واحد  در  دیدارش  توفیق  روزي  باالخره 
تولید موسیقي دست داد و دیدیم هنرمندي 
آواز  آفاق  تا  برخاسته  خراسان  از  که  است 
این سرزمین را چون خورشید خاوري گرم 

و روشن کند.
و  نازنین  متواضع،  محبوب،  بسیار 
صمیمي با چهره اي که همواره از نخستین 
و  مي ماند  سرخ  و  مي شد  سرخ  تحسین ها 
انگشتان هیجان زده اي که دایما قطره هاي 
عرق شوق و شرم را از گونه و چانه اش پاک 
مي کرد. آن غرور خاص خراساني ها هم در 

برق چشمانش مي درخشید.
محمد رضا شجریان که ابتدا در واحد 
کرد.  کار  به  آغاز  سیاوش  نام  با  موسیقي 
قدرداني  و  آنجا  محیط  که  گفت  مي توانم 
و محبت استادان را بهترین جا براي نشو و 
نما و پیشرفت خویش یافت و چنین هم بود.

من هر روز شجریان را در واحد تولید 
پاي  تنها،  که  مي دیدم  اتاقي  در  موسیقي 
آواز  صفحات  به  و  مي نشست  دستگاهي 
تاج،  ظلي،  قمر،  مثل  قدیمي   خوانندگان 
طاهر زاده و ادیب گوش مي داد. بعضي از آن 
صفحات صداي پاک و روشني نداشت و با 
خش خش بسیار همراه بود. شجریان براي 
اینکه جزییات حاالت همان صداي ضعیف 
و دور را خوب تر بشنود و درک کند گوشش 
را تا نزدیک سطح صفحه پایین مي آورد و 
من شاهد بودم که گاه چند ساعت به همان 
گوش  دوباره  و  دوباره  را  صفحه  حالت، 
داشت.  ادامه  ماه  چند  کار  این  و  مي دهد 
من از شوق یادگیري و همت و پشتکار او 
حیرت مي کردم، مثل اینکه هرگز از آموختن 

و تحقیق و پژوهش خسته نمي شد.
»گل هاي  برنامه هاي  که  تدریج  به 
تازه« ضبط و پخش مي شد، این توفیق را 
داشتم که هنگام ضبط آن برنامه ها در اتاق 
فرمان باشم و بر کار درست خوانده شدن 
شعر، نظارت کنم. این ارتباط دایمي باعث 

الفتي  و  انس  شجریان  و  من  بین  که  شد 
سرعت  به  شجریان  آید.  وجود  به  عمیق 
مي شکفت و مي درخشید و جان هاي تشنه 
موسیقي خوب و آواز دلنشین را گرم و روشن 
مي کرد و چنگ در تار و پود دل ها مي افکند.

موفق  ر  بسیا برنامه هاي  ز  ا یکي 
و  بود  پنج گاه«  »راست  اجراي  شجریان 
دو  این  »نوا«.  دستگاه  اجراي  بعد  چندي 
دستگاه به خاطر پیچیدگي و دشواري هایي 
بهره گیري  و  توجه  مورد  کمتر  دارند  که 
بوده، یعني آنقدر که خوانندگان و نوازندگان 
دستگاه هاي همایون و سه گاه و ماهور و شور 
و آواز هاي دشتي و بیات ترک و افشاري را 
مي خواندند و مي نواختند به این دو دستگاه 

دشوار نمي پرداختند.
محمد رضا  که  هي  پنج گا ست  ا ر
شجریان، محمد رضا لطفي و ناصر فرهنگ فر 
اجرا کردند حدود ۷۵ دقیقه است و براي آنها 
که عالقه به موسیقي و ظرافت هاي خاص 
آن دارند بسیار دلپذیر و شنیدني است؛ تا آنجا 
که یکي از دوستداران موسیقي کالسیک و 
روزي  ایراني  موسیقي  سرسخت  مخالفان 
سکوت  در  را  پنج گاه  راست  »این  گفت: 
دلخواه و خلوت محض، چنان که تو خواسته 
بودي، شنیدم. مثل یک سرگذشت بود، مثل 
یک زندگي رنگارنگ بود...«سال ۱3۶۵ در 
که  آمد  پیش  چنین  خراسان،  به  سفري 
شجریان و من از راه هراز عازم مشهد شدیم 
لطفي  محمد رضا  به  گرگان  در  بود  قرار  و 
مي خواستند  که  گروهش  و  سه تار(  )استاد 

برنامه اي در مشهد اجرا کنند بپیوندیم.
شجریان  افتادیم،  راه  که  تهران  از 
رانندگي مي کرد و من در کنارش موسیقي 
مي شنیدم )بد نیست به نکته اي اشاره کنم؛ 
به گمان من در دنیاي شلوغ امروز، یکي از 
بهترین راه هاي شنیدن موسیقي در راه سفر 
است زیرا در اتومبیل دیگر کسي در نمي زند، 
میهماني نمي رسد، مزاحمي رشته ارتباط با 

موسیقي را قطع نمي کند.(
باري پس از طي مقداري از راه و سخن 

را  تازه اي  نوار  از هر دري، شجریان  گفتن 
فرستاده  برایش  و  بود  از مصر خواسته  که 
گذاشت  اتومبیل  پخش  دستگاه  در  بودند 
تا به اتفاق بشنویم: »خوش آوازي به بانگ 
بلند قرآن همي خواند« و پس از قرائت هر 
آیه، فریاد از مرد و زن برمي خاست زیرا که 
معناي سخن را مي فهمیدند.شیوه قرائت او 
ظاهرا به شیوه االزهر معروف است. نوار را 
در سکوت کامل شنیدیم؛ وقتي تمام شد و 
دقایقي چند گذشت، شجریان با همان شیوه، 
اما شیرین تر و دلنشین تر، آیاتي چند خواند. 
اندازه اي  به  تجوید،  و  سکون ها  حرکت ها، 
مي توانم  تنها  که  بود  حیرت آور  و  زیبا 

بگویم: بي نظیر!
با  لطفي  گروه  و  شجریان  کنسرت 
شد  برگزار  فراوان  استقبال  و  بسیار  شکوه 

که شرح آن فرصتي دیگر مي طلبد.
اما شبي دیگر که شجریان همراه گروه 
پایور، کنسرت »شب نیشابور« را بر مزار خیام 
مشتاق  جمعیتي  کردند  اجرا  آزاد  هواي  در 
گوشه هاي  در  زمین،  روي  دوست  هنر  و 
مختلف دستگاه شور )که هر یک با درآمدي 

زیبا آغاز مي شد( آهنگي تنظیم کرده بود.
معموال نوار هایي که به بازار مي آید یا 
ترانه هایي که از رادیو پخش مي شود ساعت ها 
در استودیو هاي ضبط، براي تهیه آن زحمت 
مي کشند و بعضي قسمت هاي آن، گاه چند 
بار تکرار مي شود تا بهترین حالت ممکن به 
دست  آید. گاه در میان ضبط، لحظه اي پیش 
مي آید که خواننده ناگزیر است صداي خود را 
صاف کند، یا به علت سرفه قسمتي از آنچه 

ضبط شده، ناچار باید تجدید شود.
شجریان در »شب نیشابور« رباعیات 
خیام را از حفظ، هر کدام در جاي خود و در 
خوش ترین  و  حالت  بهترین  با  خود  گوشه 
کمترین  بدون  وقفه،  کمترین  بدون  صدا، 
سرفه یا صاف کردن صدا؛ همه چیز را درست 
و در جاي خود خواند. ما همه نفس هاي مان 
را در سینه حبس کرده بودیم و دل هامان 
مي تپید که مبادا کمترین لغزشي یا اشکالي 

)مثال در فراموش کردن یک مصرع،  حتي 
یک کلمه( مشکلي در برنامه پیش بیاورد ولي 
او با قدرتي فوق العاده و تسلطي بي مانند، از 

عهده برآمد.
درست مي پنداشتي آنچه مي خواند در 
و صیقلي،  گلویش صاف  و  سینه  نهانخانه 
شسته و رفته، گرم و شیرین، پیشاپیش ضبط 

و اِدیت شده و پخش مي شود.
این همه، صرفا به دلیل عالقه و عشق 
بي اندازه او به اصل کارش بود و همچنین 
لب  هرگز  که  رفتارش  و  اخالق  مدیون 
آلودگي هایي  از  هیچ یک  و  نزده  سیگار  به 
را - متاسفانه- بعضي اهل هنر دارند، ندارد.

و  ا  صد حفظ  ي  ا بر ن  یا شجر
و  مي رفت  کوه  به  لبا  غا تندرستي اش 
صداي  کوهستان،  پاک  هواي  در  مي رود. 
ابر ها  باالي  به  دره  ژرفاي  از  را  بلندش 
مي فرستد تا آسمانیان نیز بي نصیب نمانند. او 
بدون تردید یکي از تندرست ترین و پاک ترین 

هنرمندان این سرزمین است.
هنگامي که استاد نور علي خان برومند 
در گذشت شجریان در مراسم خاکسپاري اش 
غزل  از  بیت  چند  کامل  بغض  و  اشک  با 
در  ابر  چون  بگریم  تا  »بگذار   - سعدي 
بهاران« - را خواند که نوارش موجود است؛ 
اندازه اي  به  سوگواري  این  در  او  صداي 
حزن انگیز است و از صمیم قلب برخاسته که 
بي اختیار شنونده را به گریه وا مي دارد. بعد از 
آن براي شادروانان بنان و قوامي و دیگران 
نیز با ارادت و احترام کامل حق گزاري کرد.

صاحب نظر و آوازشناس گرامي دکتر 
حسین عمومي قاضي دادگستري که احاطه 
کامل به جزییات زیر و بم ها و تحریر ها در 
دارند  دستگاه ها  و  مایه ها  و  گوشه ها  همه 
را  آنان  مکتب  و  خوانندگان  همه  و سبک 
معتقدان  از  یکي  نیز  شجریان  و  مي دانند 
ایشان است و از محضرشان فیض مي برد 
مي سپارد،  دل  راهنمایي هاي شان  به  و 
عقیده دارند که: »شجریان به خاطر وسعت 
اطالعات و معلومات آوازي و شناخت کامل 
حنجره  و  خوب  بسیار  صداي  و  موسیقي 
بسیار متناسب، بدون هیچ تردید، بزرگ ترین 
خود  به  تاکنون  ایران  که  است  خواننده اي 

دیده است.«
آهنگساز  شهبازیان،  فریدون  وقتي 
)که  بي اثر«  »جادوي  شعر  روي  هنرمند 
بعد ها به نام »پر کن پیاله را« مشهور شد( 
آهنگي در ماهور ساخت و شجریان آن را 
خواند، از این آهنگ و آواز استقبال فراواني 
شد به طوري که بعضي اهل ذوق در تحسین 
آن مبالغه مي کردند و دوستاني مي گویند ما از 
بام تا شام آن را مي شنویم و لذت مي بریم 
مي گوید:  تواضع  با  همواره  شجریان  ولي 

»باید آن را دوباره بخوانم!«

برایاوکهدرقلهشهرتایستادهبود

چاپوعرضهشرحدیوانحافِظسودیبوسنویدرترکیه
شرح  جلدی  سه  مجموعه 
بوسنوی  سودی  اثر  حافظ  دیوان 
ترکیه  خطی  نسخ  سازمان  توسط 

منتشر شد.
مجموعه سه جلدی شرح دیوان 
حافظ تألیف سودی بوسنوی به 
تالش  با  استانبولی  ترکی  زبان 
سازمان نسخ خطی ترکیه در تیراژ 
۱۵۰۰ نسخه توسط مؤسسه چاپ و 
صحافی بیلنت )Bilnet( استانبول 

منتشر شد.
که  است  نسخه ای  از  برگرفته  جلدی  سه  این مجموعه  اول  چاپ 
بود.  شده  چاپ  عثمانی  ترکی  و  فارسی  زبان های  به  مصر  اسکندریه  در 
دکتر  توسط  استانبولی  ترکی  زبان  به  چاپ  برای  کتاب  سازی  آماده 

ابراهیم کایا استاد دانشکده الهیات دانشگاه ایغدیر ترکیه صورت گرفت.

»تنهادرسامسون«بهبازارنشرآمد
سامسون«  در  »تنها  کتاب 
توسط  قربان زاده  ترکان  نوشته  

نشرسرای خودنویس منتشر شد.
سامسون«  در  »تنها  کتاب 
ثر  ا ده  ا قربان ز ترکان  نوشته 
داستان نویسی  مسابقه  برگزیده 
است   ۱3۹۸ سال  در  خودنویس 
خودنویس  نشرسرای  توسط  که 
منتشر شد و در دسترس مخاطبان 

قرار گرفت.
واقعیت  براساس  ثر  ا این 
نوشته شده است و داستاِن زندگی 
دختری است که در کمال آرامش 
و آسودگی خیال، در شهر زیبای 

سامسون ترکیه مشغول تحصیل است.
ماجرای این اثر از آنجا آغاز می شود که دختری با شکل و شمایل عجیب 
هم خانه او می شود. در پِی این اتفاق، شخصیت اصلی داستان شب ها بدون 
امید به زنده ماندن می خوابد. این داستان هم زمان شده با یکی از فجیع ترین 

و هراس انگیزترین اتفاقاتی که تمام خاورمیانه و جهان را فرا گرفته بود.
»تنها در سامسون« در ۸۸ صفحه و با قیمت ۹۰۰۰ هزارتومان در 

کتاب خواِن طاقچه منتشر شده است.

با قصه ها بهتر می شویم

کتاب »با قصه ها بهتر می شویم« نوشته فریبا دلسوز به زودی از سوی 
انتشارات سروس منتشر خواهد شد.

کتاب »با قصه ها بهتر می شویم« نوشته فریبا دلسوز به زودی از سوی 
این انتشارات منتشر خواهد شد.

دلسوز تا با تجربه سال ها فعالیت در کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان و با استفاده از علم روانشناسی که به صورت تخصصی در آن 
سررشته دارد دست به قلم برده است تا، قصه و قصه گویی این تجربه نیرومند 
را برای والدین و مربیان به عنوان ابزار آموزشی و تربیتی موثر و شگفت انگیز 

برای تغییر در رفتار و منش به رشته تحریر درآورد.
وی در این رابطه گفت: از آنجایی که قصه گویی یکی از قدیمی ترین 
هنرهایی است که میان مردمان رواج داشته و قادر به انتقال ارزش ها، آداب، 

رسوم و تفکر است.
دلسوز ادامه داد: اما با پیشرفت فناوری اهمیت قصه گویی روبه کاهش 
گذاشته است و حیف است که تاثیر این تجربه خالق شخصی و آفرینش 
دوجانبه براساس کلمه ها و تخیل بر تربیت فرزندان نادیده گرفته شود و 

همین امر باعث شد تا »با قصه ها بهتر می شویم« متولد شود.
دلسوز با اشاره به محتوای کتاب افزود: در این کتاب تالش می شود، 
مخاطب با بیانی ساده با تاثیرات روان شناختی قصه و قصه گویی آشنا شود 
و اینکه چگونه قصه گویی بر رفتارهای سازگارانه کودکان، افزایش حس 
احترام به خود و دیگران، تقویت ارتباطات اجتماعی، ابراز مهربانی و کنترل 
خشم و... می تواند راهی موثر و کارساز باشد.خواننده در این کتاب می تواند با 
چگونگی انتخاب و آماده کردن یک قصه خوب آشنا شود و راهکارهای ایجاد 
عادت های خوب و حذف عادت های بد را با صبوری در قصه ها یاد بگیرد.

این نویسنده اظهار امیدواری کرد که مخاطب با خواندن این کتاب با 
کلید کشف چکونگی استفاده از داستان ها در ایجاد تحول درونی بهره ببرد.

گفتنی است این کتاب در پنج فصل قصه گویی آفرینشی دو جانبه، در 
قصه ها زندگی می کنیم، قصه ها ما را انتخاب می کنند، فراتر از قصه، گستره 
تربیتی قصه ها برای بچه ها و بزرگساالن نوشته شده است که مخاطب در 
هر فصل می تواند قصه گویی را بهتر بشناسد و با تمرینات عملی قصه گویی 

و گستره تربیتی آن در انواع قصه ها سیر کند.
ارشد روانشناسی و دانشجوی  فریبا دلسوز دارای مدرک کارشناسی 
دکترای روانشناسی و مدرس دانشگاه است. وی در کانون پرورش فکری 

کارشناس مسئول فرهنگی بوده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

اعالم برنامه های یادروز حافظ 

بزرگداشت حافظ 
به صورت مجازی برگزار می شود

روز  و  مهرماه   ۲۰ مناسبت  به  فرهنگی  مفاخر  و  آثار  انجمن  رئیس 
بزرگداشت حافظ شیرازی، در پاسداشت مقام این شاعر و غزلسرای برجسته 

ایرانی به صورت مجازی سخنرانی می کند.
حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از برگزاری مراسم 
ایرانی  این شاعر  بزرگداشت  به مناسبت ۲۰ مهر و روز  بزرگداشت حافظ 

خبر داد.
خواجه شمس ُ الّدیْن محّمِد بن بهاُءالّدیْن محّمْد حافِظ شیرازی )زاده 
۷۲۷ هجری قمری – درگذشته ۷۹۲ هجری قمری در شیراز(، مشهور به 
لِسان ُ الِْغْیب، تَرُجماُن ااْلَسرار، لِسان ُ الُْعَرفا و ناِظم ُ ااُلولیاء، شاعر فارسی زبان 
سده ی هشتم ه جری قمری شیراز است. تولد او را برخی از مورخان ۷۱۷ 
هجری قمری و برخی دیگر ۷۲۷ هجری قمری می دانند. برخی تخمین 

می زنند سال وفات حافظ نیز ۷۹۲ هجری قمری بوده است.،
حافظ از محبوب ترین شعرای ایران زمین است که با گذشت قرن ها، 
آثارش نه تنها در ایران بلکه در سراسر نقاط جهان به شهرت رسیده است. 
موضوع اشعار حافظ بسیار متنوع بوده و از شعرهای او در موسیقی سنتی 

ایرانی، هنرهای تجسمی و خوشنویسی استفاده می شود.
روز  فرهنگی  مفاخر  و  آثار  انجمن  رئیس  مجازی  سخنرانی  برنامه 
یکشنبه ۲۰ مهر از ساعت ۱۴ از حساب کاربری اسکای روم این انجمن 

پخش می شود. نشانی:
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از  فارس  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  رابطه  همین  در 
برگزاری برنامه های یادروز حافظ بر بستر فضای مجازی و اینترنت خبر داد.

صابر سهرابی در نشستی خبری که با حضور مرتضی جعفری رئیس 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز برگزار شد، گفت: به 
مناسبت ۲۰ مهرماه یادروز حافظ برنامه های در خور حضرت حافظ برگزار 

می شود.
وی با تصریح اینکه تمام برنامه ها به دلیل شیوع کرونا بر بستر فضای 
مجازی و اینترنت شکل گرفته است، افزود: خوشبختانه امسال با بزرگانی 
از سراسر جهان مذاکره شد تا مقاالت خود را ارسال کنند و یک هفته برنامه 

بر بستر فضای مجازی خواهیم داشت.
دبیر شورای فرهنگ عمومی فارس، ادامه داد: توسط اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در 3۰ شهرستان برنامه های متنوعی تدارک دیده شده که از 
برگزاری نمایشگاه های حافظ تا نشست های ادبی، نشست های حافظ خوانی 

و… را شامل می شود.
سهرابی با اعالم اینکه افتتاحیه برنامه های یادروز حافظ، ۱۹ مهرماه 
ساعت ۲۱ از صدا و سیمای مرکز فارس آغاز می شود، افزود: از ۲۰ مهرماه 

نشست های علمی بر بستر فضای مجازی پخش اینترنتی خواهد شد.
در ادامه رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز 
به تشریح برنامه های یاد روز حافظ پرداخت و گفت: شعر حافظ آئینه تمام 

نما از جهان معنایی اوست.
مرتضی جعفری با بیان اینکه غزل های ناب حافظ شهره آفاق است و 
با ما سخن می گوید، افزود: نخستین وجه امتیاز حافظ اسطوره سازی اوست.

وی با تاکید بر اینکه حافظ در اشعارش شخصیتی چون رند می پرورد 
که شخصیتی ولی است، گفت: جان کالم حافظ عشق و رندی است؛ عشق 

و شباب و رندی مجموعه مراد است.
معاون فرهنگی شهردار شیراز، ادامه داد: یکی از وجوه ماندگاری حافظ 
فقط شخصیت ادبی نیست بلکه مهارت وی به پرداختن مسائل ابدی است.

وی با اعالم اینکه برنامه های شهرداری شیراز به مناسبت یادروز حافظ 
با هماهنگی مرکز حافظ شناسی تهیه شده است، افزود: تهیه دیوان حافظ 
مکتب  از  محصولی  که  خواهرخوانده  شهرهای  به  ارسال  جهت  نفیس 
کشورهایشان  به  شهرها  این  نمایندگان  وسیله  به  است  شیراز  هنری 

ارسال خواهد شد.
جعفری از برگزاری نمایشگاه عکس »حافظیه در گذر زمان« در قالب 
نمایشگاه تاریخی در این مکان خبر داد و گفت: در روز ۲۰ مهرماه امسال به 
مناسبت یادروز حافظ آئین گل افشانی مزار حافظ و ویژه برنامه های مجازی 
در مرکز حافظ شناسی و وبینار تخصصی با موضوع شناسایی برداشت های 

متفاوت از حافظ از جمله برنامه های در نظر گرفته شده است.
معاون فرهنگی شهردار شیراز به رونمایی از اثر یکی از حافظ پژوهان 
شاخص به این مناسبت اشاره کرد و گفت: تولید موشن گرافی های شهری 
از  دیگر  یکی  شهرداری  سوی  از  حافظ  غزلیات  و  اشعار  از  استفاده  با 

برنامه های ماست.
به  شیراز  در  غزل  بوستان  ایجاد  برای  الیحه ای  تدوین  از  جعفری 
با  بوستان  این طرح یک  قالب  مناسبت یادروز حافظ خبر داد و گفت: در 
استفاده از غزلیات و اشعار حافظ مزین می شود و مکانی ایجاد خواهد شد تا 

عالقه مندان به این شاعر بزرگ ایرانی استفاده کنند.

عوامل  و  بازار  رکود  کتاب،  تولید  قیمت  افزایش 
مختلفی که این روزها دست به دست هم داده اند، ناشران 
را به آزمودن ایده های تازه واداشته  است. البته این مساله، 
اگر  اصناف هم  باقی  و  نیست  ناشران مطرح  برای  فقط 
بخواهند در شرایط ایجاد شده، دوام بیاورند، مجبورند دست 
به اقداماتی نوآورانه بزنند. در صنعت نشر، هر اقدامی که 
می تواند  بدهد،  کاهش  را  کتاب  انتشار  هزینه های  بتواند 
راهکاری برای بقا تلقی شود. این اقدامات، می تواند کاهش 
تیراژ کتاب یا حتی »چاپ به ازای سفارش« باشد؛ اقدامی که 
البته سعید دمیرچی، مدیر انتشارات هرمس وقوع و اجرایی 

شدن آن را در صنعت نشر ایران، بعید می داند.
 * افزایش هزینه های تولید کتاب و ریسک باالی 
بازگشت سرمایه ، از مهمترین نگرانی ها این روزهای ناشران 
را شامل می شود. به نظر شما در این شرایط، چه راهکارها 
البته سایر  ناشران و  و استراتژی هایی می تواند به کمک 

فعاالن صنعت نشر بیاید؟
کتاب،  تجدیدچاپ  برای  مشکالت  مجموعه   **
از  کارتر  گزیده  حرفه ای،  ناشران  که  شده است  موجب 
اگر  کنند.  مدیریت  را  خود  کاغذ  بتوانند  تا  بشوند  قبل 
کتابی  از  نسخه   ۱۰۰۰ که  بود  این  روال  گذشته  در 
چاپ بشود، االن ناشران به این نتیجه رسیدند که ۵۰۰ 
یک  در  کتاب  تعداد  این  اگر  بکنند.  چاپ  کتاب  نسخه 
می کنند. چاپ  تجدید  را  عنوان  آن  رفت،   ماه  فروش 

به دلیل   - پایین  نسخه های  در  چاپ  که  است  درست 
باال  را  هزینه های چاپ دیجیتال- ممکن است هزینه ها 
می کند.  کوتاه تر  را  ناشران  مالی  گردش  دوره  اما  ببرد، 
زیر  را در شمارگان  امروز کتابی  ناشری  اگر  مثال؛  برای 
کتاب  این  نسخه های  تمام  و  کند  چاپ  نسخه   ۵۰۰
بعد  ماه  هشت  ناشر  برسد،  به فروش  هفته  یک  ظرف 
دو  یا  هزار  در  را  کتاب  اگر  اما  خواهدداشت.  دریافتی 
طول  ماه  چهار  یا  سه  دست کم  کند،  چاپ  نسخه  هزار 
بعد  ماه  ناشر هشت  و  فروخته شود  می کشد که نسخه  ها 
بازگشت  یعنی  خواهدداشت؛  دریافتی  ماه،  چهار  آن  از 
به همین دلیل  سرمایه حداقل یک سال طول می کشد. 
ناشران در تعداد محدود کتاب چاپ می کنند تا بتوانند به 
 حیاتشان ادامه دهند و از طرفی ریسک فروش کمتر شود.

راهکار دیگر، تشکیل هولدینگ است؛ یعنی یک ناشر با چند 
مدیر نشر دیگر که در حال ورشکستگی اند، با هم توافق 
می کنند. من موافقم که ناشران کوچک، خوب و حرفه ای، 
کاهش  چراکه  شوند؛  هولدینگ  وارد  حیات،  حفظ  برای 
هزینه را به همراه خواهدداشت. باید توجه داشت، افزایش 
هزینه ها فقط در مسائل مرتبط با زینک، کاغذ، چسب و 

صحافی نیست؛ بلکه برای مثال با ۲۱ درصد افزایش حقوق 
پرسنل مواجه هستیم که هزینه های جاری است و دیده 
نمی شود. ناشران ممکن است کمتر به هزینه های جاری 
توجه کنند اما هزینه صفحه آرا، گرافیست، بیمه کارکنان و 
.. هزینه های جدی در نشر به شمار می آیند. وقتی ۱۰ ناشر 
با هم ادغام شوند، هزینه های اداری کاهش پیدا می کند و 

به بقای ناشران کمک می کند.
* همین اتفاق آیا می تواند در همکاری کتاب فروشی 

و ناشر بیفتد؟
گذاشته  فروشگاهی  در  دستگاهی  اینکه  برای   **
فروخته  اندازه  چه  به  کتاب  که  داشت  توجه  باید  شود، 
ممکن  شود،  مواجه  استقبال  با  روش  این  اگر  می شود، 
است فروشگاهی اقدام به انجام آن بکند. اینجا بحث حق 
مولف و مترجم مطرح می شود، باید برای انتشار کتاب با 
این روش، قوانینی در نظر گرفته شود تا حقوق مولف و 

مترجم نادیده گرفته نشود.
در ایران قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و 
هنرمندان وجود دارد اما به درستی رعایت نمی شود؛ زیرا 
ناشری که کتابش افست شده است، اگر در دادگاه شکایت 
بکند، برای اثبات باید مجرم را حین ارتکاب جرم بگیرد 
و همچنین از او فاکتور داشته باشد. این درحالی است که 
پرداخت  از  پس  به راحتی  افراد  مراحل  این  تمام  از  پس 
جریمه در میدان های تهران به فعالیت خود ادامه می دهند. 
دیجیتال  چاپ  دستگاه  اگر  که  است  این  از  من  نگرانی 
وارد کتاب فروشی ها شود، حقوق مولفان و مترجمان زیر پا 
گذاشته شود. همچنین ممکن است از کتاب های پرفروش 
 ناشران سوءاستفاده شود و افست کتاب ها به فروش برسد.

* به نظر شما ممکن است ناشران بر اثر تشدید مشکالت 
انتشار کتاب و افزایش قیمت مواد اولیه تولید آن بعد از 
استراتژی »چاپ  به سمت  بیماری کووید۱۹،  همه گیری 

به ازای سفارش« تمایل پیدا کنند؟
** بعید می دانم ناشران در ایران مانند سیستم نشر 

امریکا و اروپا تجدید چاپ را بر اساس نیاز مشتری انجام 
دهند. حداقل می توانم بگویم این اتفاق در سال های نزدیک 
نخواهدافتاد! در ایران تقریبا ۱۴ هزار ناشر داریم و ناشرانی 
که کتاب چاپ می کنند و در بازار با وجود مشکل کاغذ، 
زینک و ... به فعالیت خود ادامه می دهند، از نظر من ۲۰۰ 
ناشر بیشتر نیستند. از این تعداد ناشر، چاپ به ازای سفارش 
برای آن هایی ممکن است که فروشگاه زنجیره ای دارند. 
مگر چند ناشر داریم که فروشگاه زنجیره ای داشته باشد؟ 
در مجموعه شهر کتاب ها هم که مدیریت یکپارچه دارد، 
اما در هر کتاب فروشی، مدیریت و سیاست های خرید و 
فروش مجزا است. شاید یک یا دو ناشر باشند که خرید و 
نصب تجهیزات الزم برای این روش توسط آن ها ممکن 
به نظر می رسد. اما آن ها هم بعید است چنین اقدامی انجام 

بدهند، چراکه آن ناشر مگر چند کتاب پرفروش دارد؟
* ممکن نیست ناشران در تعامل با کتاب فروشی ها 
و با ثبت سفارش از سوی آن ها، نسبت به انتشار کتاب با 

چاپ دیجیتال اقدام کنند؟
** سیستم فروش کتاب با سیستم نشر متفاوت است. 
شاید برای انتشاراتی های منطقی باشد که در فروشگاه های 
خود، برای تجدید چاپ، دستگاه دیجیتال بگذارند، اما برای 
باقی ناشران بعید می دانم؛ چراکه برایشان به صرفه نیست. 
باید توجه کرد در کتاب فروشی های بزرگ مانند شهرکتاب 
یا چشمه، چه تعداد از کتاب از یک ناشر به فروش می رسد. 
کتاب های  لیست  هفته ها،  آخر  معتبر،  کتاب فروشی های 
پرفروش خود را ارائه می کنند و باید به این لیست ها توجه 
کرد؛ چراکه شاید از یک لیست که  شامل ۲۰ کتاب است، 
فقط دو کتاب برای یک نشر بزرگ باشد. فروشگاه بزرگ اگر 
به اسم یک نشر هم باشد، کتاب سایر نشرها را هم می فروشد. 

* فکر نمی کنید مساله سرمایه گذاری، در این راستا 
عامل مضاعفی باشد؟

** کتابی که ناشر در خارج از کشور چاپ می کند، با 
تیراژهای ایران در حوزه عمومی فاصله زیادی دارد. ممکن 
است در دانشگاه کمبریج یا جای دیگر یک کتاب تخصصی 
با تیراژ محدود منتشر شود. خیلی از ناشران و دانشگاه های 
معتبر هم تیراژ محدود دارند؛ چراکه مخاطب آن کتاب ها 
باشد؛  امکان پذیر  آنجا  در  شاید  روش  این  است.  محدود 

چراکه قانون کپی رایت در آن کشورها رعایت می شود.
در ایران اما ناشران، هر کتابی را که مخاطب داشته باشد، 
تجدید چاپ می کنند. ناشران حرفه ای از بازار بازخورد می گیرند 
و کتاب چاپ می کنند. برای مثال کتابی را ناشر برای نخستین 
بار چاپ می کند، اگر چاپ نخست آن به سرعت تمام شد، ناشر 

متوجه می شود، کتاب کشش تجدید چاپ دارد.

کاهش تیراژ،  راهکاری برای بقای صنعت نشر
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»دوستان« از آزادی عمل می گوید

نمایش  کارگردن  نادرپور  نادر 
»دوستان« اثر کوبو آبه نویسنده ژاپنی، 
نگاهی  نمایشی  اثر  این  کرد  عنوان 
جهان شمول به مساله جبر و اختیار و 

آزادی عمل دارد.
داستان نمایش از این قرار است 

و  دعوت  بدون  نفره  هشت  خانواده ای  که 
شناخت قبلی، وارد خانه مردی به نام هاما می شوند و نظم زندگی او را به 
هم می زنند. هاما در برابر آن ها دچار استیصال می شود و برای بیرون راندن 
آنها تالش زیادی می کند اما...بازیگران نمایش »دوستان« )به ترتیب ورود( 
رامتین سلیمانی، مهشید دالوری، شیما خوش اقبال، حسین کرمی، مروارید 
کفایی، نفیسه ترحم جو، مهسان فرخی، سید پارسا جعفری، پوریا رحمانی، 
ماهان خاتمی، شهاب کالنتری، فرهانه کالنتری، نوتاش نیک نژاد هستند.
نمایش دوستان در تماشاخانه تازه تاسیس »اهورا« روی صحنه است.

»021« از پنجم آبان روی آنتن می رود

جواد رضویان اعالم کرد سریال 
تازه اش با عنوان »صفر بیست و یک« 
سه  شبکه  آنتن  روی  آبان  پنجم  از 

خواهد رفت.
یک«  و  بیست  »صفر  سریال 

و  رضویان  جواد  مشترک  به کارگردانی 
سیامک انصاری و تهیه کنندگی مهدی فرجی 
تهیه شده است.جواد رضویان  با اشاره به تصویربرداری سریال همزمان با 
شرایط کرونایی و رعایت پروتکل ها  عنوان کرد از پنجم آبان ماه در خدمت 

مردم خواهیم بود.
سیاوش طهمورث، امیرحسین رستمی، رویا میرعلمی، نگار عابدی، 
افشین آقایی از جمله بازیگران این سریال هستند. تصویربرداری این سریال 
که از ابتدای تابستان امسال آغاز شد، همچنان ادامه دارد و گروه سازنده 

بخش زیادی از کار را پشت سر گذاشته اند.

وداعی تلخ با خسرو آواز ایران

آئین تشییع و خاکسپاری مرحوم 
محمدرضا شجریان روز شنبه نوزدهم 
مهرماه در شهر توس و در جوار آرامگاه 

فردوسی برگزار شد.
در این مراسم جمعی از هنرمندان 

جمله  از  موسیقی  عرصه  پیش کسوتان  و 
نیما  عقیلی،  ساالر  نوربخش،  حمیدرضا 
جوان، پوریا اخواص، وحید تاج، زکریا یوسفی، نیلوفر محبی، علی ثابت نیا، 
علی عابدی، حسین علیشاپور، حسین پرنیا، فاضل جمشیدی، کیوان ساکت 

و… حضور داشتند.
تهمورس  سرابی،  علی  دولتشاهی،  سحر  بهداد،  حامد  همچنین 
پورناظری، سهراب پورناظری، داریوش پیرنیاکان و آوا مشکاتیان از دیگر 

چهره های هنری حاضر در این مراسم بودند.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

»زمانی یک زن« در جشنواره »ال- داب« آمریکا

نی  ما ز « یی  سینما فیلم 
جلیل  نی  ا گرد ر کا به  زن«  یک 
اکبری صحت در جشنواره بین المللی 
آمریکا  در کشور  فیلم »ال- داب« 

به نمایش در می آید.
فیلم »زمانی یک زن« که پخش 

بین الملل آن را سازمان سینمایی حوزه هنری 
برعهده دارد، روایت زندگی زنی به نام  هما شاکر است که درگیر بیماری 
صعب العالجی شده و این در حالی است که از مدتی پیش از برادرش 
آرش  خبری ندارد. آرش در جستجوی رویای خودش »دوندگی« به کنیا 
رفته است و هما در جستجوی پیدا کردن برادرش به شناخت تازه ای از 

زندگی می رسد 
امسال نهمین دوره جشنواره »ال- داب« از هجدهم تا بیستم مهرماه 

۱3۹۹ در بخش های فیلم های کوتاه، بلند و ...  برگزار می شود.

ما
سین

 
در کنار ویرانه هاي آبادان...

ویدا جوان: مردم حنگ زده نه تنها پاداشي از مقاوت شان نگرفتند بلکه این روزها 
با مشکالت زیادي دست و پنجه نرم مي کنند!
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سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده

چند روز پیش گفتگویي با مهرداد خوشبخت، 
داشتیم  یازده۶۰  آبادان  فیلم سینمایي  کارگردان 
اتفاقاتي که براي  و درباره حال و هواي فیلم و 
روزهاي  این  در  آن  اکران  درنهایت  و  ساخت 
فیلم  کردیم.  صحبت  داشت،  سینما  عجیب 
سینمایی آبادان یازده۶۰ با موضوع جنگ و دفاع 
فجر  فیلم  جشنواره  هشتمین  و  سی  در  مقدس، 
نمایش داده شد و هم اکنون در سینماها در حال 
بازیگران  از  یکي  سراغ  به  حال  است.  اکران 
اصلي این فیلم رفته ایم. ویدا جوان بازیگر جوان 
و شاخص سینما و تلویزیون که در سال هاي اخیر 
نقش هاي  در  او  درخشان  و  خالقانه  بازي هاي 
پروژه  این  بازیگران  از  را دیده ایم، یکي  مختلف 
او که در سال هاي  بوده است.  سنگین و سخت 
اخیر در سریال هایي چون شمعدوني، ماه و پلنگ، 
سارق روح و زیرهمکف درخشیده است حاال درباره 
علت همکاری خود با آبادان یازده۶۰، اتفاقات تلخ 
و شیرین در این کار و تمایل برای تجربه کردن 

نقش های متفاوت صحبت کرده است...

-چطور شد که بازي در پروژه سنگین و سخت 
آبادان یازده۶۰ را پذیرفتید؟

*ژانر جنگی و به خصوص فیلم های ضدجنگ، 
جزء ژانرهای مورد عالقه من است و همیشه دوست 
داشتم در اثر جنگی بازی کنم و این فرصت برای 
نگاه  که  بود  این  دلیلم  دومین  بیاید.  پیش  من 
دیگر  به  نسبت  مقدس،  دفاع  به  یازده۶۰  آبادان 
فیلم هایی که تا االن دیده بودیم متفاوت و ویژه 
بود. قهرمان این فیلم یک نفر نبود بلکه مردم بودند 
و نقش اصلی این فیلم رادیو نفت آبادان بود. زاویه 
بیرون  از دل مردم  دید متفاوت و جذابی داشت، 
می آمد و این وجوه فیلمنامه بود که باعث شد من 

وارد این اثر شوم.

لحاظ  به  فیلم  این  در  شما  کار  -سختی 
البته شرایط فیلمنامه چطور  پرداخت شخصیت و 

بود؟
*همیشه قبل از اینکه نقشی را شروع کنم 
در مرحله اول تحقیقاتم، مابه ازاهایی پیدا می کنم 
که ساختار اولیه کاراکتر را بسازم. این موضوع در 
آبادان یازده۶۰ کار من را راحت تر کرد، چون مادرم 
در آن سال ها، هم سن وسال نرگس )نقش من در 
فیلم( بوده و من مادرم را الگوی اولیه نقش قرار 
دادم. اما سختی کار جایی بود که باید خودمان را 
در فضای جنگ در نظر می گرفتیم و حس و حال 
آدمی را پیدا می کردیم که در دل جنگ قرار دارد. 
آبادان  به  و  بودیم  تهران  که  زمانی  به خصوص 

نرفته بودیم!

فیلم  این  از  شما  شیرین  و  تلخ  -خاطرات 
چیست؟

درگروه  دارد.  زیادی  خاطرات  فیلم  *این 
بازیگران به شدت منسجم و رفیق بودیم و سراسر 
از  به خصوص  بود.  برای من خاطره  فیلمبرداری 
زمانی که لوکیشن به آبادان منتقل شد و نزدیک 
به یک ماه آنجا زندگی کردیم و خود این سفر جزء 
جذابیت و خاطرات این فیلم بود. از خاطرات بد و 
به یادماندنی هم، دیدن ویرانه های بسیار بازمانده از 
جنگ و جای گلوله و خمپاره روی دیوارهای شهرها 
بود. تماشای وضعیت نابسامان زندگی مردمی که 

۴۰ سال پیش جنگ ویرانشان کرد و جانشان را 
فدای دفاع از کشور کردند اما پس از ۴۰ سال نه 
بیشتری  مشکالت  با  بلکه  نگرفتند  پاداشی  تنها 

دست و پنجه نرم می کنند.

آبادان  در  بازیگرانی  از  خوشبخت  -مهرداد 
باالیی  پتانسیل  دارای  که  کرد  استفاده  یازده۶۰ 
هستند، اما جزء چهره های گران و آنهایی که در 
هر فیلمی دیده می شوند نیستند و نشان داد که این 
کار چقدر درست انجام شده است، این موضوع تا 
چه حد دید شما را نسبت به فضای بازیگری کنونی 

عوض کرد و آیا دیگر کارگردان ها و تهیه کننده ها 
نباید چنین کاری انجام دهند؟

نگاه جهان سومی  *ما در برخی موضوعات 
نسبت به سینما داریم و سینمای ما بیشتر بر مبنای 
گیشه می چرخد. خودم به عنوان آرتیست معتقدم 
بدهند و  به مردم خوراک  که هنرمندان می توانند 
این  پس  می پذیرند.  مرور  به  بدهیم  خوراکی  هر 
یکسری  به  را  مخاطب  که  هستند  سینماگرها 
چهره های ثابت عادت می دهند. مهرداد خوشبخت 
ساختارشکنی کرد البته که علیرضا کمالی و حسن 
معجونی و نادر سلیمانی بازیگران ناشناخته ای نیستند 
بلکه کامال حرفه ای و درست عمل می کنند، دیگر 
بازیگران فیلم نیز اینگونه هستند و آن چیزی که از 
کارگردان شنیدم این بود که دوست نداشت ستاره 
بیاورد، چون به دنبال همذات پنداری بیشتر مردم با 
کاراکترها بود و دلیل دوم اینکه در سینمای جهان 
استفاده  نابازیگر  از  که  زمانی  حتی  می بینیم  هم 
می کنند فیلم محترم، دیدنی و قابل دفاع می شود. 
در واقع بازیگر به تنهایی نمی تواند ضامن خوب یا 
اثر حاصل زحمات  بد بودن فیلم شود، چون یک 
نویسنده،  از سوی  اگر خالقیتی  و  است  تیم  یک 
تهیه کننده و کارگردان اتفاق نیفتد به خروجی خوبی 
نخواهد رسید. در کل، محتوا و حرفی که قرار است 
فیلم آبادان یازده۶۰ برای مخاطب داشته باشد برای 

مهرداد خوشبخت از هر چیز دیگری مهمتر بود.

و  سوژه  از  سرشار  اینکه  وجود  با  ما  -چرا 
موقعیت های دراماتیک در خصوص جنگ تحمیلی 
هستیم کمتر به خودمان اجازه می دهیم که با نگاه 

امروز و جدید به سینمای جنگ بپردازیم؟
هم  من  سوال  این  که  نشود  باورتان  *شاید 
است، چون مدتی که در آبادان بودم هنوز آثار جنگ 
را می دیدم و به تعداد آدم های آن سرزمین داستان 
سوال  عالمت  می گویم  که  است  این  دارد.  وجود 
بزرگی درذهنم به وجود آمده که چرا به این نوع سینما 
نمی پردازند! چرا در سال هاي اخیر تا این اندازه این ژانر 
مهجور مانده و مانند گذشته به آن پرداخته نمي شود!؟

-شما اصوال سعي مي کنید نقش هاي متفاوت 
بازي کنید و این را از همین آبادان یازده۶۰ هم 
مي تواند فهمید... نقش خاصي هست که دوست 

دارید در آن بازي کنید؟
*از نقطه ورودم به دنیای بازیگری تمایل 
اگر  و  کنم  ایفا  را  متفاوتی  نقش های  داشتم 
به هر  متوجه می شوید  کنید  دنبال  را  کارنامه ام 
کسب  تجربه ای  و  زدم  دستبردی  یک  ژانری 
و  نیستم  تک وجهی  بازیگر  من  کل  در  کردم. 
ولی  کنم،  ایفا  را  نقشی  هر  می توانم  راحتی  به 
نقش هایی که من را به چالش بکشند و کاراکتر 
قطعا  باشد،  داشته  گفتن  برای  عمیق که حرفی 

برایم جذاب تر است.

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

همه روزه صحبت ها و گالیه هاي متعددي از اهالي 
تقریبا  به شرایط موجود شنیده مي شود و  هنر نسبت 
اکثر این صحبت ها پیرامون عدم حمایت مسئوالن از 
هنرمندان است که خصوصا در شرایط کرونایي باعث 
شده تا وضعیت معیشتي اهالي این عرصه به شدت دچار 
تمام مشاغل و مردم  به  البته که کرونا  مشکل شود. 
این خصوص هم شاهد  در  اتفاقا  و  وارد کرده  آسیب 
آن هستیم که مسئوالن کوچکترین حمایتي از مردم 
خصوصا قشر آسیب پذیر جامعه ندارند و تورم شدیدي 
که در این ماه هاي اخیر گریبان مردم را گرفته باعث 
شده تا شرایط زندگي همه به شدت وخیم شود. با این 
حال بارها شنیده ایم که مسئوالن بخش فرهنگ و هنر 
از حمایت هاي خود از اهالي هنر و همینطور تخصیص 
نظر  به  ولي  کرده اند  موضوع صحبت  این  به  بودجه 

مي رسد در عمل اتفاق خاصي رخ نداده است!
نادر مقدس تهیه کننده و کارگردان کهنه کار سینما 
که او را با ساخت آثار بسیار پرمخاطبش مي شناسیم، 
در تازه ترین گفتگوي خود از شرایطي که کرونا براي 
کار اهالي سینما ایجا کرده سخن گفت و از پایان یافتن 
فیلمبرداری فیلم سینمایی شاه ماهی، در همین شرایط 

کرونا صحبت کرده است.
نادر مقدس در خصوص پایان فیلمبرداري فیلم 
جدیدش و همینطور شرایطي که کرونا براي او ایجاد 

پروژه  این  فیلمبرداری  که  گذشته  سال  گفت:  کرده 
سینمایی را آغاز کردیم فکر می کردم در همان سال 
فیلمبرداری پروژه به پایان می رسد، اما به دلیل شیوع 
بیماری کرونا چند پالن از این فیلم باقی ماند. با شیوع 
بیماری کرونا تمام فرصت های ادامه کار از ما گرفته شد، 
تا در نهایت در سال جاری چند پالن باقی مانده را جلوی 
دوربین بردیم، البته این را باید بگویم که تدوین شاه ماهی 
سال گذشته توسط محمدعلی سجادی تقریبا تمام شده 
بود. در حال حاضر فیلم توسط محمود موسوی نژاد در 
حال صداگذاری است و به زودی نیز دیگر مراحل این 

فیلم از جمله ساخت موسیقی آن آغاز می شود.
نادر مقدس درباره پیش بینی شرایط اکران با توجه 
به وضعیت سینماها در سایه کرونا گفت: تمام تالش 
من این است که بتوانم فیلم را در شرایط مناسب اکران 
کنیم، البته همه چیز بستگی به این دارد که شرایط جامعه 
از نظر شیوع ویروس کرونا چگونه است، البته این را باید 
بگویم این فیلم را برای اکران عمومی و آنالین آماده 
می کنیم. البته اکران آنالین دشواری های خاص خود را 
دارد و فیلم هنوز بیرون نیامده به سرعت قاچاق می شود 
و همین مسئله سبب می شود به صاحبان فیلم صدمه 
مالی زده شود، این را باید بگویم زمانی که مسئوالن 
شیوه اکران آنالین را در نظر گرفته اند خودشان نیز باید 
کاری کنند که آسیب کمتری به تهیه کنندگان وارد شود. 

چرا که سرمایه گذاری این روزها در سینما سخت است 
و زندگی همه ما به اکران فیلم هایمان بستگی دارد.

این کارگردان سینما درباره محتوای فیلم تازه خود 
نیز توضیح داد: شاه ماهی، فیلمی است که موضوع آن 
درباره جوانان است و فکر می کنم برای نسلی بین ۱۶ 
تا ۲۲ سال می تواند جذابیت های خود را داشته باشد. 
ساخته  کمتر  ایران  سینمای  در  فیلم ها  از  دست  این 
می شود و کمتر روی آن مانور داده می شود، به همین 
دلیل امیدوارم با اکران این فیلم بتوانیم نسلی از جوان ها 

را به سینما بکشانیم.
تعطیلي  درباره  صحبت هایش  پایان  در  مقدس 
سالن هاي سینما خصوصا در شهرستان ها گفت: یکی 
به  ایران  سینمای  برای  کرونا  که  مشکالتی  از  دیگر 
وجود آورده است، بسته شدن سینماها است، با توجه 
به اینکه استان مازندران همچنان در وضعیت قرمز قرار 
دارد، سینمای هنر و تجربه بابل ۷ ماه یعنی از اسفند ماه 
تا به امروز تعطیل است و شرایط را برای سینمادوستان 
ابتدای  از  این سینما  این شهر سخت کرده است.  در 
حوزه  در  چه  را  خوبی  برنامه های  توانست  راه اندازی 
نمایش فیلم و چه در حوزه نقد و بررسی فیلم، ارائه کند 
که مخاطبان خود را نیز جذب کرده بود، به گونه ای که 
همچنان سینماروها در این شهر سراغ باز شدن سینما 

را از ما می گیرند.

پایان فیلمبرداري شاه ماهي در کرونا

نادر مقدس: مسئوالن باید بیش از پیش به فکر عرصه هنر باشند

موضوع برگزاري جشنواره هاي مختلف هنري در 
کشورمان آن هم در شرایط کرونا این روزها به یک 
موضوع داغ تبدیل شده و مخالفان زیادي پیدا کرده 
معتقد  و  هستند  سینما  اهالي  از  آنها  اکثر  که  است 
رعایت  با  حتي  جشنواره اي  هر  برگزاري  که  هستند 
باشد  آسیب زا  مي تواند  بازهم  بهداشتي  پروتکل هاي 

و به شیوع بیماري کرونا کمک کند.
حسن برزیده یکي از کارگردانان شاخص تلویزیون 
و سینما مي باشد که یکي از آخرین ساخته هاي او یعني 
بین المللي  جشنواره هاي  از  بسیاري  در  مزارشریف، 
لزوم  خصوص  در  شاخص  فیلمساز  این  درخشید. 
کشور  فرهنگی  سیاستگذاران  و  مدیران  آینده نگری 
برای حفظ سینما در روزهای کرونایی گفت: بنده منشأ 
این همه تناقض در میان مسئوالن را متوجه نمی شوم! 
نمی دانم چه فکری در سر مسئوالن می گذرد که با 
توجه به دستور اکید مقام معظم رهبری در خصوص 
اعمال محدودیت ها برای کنترل کرونا، دولت، جشنواره 
باید شاهد تجمعات  زمانی  تا چه  ما  برگزار می کند؟ 
کسی  چرا  و  باشیم  ضایع کن  بودجه  و  غیرضروری 

جلوی این تصمیمات سلیقه ای را نمی گیرد؟
از  دیگري  بخش  در  شاخص  فیلمساز  این 
که  آنجاست  تامل  قابل  نکته  گفت:  صحبت هایش 
اظهارنظرهای  در  کارشناسان  و  پزشکان  از  بسیاری 
برخالف  مجمعی  هر  برگزاری  می کنند  اعالم  خود 
نباید  را  اتفاقی  و چنین  است  بهداشتی  پروتکل های 
شاهد باشیم اما باز هم برخی افراد اصرار بر تجمعات 
غیرضروری دارند. برگزاری تجمعات غیرضروری در 
سینما مانند جشنواره های فیلم کودک، سینماحقیقت، 
رفتارهای  این  آیا  نیست.  سینما  نفع  به  و...  فجر 
کشور  سینمایی  سیاستگذاران  و  مدیران  سلیقه ای 

ندارد؟  کارشناسان  هشدارهای  با  تناقض  و  منافات 
اصوال چرا در این ایام کرونایی که وضعیت اقتصادی 
نیز به هم ریخته ما شاهد صرف بودجه های  جامعه 
هنگفت و بریز و بپاش هایی باشیم که هیچ نتیجه ای 
هم از آنها عاید سینما نمی شود؟ در کشورهای دیگر 
کنند  برگزار  هم  جشنواره ای  یا  تجمع  خواستند  اگر 
برای آن راهکارهایی علمی و عملی گذاشتند که در 
کشور ما چنین مسئله ای اتفاق نیفتاده است! کاش از 
آن راهکارها استفاده می شد اما متاسفانه ما تنها شاهد 
اتالف هزینه و بودجه های بیت المال در سینما هستیم.

برزیده در بخش دیگري از صحبت هایش خطاب 
به مدیران سینمایی تاکید کرد: بودجه سینما را صرف 
که  کرونایی  ایام  این  در  کنید!  زیرساختی  کارهای 
را  سینما  بودجه های  کرد  برگزار  جشنواره  نمی شود 
صرف تولیدات ارزشمند و کارهای زیرساختی کنید. 
شهرستان های  و  شهرها  در  سالن سازی  سمت  به 
بزرگ و کوچک به ویژه نقاط محروم بروید. به فکر 
فیلمنامه  باشید.  ارزنده  فیلمنامه و محتوای  سفارش 
خوب تولید کنید تا در دوران پساکرونا دست ها برای 
تولید آثار ارزشمند ُپر باشد. بودجه های بیت المال را 
پژوهشی صرف  بخش های  در  دادن،  هدر  جای  به 
کنید. بیایید در این روزهای کرونایی نقاط ضعف و 
قوت سینما را شناسایی کرده و سعی در رفع نقصان ها 
و کمبودها داشته باشید. ژانرهای مهمی مانند دفاع 
مقدس و کودک که به دست فراموشی و مهجوریت 
سپرده شده اند را احیاء کنید. بیایید راه حل های خوب 
را برای رشد و ارتقای سینمای کشور طراحی کنید 
و  عملیاتی شده  آنها  کرونا  دوران  از  بعد  انشااهلل  تا 
موجبات رشد و توسعه فضای فرهنگی و هنری کشور 

را فراهم آورند.

برگزاري جشنواره ها در ایام کرونا

حسن برزیده: برگزاري جشنواره ها 
چه سودي براي سینما دارد!؟


