
کاهش تورم ایران تا 2 سال آینده!
بودجه و محاسبات  برنامه،  رئیس کمیسیون 
مجلس از تصویب اصالح قانون بودجه سال ٩٩ و 
الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کاالهای اساسی 

در این کمیسیون خبر داد.
حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به تصویب طرح اصالح 
قانون بودجه سال ۱۳٩٩ کل کشور و الزام دولت به پرداخت 

و  برنامه  کمیسیون  در  اساسی  کاالهای  تامین  برای  یارانه 
بودجه گفت: براساس این مصوبه، ماده واحده مبالغ مندرج 
بودجه  قانون   )۱۴( تبصره  جدول  و   )۲( تبصره  )و(  بند  در 
قانون  این  احکام  اجرای  راستای  در  سال ۱۳٩٩کل کشور 

اصالح می شود. 
صفحه 3

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس: 

سهم ۱۱ درصدی هلدینگ خلیج فارس 
از بورس و فرابورس

مسکن ملی امروز افتتاح می شود
بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
اینکه امروز اولین واحدهای طرح اقدام ملی 
شد  خواهد  افتتاح  استان  هشت  در  مسکن 
گفت: در برخی استانها برای متقاضیانی که 
واریز وجه نداشتند و از ضرب االجل تعیین شده واریز 
اطالع نداشتند، زمان افتتاح حساب را که به پایان می 

رسید تمدید کردیم.
محمود محمودزاده اظهار کرد: امروز یکم مهرماه 
اقدام ملی  افتتاح واحدهای طرح  از  اولین مرحله   ۱۳٩٩
مسکن در هشت استان انجام می شود. همچنین  تعدادی 
از پروژه ها کلنگ زنی خواهد شد و به طور کلی ۴۰۰ هزار 
واحد تعیین تکلیف می شود. بخشی در قالب واگذاری زمین 
به گروههای ساخت و مابقی متقاضیان هم به پروژه های 

در حال ساخت معرفی خواهند شد.
صفحه ۳

کیف پول ترون والت چیست؟

نحوه نصب و راه اندازی 
کیف پول ترون والت چگونه است؟
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پیش بینی کاهش قیمت ارز در روزهای آینده
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
محمدعلي بهمني: 
جوان هاي امروز 

همه 
مدعي هستند!

6ورزش
سرپرست باشگاه، 
مقصر شماره یک 

حواشی پرسپولیس!

هنگ 7فر

اساتيد بزرگ عرصه شعر و ترانه در سال هاي اخير بارها درباره 
وضعيت اين روزهاي ترانه در موسيقي كشور هشدار داده و 
مصاحبه كرده اند. درواقغ تنزل سطح ترانه در آثار موسيقيايي 
از  بسياري  تا  شده  باعث  كشورمان  موسيقي  روزهاي  اين 
ترانه سرايان قديمي كه همگي دستي در ادبيات هم داشته اند، 

وضعيت امروز را بغرنج توصيف كنند. 

باشگاه  مقابل  در  پناه  رسول  مهدی  های  صحبت  افشای 
پرسپوليس، واكنش های بسياری را به همراه داشته است.

هواداران فوتبال هر كدام باتوجه به عالقه شان، جهت گيری 
خاص خود را درباره فايل صوتی منتشره از مهدی رسول پناه 
را داشته اند؛ هواداران پرسپوليس، آن را زمينه سازی برای 

يک تصميم جديد می دانند

»محسن مسعوديان«، جامعه شناس دامغانی و استاد دانشگاه 
با تاكيد بر اينکه انديشه های سعدی منبعث از علوم اجتماعی، 
علوم سياسی، مديريت و علوم روانشناسی است، »گلستان« 
را نمايی از جامعه واقعی دوره سعدی و »بوستان« را نمايی از 

جامعه آرمانی مد نظر او دانست.

نگاهی 
جامعه شناختی 
به »گلستان« و 

»بوستان« سعدی

تصویب طرح تامین کاالهای اساسی در کمیسیون بودجه نسبت به شیطنت های دانش آموزان
 در زمان آموزش مجازی حساس نشوید

نگرانی  درباره  کرونا  و  زنان  وبینار  در  دارینی  مهرنوش  دکتر 
مجازی  آموزش  در  آموزان  دانش  بازیگوشی  به  نسبت  والدین 
گفت:  والدین باید به جای تهدید و تشویق بی دلیل فرزند، اقدام به 
نظارت و برنامه ریزی متناسب با خانواده خود کنند، حتی می توانند به آنها اجازه 

شیطنت را بدهند تا به مرور زمان دانش آموز به این نوع آموزش عادت کند.
صفحه 3

رئیس جمهور با بیان اینکه مردم می دانند ما مشکل 
داریم و می دانند که دو دست بیشتر نداریم، گفت: اگر 

حاشیه و جنجالی درست شود نباید به آن اعتنا کنیم.
حجت االسالم حسن روحانی در جلسه هیئت دولت اظهار داشت: 
تحریم تسلیحاتی ایران در روز یکشنبه برداشته شد، این برای مردم 
ما بسیار مهم بود، نه از این نظر که ما از لحاظ مقررات سازمان ملل 

امروز آزادیم اسلحه بخریم و بفروشیم.

وی تصریح کرد: از این مهم تر اینکه منطق حق و حقیقت و 
منطق قانون و عقالنیت بر زور، قدرت و قلدری پیروز شد. سال ها 
آمریکایی ها تالش کردند برای اینکه ملت ایران را از حقوق خودشان 
یا  می خریم  اسلحه  چقدر  ما  که  نیست  مهم  اصاًل  کنند،  محروم 
می فروشیم بلکه مهم آن است که ما باید به حقمان برسیم، ملت 

ایران باید آزاد باشد و اگر خواست سالح بخرد یا بفروشد.
صفحه 3

مردم به حاشیه ها اعتنا نکنند

DONYAYEJAVANANMAG.IR

صفحه 3

مشکالت  مردم  و...  سکه  ارز،  گرانی  کنار  در 
دیگری هم دارند که ساده ترین آن ها گرانی مایحتاج 
عادی زندگی مثل میوه است. این روز ها که میوه ها بازار 
را رنگارنگ کرده اند، عدم نظارت بر قیمت ها نارضایتی 

زیادی در پی داشته است.
میوه ها  بازار  به  سری  تابستان  فصل  در  وقتی 

می زنیم تنوع میوه ها بیشتر از فصول دیگر است، 
ولی با توجه به فراوانی محصول قیمت یکسانی 

بر بازار میوه حاکم نیست.
میوه یکی از نیاز های اصلی مردم به شمار 
می رود که تورم بازار مصرف این روز ها گالیه 

خریدار و فروشنده را با هم به دنبال دارد.
فارس   خبرنگار  با  گفتگو  در  مغازه داری 
وجود دالالن در میدان بار را دلیل گرانی میوه 
بیشتر  مغازه داران  گفت:  و  دانست  تابستانه 
به صورت  بارفروشان  از  را  بار  که  دالالنی  از 

»درهم« خریداری می کنند، می خرند.
کاک حسین مرادی با انتقاد بر اینکه کسی 
گفت:  ندارد،  نظارت  بارفروشی  کار دالالن  بر 

بازار از سر زمین میوه تا وقتی به دست مصرف کننده 
می رسد، در دست دالالن است.

وی با بیان اینکه قدرت خرید مردم پایین آمده 
به  میدان بار  از  را  میوه  میوه فروش،  افزود: من  است، 
قیمتی  باید  قاعدتا  باال خریداری می کنم، خوب  نرخ 
هم روی آن اضافه کنم تا به مشتری بفروشم، از این 

رو قیمت ها باال است.
یکی از بانوان شهروند گفت: االن فصل تابستانه، 
میوه فراوان، اما فقط میوه های چیده شده را در مغازه ها 

می بینیم.
فریبا آزادی به آشفتگی بازار اشاره و بیان کرد: 
قیمت ۲ مغازه میوه فروش کنار هم، با یکدیگر فرق 
کار  خودش  برای  کس  هر  نیست  نظارتی  می کند، 

می کند.
شهروندی از نبود برچسب قیمت میوه ها انتقاد کرد 

بر برچسب قیمت میوه ها  نظارتی  نباید  افزود: چرا  و 
باشد، مشکالت گرانی را قبول داریم، ولی بعضی ها از 
این وضعیت سوءاستفاده می کنند و از آب گل آلود برای 

خود ماهی می گیرند.
روز های  این  قیمت های  تورم  به  توجه  با  مردم 
بازار، از مسؤوالن توقع دارند که کنترل و بازرسی ها 

را بیشتر کنند.
عدم  خصوص  در  مردم  گالیه های  به  توجه  با 
نظارت بر قیمت میوه، سراغ معاون نظارت و بازرسی 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه رفتیم؛ 
این مسؤول در گفتگو با خبرنگار فارس، اظهار داشت: 
این اداره با توجه به افزایش قیمت اجناس در بازار به 
صورت مداوم عملکرد واحد های صنفی را رصد می کنند.

در  بازرسی  مسؤوالن  افزود:  سجادی راد  عباس 
عصر  و  صبح  شیفت   ۲ در  روزانه  اکیپ،   ۲۵ قالب 
کار نظارت بر تمامی اصناف سطح شهر را به 

عهده دارند.
وی گرانی موجود را تنها مختص استان 
ایجاد  و گفت: شرایطی که  ندانست  کرمانشاه 
شده خاص استان کرمانشاه نیست بلکه در کل 
کشور دیده می شود، منشا اغلب آشفتگی ایجاد 

شده خارج از استان است.
ذی ربط،  مسؤوالن  تمامی  از  سجادی راد 
با  خواست  صنعتی  و  تولیدی  صنفی،  اصناف 
همکاری یکدیگر آرامش نسبی را بر بازار حاکم 
از  نیز توصیه کرد، فعال  به شهروندان  کنند و 

خرید های غیرضروری زندگی خودداری کنند.
خبر  متخلفان  با  برخورد  از  مسؤول  این 
داد و افزود: بازرسان در بازدید ها خود به مغازه داران 
گران فروشی،  قیمت ها،  برچسب  درج  خصوص  در 
کم فروشی و... تذکراتی می دهند، حتی تعدادی پرونده 
نیز در این بازرسی ها که مربوط به تخلف افراد بوده، 

تشکیل شده است.
سجادی راد تصریح کرد: مردم در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف می توانند مراتب را به شماره ۱۲۴ ستاد 
به شماره ۱۳۵  یا  و  تجارت  و  معدن  خبری صنعت، 

تعزیرات حکومتی اطالع دهند.

حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: برخالف تصور 
عموم، مهریه باالی ۱۱۰ سکه هم قابل وصول است.

زینب طاهری نداشتن اطالعات حقوقی را ریشه 
باالی  حجم  ویژه  به  قضایی  مشکالت  از  بسیاری 
با  دادگستری  امروز  کرد:  اظهار  و  دانست  پرونده ها 
به طور  اگر  پرونده ها روبه روست و  از  حجم عظیمی 
گسترده به عموم مردم آموزش حقوقی داده شود، بطور 

قطع با کاهش پرونده های قضایی همراه خواهد بود.
افزایش  دادگستری،  وکیل  و  حقوقدان  این 
انجام  و  مهریه  خصوص  در  مردم  حقوقی  اطالعات 
معامالت با سند عادی را مهم خواند و گفت: از نکات 
حقوقی مهم راجع به مهریه آن است که برخالف تصور 
عموم جامعه، مهریه باالی ۱۱۰ سکه با معرفی و توقیف 
اموال نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی 
ماهانه و ... قابل وصول است. همچنین مهریه پس از 
فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن 

از اموال باقیمانده شوهر قابل وصول است.
و  بذل  باشیم  داشته  یاد  به  تأکید کرد:  طاهری 
بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل 

اسناد  دفاتر  در  است  الزم  کار  این  و  نیست  اثبات 
رسمی انجام شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بعد از عقد نکاح 
نمی توان مهریه را افزایش داد و افزایش ثانوی مهریه 
مورد استناد نیست؛ به این معنا که بعد از وقوع عقد و 
ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می گیرند 
و حتی اقرارنامه ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می شود. 
این شرایط جدید نمی تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی 
شود و در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان 

و امتیازات مهریه را ندارد.
که  است  همان  اصلی  مهریه  کرد:  بیان  وی 
هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعالم می شود. بنابراین 
مهریه ای  گاهی  محضر  به  مراجعه  هنگام  خانواده ها 
کنند.  توافق کرده اند درج می  آنچه شفاهی  با  مغایر 
این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به 

توافق قبلی که رسمی نبوده، توجه ندارد.
همچنین  دادگستری  وکیل  و  حقوقدان  این 
درباره انجام معامالت به صورت قولنامه گفت: اسناد 
هستند  تردید  و  قابل انکار  عادی  دست نوشته های  و 

بنابراین برای انجام معامالت و تنظیم سند، در مرحله 
اثبات اصالت، بسیار خطا پذیرند.

وی افزود: با توجه به اینکه بسیاری از این گونه 
عادی  نوشته  اصالت  اثبات  می شود،  جعل  نوشته ها، 
توسط کارشناسان بسیار مشکل است. الزم است افراد 
از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به 
دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما 
دونفر شاهد بگیرند.طاهری ادامه داد: وقتی دست نوشته 
به  را  آن  دادگاه  شود،  ارائه  دادگاه  به  عادی  سند  یا 
کارشناس ارجاع می دهد تا اصالت آن بررسی شود. اگر 
احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی 
ذینفع،  فرد  شکایت  صورت  در  و  می شود  محسوب 
و »استفاده  با عنوان »جعل«  پرونده جزایی دیگری 
مجازات  که  بود  خواهد  قابل طرح  مجعول«  سند  از 

هرکدام از آنها حداقل ۶ ماه حبس است.
وی تأکید کرد: با این مالحظات نه تنها حقوق 
نمی شود  تامین  نوشته  واسطه دست  به  موجود  مالی 
بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده 

خواهد بود.

محض اطالع

مهریه باالی ۱۱0سکه هم گرفتنی است

وعده شیرین

یارانه ۱۲0 هزار تومانی در راه است
بعد از اما و اگرهای بسیار در رابطه با طرح تامین 
کاالهای اساسی توافق برای پرداخت مبلغ بین ۶۰ تا 
۱۲۰ هزار تومانی برای هر یک از مشموالن صورت 
به وضعیت  توجه  با  ماه های گذشته  است.طی  گرفته 
تامین کاالهای اساسی و مشکالتی که در این رابطه 
فوریتی  یک  طرح  مجلس  داشت،  وجود  مردم  برای 
طرح تامین کاالهای اساسی را مصوب کرد که طی آن 
پیشنهاداتی در رابطه با توزیع کاالهای اساسی در قالب 
کاالبرگ یا کارت الکترونیک مطرح بود. در این مدت 
نیز قرار بود سازمان برنامه و بودجه طرح را بررسی کند 

و در رابطه با تامین منابع آن تصمیم گیری شود.
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  نهایت  در  که  آنطور 
مجلس مصوب شده از این حکایت دارد که دولت ملزم 

به پرداخت یارانه تامین کاالهای اساسی خواهد کرد.

براین اساس قرار است مبلغ ۱۲۰ هزار تومان برای 
هریک از افراد سه دهک اول و ۶۰ هزار تومان برای 
هر یک از سایر دهک ها واریز شود که به حساب کارت 

یارانه نقدی آنها خواهد بود.
طبق پیش بینی صورت گرفته این یارانه قرار است 
به خانواده های کم برخوردار تعلق می گیرد که ظاهرا 
افراد شناسایی شده در طرح معیشت خانوار خواهند بود.

سال  از  که  است  طرحی  همان  معیشتی  طرح 
قرار  کار  دستور  در  بنزین  قیمت  اصالح  با  و  گذشته 
گرفت و طی آن مابه التفاوت ایجاد شده به خانوارهای 
هدف پرداخت شده بود که قرار بود حدود ۶۰ میلیون 
نفر از بین جمعیت ۷۸ میلیونی یارانه بگیر گزینش شده 

و پرداخت کمک های معیشتی به آنها آغاز شد.
خانوار  اعضای  تناسب  به  معیشتی  کمک های 

متفاوت بوده و از این قرار است که  در هر ماه برای 
خانواده های یک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار، 
سه نفره ۱۳۸ هزار، چهار نفره ۱۷۲ هزار و پنج نفره و 

بیشتر ۲۰۵ هزار تومان پرداخت می شود.
هزار   ۱۲۰ یارانه  باشد  قرار  اگر  اساس  براین 
با مصوبه نهایی مجلس  نیز  تومانی کاالهای اساسی 
از سوی دولت پرداخت شود آنگاه سه یارانه نقدی در 
هر ماه پرداخت خواهد شد، اول یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ 
تومانی که از سال ۱۳۸٩ در دستور کار دولت ها بوده 
مابه التفاوت  محل  از  که  معیشتی  کمک های  است، 
بنزین تامین می شود و یارانه کاالهای اساسی که طبق 
مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه باید از نیمه دوم امسال 
دریافت کننده  افراد  به خانوارهای مشمول که همان 

کمک های معیشتی هستند پرداخت شود.

عکس و مکث

لطفا دست نزنید، گران است! 
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مجلس در جریان تقسیمات دریای خزر و قرارداد
 با چین نیست

سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس گفت: مجلس در جریان تقسیمات 
دریای خزر و قرارداد با چین برای برداشت از دریا نیست.

سید کاظم دلخوش در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسالمی 
موافقت نامه های  و  قراردادها  گفت: عهدنامه ها،  اساسی،  قانون  اخطار  طی 
بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد و طبق قانون، هرگونه 
تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر آنکه به تصویب چهار پنجم نمایندگان 

برسد.
وی بیان کرد: مجلس در جریان تقسیمات دریای خزر و قرارداد با چین 
این  از  اطالعی  و هیچ  نیست  اقدامات دیگر  برخی  و  دریا  از  برداشت  برای 

موضوعات ندارد.

شبکه تولید و توزیع کاال باید نظارت پذیر شود
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از بررسی نحوه  نظارت پذیر کردن شبکه 
تولید و توزیع کاالها و رفع معایب موجود به منظور بازگرداندن ثبات اقتصادی 

به بازار در جلسه غیرعلنی امروز مجلس خبر داد.
محمد حسین فرهنگی در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس گفت: 
این جلسه با حضور وزیر صمت برگزار شد و تأکید نمایندگان آن بود که زنجیره 

تولید و توزیع کاال باید از شرایط خوبی برخوردار شود.
وی متذکر شد: در روزهای اخیر مجلس جلسات بسیار خوبی در سطح 
این  که  است  کرده  برگزار  کمیسیون ها  رؤسای  با حضور  و  اقتصادی  وزرای 

جلسات آثار مثبتی به ویژه در بازار ارز داشته است.
جلسه  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  سخنگوی 
غیرعلنی امروز مجلس بیشتر متمرکز بر مأموریت های وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بود و در این جلسه مطرح شد که معایبی در شبکه تولید و توزیع وجود 

دارد که باید مرتفع شود.
فرهنگی افزود: مشکالتی که در زمینه ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین گرانی 
نهاده های کشاورزی به وجود آمد، به دلیل این معایب بود و ما باید این معایب 

را مرتفع کنیم که دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم.
وی تأکید کرد: برای آنکه این معایب رفع شود، قرار شد تدابیری درباره 
شبکه توزیع و تولید اتخاذ شود تا نظارت پذیری افزایش یابد و در صورت تخلف، 

با خاطیان برخورد جدی صورت گیرد.
نماینده مردم تبریز افزود: همچنین مجلس تاکنون جلسات متعددی درباره 
این زمینه تهیه شده که  برگزار کرده است و گزارشی هم در  موضوع فوالد 

احتمااًل هفته آینده در صحن مجلس قرائت می شود.

دولت باید تا آخرین روز به وظایفش عمل کند
نماینده مردم چالدران و ماکو در مجلس شورای اسالمی ضمن ابراز مخالفت 
خود با مسئله استیضاح رئیس جمهور گفت: نباید به رئیس جمهور بهانه بدهیم 

که بگوید نگذاشتند کار کنم.
محمد علیپور گفت: مشکل ما بی توجهی به مشکالت مردم است. همان 
شعار تبلیغاتی  مردم شب می خوابند و صبح بیدار می شوند و افزایش قیمت ها 

را مشاهده  می کنند امروز مصداق عملی پیدا کرده است
نماینده مردم ماکو و چالدران در مجلس شورای اسالمی مدعی شد: به 
واسطه همه مشکالت معیشتی موجود و موکلین زیادی به ما نمایندگان فشار 

می آورند و خواستار استیضاح رئیس جمهور هستند.
وی گفت: اعتقاد دارم که دولت باید تا آخرین روز در قبال مسئولیت های 
خود پاسخگو باشند. ما نباید اجازه هیچ گونه بهانه جویی را بدهیم. مجلس هم 
باید نقش نظارتی خود را با قاطعیت هر چه تمام تر ایفا کند. نباید طوری بشود 
که فردا روز آقای روحانی مدعی بشود که نگذاشتند کار کنم. نباید کاری کنیم 

که رئیس جمهور ضعف خود را به گردن دیگران بیندازد.

مردم به حاشیه ها اعتنا نکنند
رئیس جمهور با بیان اینکه مردم می دانند ما مشکل داریم و می دانند که دو 
دست بیشتر نداریم، گفت: اگر حاشیه و جنجالی درست شود نباید به آن اعتنا کنیم.

حجت االسالم حسن روحانی در جلسه هیئت دولت اظهار داشت: تحریم 
تسلیحاتی ایران در روز یکشنبه برداشته شد، این برای مردم ما بسیار مهم بود، نه از 
این نظر که ما از لحاظ مقررات سازمان ملل امروز آزادیم اسلحه بخریم و بفروشیم.

وی تصریح کرد: از این مهم تر اینکه منطق حق و حقیقت و منطق قانون و 
عقالنیت بر زور، قدرت و قلدری پیروز شد. سال ها آمریکایی ها تالش کردند برای 
اینکه ملت ایران را از حقوق خودشان محروم کنند، اصاًل مهم نیست که ما چقدر 
اسلحه می خریم یا می فروشیم بلکه مهم آن است که ما باید به حقمان برسیم، 

ملت ایران باید آزاد باشد و اگر خواست سالح بخرد یا بفروشد.
روحانی تاکید کرد: احقاق حقوق مردم بسیار حائز اهمیت است. روز یکشنبه 
معلوم شد که توطئه های آمریکا در چهار سال گذشته، توطئه ناموفقی بوده است. 
آمریکایی ها از آغاز این دولت جدید، دنبال این بودند که برجام را بهم بزنند، نه 
اینکه خودشان به تنهایی خارج شوند. اگر از اول می خواستند این کار را بکنند که 

از روز اول این کار را می کردند و یکسال معطل نمی شدند.
وی ادامه داد: تمام تالش آنها این بود که کاری کنند همه دسته جمعی از 
آن خارج شوند. دنبال این بودند که شورای حکام و آژانس اتمی را وادار کنند با 
توطئه های رژیم صهیونیستی و خودشان یک قطعنامه علیه ما صادر شود و با آن 

قطعنامه کشورهای دیگر را وادار کنند تا از برجام خارج شوند اما موفق نشدند.
رئیس جمهور گفت: آمریکایی ها ناچار شدند که به تنهایی از برجام خارج 
شود. ما این تاریخ را دقیق باید بدانیم و تحلیل کنیم و برای مردم توضیح دهیم. 
همه امید آنها هم این بود که ایران هم از برجام خارج می شود و وقتی ما هم 

خارج شدیم بالفاصله همه قطعنامه علیه ما برمی گردد.
روحانی گفت: تدبیر نظام جمهوری اسالمی ایران و تدبیر حاکمیت بسیار 
مهم بود. ما بسیار سیاست پیچیده ای را پیش رو گرفتیم و نتایج بسیار درخشانی 
را به دست آوردیم. ما هم از تعهدات برجامی کاستیم و به یک نوعی از تعهداتمان 
اقدام  مرحله  به  مرحله  و  قدم  به  قدم  و  بسیار حساب شده  اما  گرفتیم  فاصله 
بگیرند.  ایران  کار  از  ایرادی  نتوانستند  دشمن  و  دوست  که  بگونه ای  کردیم، 
ما  است،  بوده  بین المللی  مقررات  ایران خالف  کار  بگوید  نتوانست  هیچکس 

مهلت دادیم و صبر کردیم.
وی افزود: یک روزهایی در کشور ما گذشت که حتی دوستان ما نتوانستند از 
ما حمایت کنند. روسیه و چین قباًل هم دوست ما بودند اما با وجود یکسری شرایط 
مجبور شدند در کنار صف دشمنان ما قرار بگیرند. اما در این فرصت می بینید که 
دوستان با قدرت ما ایستادند، ما این قدرت و شرایط را برای آنها فراهم کردیم، 
یعنی نظام جمهوری اسالمی ایران این شرایط را فراهم کرد تا دوستان ما فعال 

شوند. تا حتی اروپایی ها هم بتوانند در کنار ما قرار بگیرند.
این  تاریخ  در  آمد،  آنچه در سازمان ملل متحد پیش  رئیس جمهور گفت: 
سازمان بی نظیر بوده است. شما تمام تاریخ سازمان ملل را ورق بزنید و ببینید آیا 
یک بار بوده که آمریکا اراده کرده باشد تا با اذناب و دوستانش در سازمان ملل 
کاری انجام دهد و موفق نشود؟ این اتفاق تنها یک بار رخ داد که آمریکا منزوی 
و تنها شد و هیچکس از آمریکا حمایت نکرد. رئیس شورای امنیت هم حمایت 

نکرد. نه تنها از آمریکا حمایت نکردند بلکه اعتنا نکردند.
روحانی تاکید کرد: این بسیار مهم تر از آن بود که درخواست آمریکا تصویب 
نشود. شورای امنیت نامه آمریکا را کان لم یکن تلقی کرد و در دستور کار قرار نداد.

وی ادامه داد: ما موفقیت های خودمان را باید به خوبی برای مردم تبیین 
کنیم. مردم در فشار و سختی هستند و فشار اقتصادی روی آنها قرار دارد اما مردم 
باید به خوبی موفقیت های سیاسی ما را در سطح جهان بدانند. این موفقیت ها 
و پیروزی ها ممکن است مرهمی بر آالم مردم باشد. مردم باید ببینند که دولت، 

سیاست خارجی و نظام با قدرت و تحرک عمل می کند.

نسبت به شیطنت های دانش آموزان در زمان آموزش مجازی حساس نشوید
معتقد  روانشناس  یک 
است والدین در دوران شیوع 
کرونا باید به آموزش مجازی 
دانش آموزان به عنوان یک دوره گذار 
به  تا  دهند  زمان  آن ها  به  کنند،  نگاه 
بیایند  کنار  مجازی  آموزش  با  تدریج 
و نیازی نیست نسبت به شیطنت آن ها 

حساس شوند.
وبینار  در  دارینی  مهرنوش  دکتر 
والدین  نگرانی  درباره  کرونا  و  زنان 
در  آموزان  دانش  بازیگوشی  به  نسبت 
به  گفت:  والدین باید  مجازی  آموزش 
فرزند،  بی دلیل  تشویق  و  تهدید  جای 
اقدام به نظارت و برنامه ریزی متناسب 
با خانواده خود کنند، حتی می توانند به 
آنها اجازه شیطنت را بدهند تا به مرور 
آموزش  نوع  این  به  آموز  دانش  زمان 

عادت کند.
از  باید  والدین  اینکه  بیان  با  وی 
جای  به  درونی  مشوق های  مکانیسم 
ادامه  کنند،  استفاده  تهدید  مکانیسم 
داد: والین حتی می توانند در کنار دانش 
آموز بنشینند و به او اجازه تقلب دهند 
اما موازی با آن به او بگویند که یادگیری 
مهم است و کسب نمره کامل از طریق 

تقلب ارزشی ندارد.
تقلب  نمی خواهم  افزود:  دارینی 
است  نیاز  کنم، اما  را  ترویج  کردن 
و  کنند  همدلی  خود  کودک  با  والدین 
باشند  داشته  نظر  در  را  نکته  این  باید 
که فرزند سالم خوشحال با نمره پایین 
بهتر است تا اینکه فرزند بیمار از لحاط 

روانی داشته باشیم.

است  معتقد  دانشگاه  مدرس  این 
که اگر با تهدید فرزندان را پای درس 
بنشانیم قطعا آموزش کیفیت مورد نیاز 
داشت. همچنین  نخواهد  همراه  به  را 
نتظار  ا فرزندانشان  از  نباید  والدین 
موفقیت در تمامی دروس و زمینه ها را 
داشته باشند، در نتیجه بهترین راهکار 
پدران  والدین و همراهی  آرامش  حفظ 
با آموزش فرزندان و صحبت با فرزندان 

نیز در این راه موثر است. 
خانه  در  زنان  دارینی  گفته  به 
نقش های متفاوتی را می گیرند؛ زمانی 
که دارای فرزند می شوند نقش مادر، اگر 
به همین  و  کارمند  نقش  شاغل شوند 
افزایش  با  نیز  مسئولیتشان  صورت 
نقش هایشان گسترده می شود. همچنین 
افزایش  معنای  مسئولیت به  افزایش 
این  نتوانند  زنان  اگر  و  است  فشار 
را کنترل کنند دچار  روانی  بار  و  فشار 
افسردگی  اضطراب،  نظیر  اختالالتی 

و... خواهند شد.

داد:  ادامه  دانشگاه  مدرس  این 
زنان  برای  مسیر  این  در  نکته  اولین 
درگیر  که  است  تنش هایی  شناخت 
آن هستند، سپس باید به مدیریت این 
بپردازند چراکه خود کنترلی و  تنش ها 
مدیریت بر روی خود امری بسیار مهم 
برای جلوگییری از اختالالت افسردگی، 

اضطراب و خشم در خانه هستند.
علت  به  عده ای  به گفته  وی، 
شیوع  دوران  در  کنترلی  خود  نداشتن 
کرونا دچار تشدید وسواس شدند، عده  
و  خسته  موجود  شرایط  از  دیگیری 
بی تفاوت شدند و برخی برای دوری از 
این تنش ها و رسیدن به سالمت روان 
بی تفاوت  پروتکل ها  رعایت  به  نسبت 
عدم  به  مسایل  این  تمامی  که  شدند 

مدیریت صحیح شرایط باز می گردد.
دارینی در ادامه به ارایه راهکارهایی 
این  برای حفظ سالمت روان زنان در 
شرایط اشاره کرد و گفت: زنان ابتدا باید 
بدانند به عنوان یک انسان چه عاملی 

منجر به ایجاد  این سطح از اضطراب 
در آن ها شده است، سپس برای تمامی 

آن عوامل درجه اهمیت قایل شوند.
وی با تاکید بر فشارهای اقتصادی 
جامعه بر مردم و کاهش سالمت روان 
به  باید  کرد:  اظهار  شرایط  این  در 
در  نباید  هرگز  که  باشیم  داشته  خاطر 
موضوعاتی که تحت کنترل ما نیستند 
تسلیم حس قربانی بودن، شویم. یکی 
از افتخارات غلط ما این است که من 
خودم را غرق خانواده ام کرده ام در حالی 
برای زنان توجه  که مهم ترین مساله 

به خود و پرداختن به خود است.
به گفته  این روانشناس، زنان باید 
بخشی از زمان روزانه خود را به تفریح 
و موضوعات مورد عالقه خود بپردازند تا 
بتوانند از شرایط تنش زای اکنون جامعه 
خارج شوند چراکه مدیریت خانه به ظاهر 
کاری ساده است و  نادیده گرفتن زحمات 
زنان باعث ایجاد سردی در محیط خانه و 
دلزدگی زنان می شود، درنتیجه زنان باید 
خود را نادیده نگیرند؛ توجه به خود بخشی 

از زندگی سالم افراد محسوب می شود.
 : د فزو ا ه  نشگا ا د مدرس  ین  ا
شریک  با  را  خود  انتظارات  باید  زنان 
زندگیشان  در میان بگذارند و فراموش 
نکنند که نوع ادبیات ما باعث می شود 
احساس همدلی را از اطرافیان دریافت 
کنیم و یا نکنیم، بر این اساس زمانی 
که خانم پس از انجام کارهای خانه به 
همسرش غر می زد و با ادبیات نا مناسب 
سخن می گوید نباید انتظار همدلی از او 

را داشته باشد.
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زیر نظر: علی هوشمند

ادغام ۹۰ دانشگاه به ۴2 مرکز به صورت استان به استان 
رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: تا کنون مرحله 
ادغام ٩۰ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی به ۴۲ مرکز به صورت استان به استان 

انجام شده است.
جلسه ۲۵۵ هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی 
رئیس هیأت عالی  کی نژاد  محمدعلی  ریاست  به  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
و  حضوری  صورت  به  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  دبیرخانه  محل  در  جذب، 

آنالین برگزار شد.
در ابتدای جلسه کی نژاد در خصوص انطباق اعالم نیازهای جذب دانشگاه ها بر 
اساس آمایش آموزش عالی اظهار داشت: بنا به اعالم معاون پژوهشی وزارت علوم، تا 
کنون مرحله ادغام ٩۰ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی به ۴۲ مرکز به صورت استان 
به استان انجام شده، لذا پیاده سازی رشته به رشته اعالم نیازها به صورت دفعی برای 

فراخوان آتی غیر ممکن است.
وی با اشاره به کاهش دانشجوی برخی از دانشگاه ها و موقعیت جغرافیایی 
رشته ها تصریح کرد: به همین دلیل باید تطبیق رشته ها بر اساس آمایش آموزش 

عالی صورت پذیرد.
همچنین حسین کچوئیان عضو شورای عالی انقالب فرهنگی تأکید کرد: از 
آنجا که فرآیند اخذ مجوز جذب و تأمین اعتبار فرآیندی پیچیده است، ضرورت دارد 

اعالم نیازها بر پایه آمایش آموزش عالی بارگذاری شود.
در ادامه جلسه محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در مورد 
جذب حق التدریس ها با لحاظ کد مدرسی اظهار داشت: با انجام فرآیند جذب برای 
و  کرده  هزار تقلیل پیدا   ۴۰ به  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مدرس  هزار   ٩۰ مدرسین 

صالحیت مدرسی برای این افراد صادر شده است.
در پایان جلسه تعدادی از اعضای هیأت های اجرایی جذب و کارگروه های 
صالحیت عمومی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مالیر، آیت اهلل بروجردی، 
صنعتی قم، صنعتی کرمانشاه، علوم انتظامی، الزهرا، علوم پزشکی شهید بهشتی، 
علوم پزشکی شاهد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، زابل، تربیت پاسداری و 

دامغان تأیید صالحیت شدند.

دریافت تاییدیه تحصیلی پذیرفته شدگان رشته های بدون آزمون 
آنالین شد

سازمان سنجش آموزش کشور شیوه دریافت تاییدیه تحصیلی پذیرفته شدگان 
نهایی رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در مرحله 
پذیرش صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۳٩٩ )رشته های بدون 

آزمون( را اعالم کرد.
به دنبال اطالعیه ۲۴ مهرماه ٩٩ و اعالم نتایج پذیرفته شدگان رشته های 
تحصیلی دوره های روزانه،  نوبت  دوم  )شبانه(، مجازی، دانشگاه  پیام نور، پردیس 
خودگردان و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در مرحله پذیرش صرفًا براساس 
به  توجه  با  اعالم کرد  سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۳٩٩، سازمان سنجش 
و  آموزش  وزارت  از  الکترونیکی  بصورت  تحصیلی  تاییدیه  دریافت  شدن  مهیا 
آموزش  موسسات  و  دانشگاهها  به  ارائه  جهت  شدگان  پذیرفته  توسط  پرورش 
عالی محل قبولی، فرآیند دریافت تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم پذیرفته شدگان 

به شرح زیر است:
https:// ۱. دانشجو به سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی )دیپلم( به آدرس

emt.medu.ir مراجعه کرده و پس از پر کردن اقالم داده ای، یک کد رهگیری 
دریافت می کند.

۲. اگر سامانه آموزشی دانشگاه، خدمت برخط مرتبط را در سامانه کارسازی 
کرده باشد، دانشجو می تواند کد رهگیری دریافتی را در محل مشخص شده در 

سامانه آموزشی دانشگاه درج کند.
۳. اگر سامانه آموزشی دانشگاه، خدمت بر خط را در سامانه کارسازی نکرده 
به دانشگاه تحویل داده و کارشناس دانشگاه می  را  باشد، دانشجو کد رهگیری 
تواند پس از مراجعه به آدرس https://kemt.medu.ir وارد شده و با وارد 

کردن کد رهگیری دانشجویان، تاییدیه را دریافت کنند.

ماجرای خودکشی نوجوان ۱۱ ساله همدانی
دادستان عمومی و انقالب استان همدان گفت: پرونده مرگ نوجوان ۱۱ ساله 

همدانی که ابهاماتی در موردش  وجود دارد، در دست بررسی است .
حسن خانجانی افزود: طی روزهای گذشته پدر و نامادری پسری ۱۱ ساله 
وقتی با جسم بی جان او خانه مواجه شدند، موضوع را به پلیس آگاهی اطالع دادند.

وی با بیان اینکه خانواده نوجوان اعتقاد به خودکشی او دارند، اظهار داشت: 
پدر و نامادری نوجوان متوفی اعتقاد دارند ممکن است خودکشی فرزندشان بر 

اثر تأثیر گرفتن از چالش مومو باشد.

مردی به روی همسر موقت خود اسید پاشید
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس گفت: فردی به روی همسر 

موقت ۴٩ ساله خود و فرزند وی در شهر جدید صدرا اسید پاشید.
موضوع  مهرماه  روز سه شنبه ۲٩  افزود: صبح  کاووس محمدی  سرهنگ 

اسیدپاشی به پلیس ۱۱۰ گزارش شد.
وی افزود عامل این حادثه مردی حدودا ۵۰ ساله است که به منزل همسر 
موقت خود مراجعه کرد و به دلیل اختالفات خانوادگی با او درگیر شده و سپس 
روی او و پسر ۲۰ ساله اش اسید پاشیده که خودش نیز به دلیل پاشیدن اسید 

مجروح شده و هر سه نفر به مراکز درمانی انتقال یافته اند.

شهادت یک مرزبان دیگر در هفته ناجا
فرمانده مرزبانی استان هرمزگان از درگیری مرزبانان با قاچاقچیان در آب های 

شهرستان میناب و شهادت یک مرزبانان در این درگیری خبر داد.
 سردار حسین دهکی اظهار داشت: بامداد روز سه شنبه در درگیری مرزبانان 
پایگاه دریابانی میناب در سواحل گروگ با قاچاقچیان سوخت یکی از مرزبانان این 
شهرستان به نام ستوان سوم محمد احمدی سکل به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

قتل در زاهدان، دستگیری قاتل در گنبدکاووس
از دستگیری یک قاتل به همراه یک قبضه  انتظامی گنبدکاووس  فرمانده 

سالح گرم در گنبدکاووس خبرداد.
امداد  انتظامی یگان  سرهنگ محمود علی فر اظهارداشت: ماموران گشت 
شهرستان گنبدکاووس در گشت زنی هدفمند به فردی که با کوله پشتی در حال 
پرسه زنی در خیابان بود مشکوک شده و در بررسی از کوله پشتی وی یک قبضه 
اسلحه گرم و هشت گلوله کشف کردند. پس از انتقال متهم به مقر پلیس آگاهی 
در جریان تحقیقات مشخص شد وی در هشت مهرماه سال جاری در شهرستان 

زاهدان مرتکب قتل شده و گریخته است.

شلیک غیرعمد دختر ایالمی، جاِن پدرش را گرفت
اهل  و  دامدار  مرد ۵۲ ساله  ایوان گفت: یک  انتظامی شهرستان  فرمانده 
شهرستان ایوان در استان ایالم با شلیک اسلحه شکاری توسط دخترش جان باخت.

سرهنگ سعید عالی پور اظهار داشت: این حادثه در روستای سراب اتفاق 
 ۱۴ دختر  توسط  خواب  هنگام  مقتول  شد  مشخص  اولیه  تحقیقات  با  و  تفتاد 
ساله اش که قصد جابجایی سالح را داشته از ناحیه سر مورد اصابت قرار گرفته 

و در دم فوت کرده است.
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استارلینک و معضل زباله فضایی؛ منظومه های 
ماهواره ای چگونه مدار زمین را به مکانی 

خطرناک تبدیل می کنند؟
به وسیله ی آن ها،  تا  به فضا است  پرتاب صدها ماهواره  ایکس در حال  اسپیس 
ابرمنظومه ای از فضاپیماها را شکل دهد که اینترنت پرسرعت و مقرون به صرفه به کل 
زمین ارسال می کنند. تاکنون این طرح پیش بینی شده به  دست ایالن ماسک )بنیان گذار 
اسپیس ایکس( ظاهرا جواب داده است. ماسک چندی پیش در توییتر اعالم کرد که 
شرکت هوافضایش قصد دارد ظرف چند ماه آینده، آزمایش بتای عمومی استارلینک را 
در شمال ایاالت متحده و جنوب کانادا راه اندازی کند. او افزود به محض دریافت مجوز 

رگوالتوری، خدمات استارلینک در دیگر کشورها نیز ارائه خواهد شد.
مسیر شکل گیری،  در  استارلینک  بی سابقه ی  پروژه ی  می آید  به  نظر  بااین حال، 
تعدادی فضاپیما را بدون کنترل در مدار رها کرده است. تمام ماهواره های اسپیس ایکس 
به  نحوی طراحی شده اند تا با استفاده از پیشرانه ی یونی در فضا کنترل پذیر باشند و حتی 
پس از پایان مأموریت، خود را به سمت زمین از مدار خارج کنند. اما ماهواره هایی که دچار 
نقص در سامانه های رانش یا ارتباطات هستند، می توانند کنترل نشده پرواز کنند و دیگر 
ماهواره ها و حتی فضانوردان در حال گردش به  دور زمین را در معرض خطر قرار دهند.

اسپیس ایکس نخستین دسته از ماهواره های خود را در مه ۲۰۱٩ )خرداد ٩۷( پرتاب 
کرد و تا به امروز درمجموع ۸۳۵ ماهواره اینترنتی استارلینک را به پرواز درآورده است. 
اما به  نقل از داده هایی که جاناتان مک داول، ستاره شناس در مرکز اخترفیزیک هاروارد 
اسمیتسونین، گردآوری کرده است، تاکنون تقریبا ۳ درصد از فضاپیماهای استارلینک 
احتماال از کار افتاده اند. مک داول در گفت وگو با بیزینس اینسایدر گفت نرخ ازکارافتادگی 
ماهواره های اسپیس ایکس چشمگیر نیست؛ اما نگرانی این است که حتی نرخ معمول 
ازکارافتادگی در چنین منظومه ی عظیمی، در نهایت به شکل گیری مقادیر بسیار زیادی 

زباله ی فضایی ختم شود.
برخی از کارافتادگی ها احتماال آزمایش های عمدی است؛ اما ازآنجا که اسپیس 
ایکس درباره ی وضعیت ماهواره هایش اطالعاتی منتشر نمی کند، تعداد ماهواره های خراب 
را نمی دانیم. درنتیجه، ستاره شناسانی نظیر مک داول ناگزیر به تجزیه وتحلیل داده های 
گرد آوری شده از اسپیس ایکس و دولت آمریکا درباره ی حرکات ماهواره ها رو آورده اند. 
این اطالعات نشان می دهد کدام ماهواره های استارلینک به سمت زمین سقوط کرده اند 
و کدام یک درحال مانور نیستند. البته نرخ خرابی احتماال سه درصدی ماهواره ها، ۴۵ 

ماهواره ای را دربرنمی گیرد که می دانیم اسپیس ایکس عمدا از مدار خارج کرده است.
ماهواره ی  به ۱۲ هزار  نزدیک  دارد  اجازه  آمریکا،  تأیید دولت  با  ایکس  اسپیس 
استارلینک را پرتاب کند؛ هرچند این شرکت پرتاب ۳۰ هزار ماهواره ی بیشتر و درمجموع 
ارسال تقریبا ۴۲ هزار ماهواره را درخواست کرده است. درهرصورت، اسپیس ایکس در 
مسیر ساخت ابرمنظومه ای قرار دارد که تعداد ماهواره هایش از تمام فضاپیماهایی که 
انسان تاکنون پرتاب کرده، بیشتر است. بنابراین اگر سه درصد از مجموع نهایی منظومه ی 
استارلینک از کار بیفتد، به  معنای ۱۲۶۰ ماهواره ی ۲۵۰ کیلوگرمی خراب با اندازه ی یک 

میز خواهد بود که بی هدف به  دور زمین می چرخند.
به  نقل از سازمان فضایی اروپا، تا ماه فوریه ۲۰۲۰، نزدیک به ۳۲۰۰ ماهوار ه ی 
ازکارافتاده در مدار زمین وجود داشت. اغلب این فضاپیماهای خراب به طور منظم در 
معرض خطر برخورد با دیگر ماهواره ها و ایجاد بحران زباله ی فضایی هستند. به عنوان 
مثال، هفته ی گذشته ردیابان ماهواره عبور به شدت خطرناک ماهواره ای خراب و بدنه ی 
موشکی دورانداخته شده از کنار یکدیگر را شناسایی کردند؛ هرچند خوشبختانه در نهایت 

برخوردی بین این دو اتفاق نیفتاد.
وان وب  نیست.  تنها  اینترنتی  ماهواره ی  زیاد  تعداد  پرتاب  در  ایکس  اسپیس 
از منظومه ی ۴۸ هزار دستگاهی اش را به مدار فرستاده است و   اکنون ۷۴ ماهواره 
آمازون قصد دارد بیش از ۳۲۰۰ دستگاه ماهواره را برای ناوگان کویپر خود پرتاب 
به  مدار  در  را  ماهواره ی خراب  تعداد  احتماال چه  منظومه ها  این  نیست  معلوم  کند. 

 جا خواهند گذاشت.
آن ها  کند،  جابه جا  را  ازکارافتاده  ماهواره های  نمی تواند  هیچ کس  که  ازآنجا 
ایستگاه فضایی  از جمله  با سرعت بسیار زیاد به سمت دیگر فضاپیماها  گاهی  اوقات 
بین المللی و خدمه ی فضانوردانش حرکت می کنند. حتی اگر یک ماهواره با فضاپیمایی 
بدون سرنشین برخورد کند، می تواند وضعیت مخاطره آمیزی به  وجود آورد. دن سپرلی، 
مدیرعامل شرکت ردیاب ماهواره ی لئولبز، در ماه ژانویه به بیزینس اینسایدر گفت: »ما 
با بقایای شلیک شاتگان تعویض می کنیم.« در  آن ماه، نزدیک  درواقع دو ماهواره را 
بود دو ماهواره ی خراب در مسیر یکدیگر قرار گیرند و در اثر انفجار ناشی از برخورد، به 

صدها هزار قطعه زباله تبدیل شوند.

ساناز باقری راد
 ابتدای اردیبهشت ماه سال 
جاری بانک مرکزی با صدور آیین 
نامه ای از افزایش سقف تسهیالت ازدواج و 
به  ازدواج  وام  تومان  میلیون   ۵۰ پرداخت 

زوجین جوان خبر داد.
تسهیالتی با مدت زمان بازپرداخت ۷ 
ساله که شامل حال زوج هایی که از ابتدای 
فروردین ماه سال ٩۶ به بعد عقد کرده اما وام 

خود را دریافت نکرده اند، می شود.
نیز  تیرماه  تا  خبر  این  اعالم  زمان  از 
پرداخت وام های ازدواج به متقاضیان با روال 
منظمی انجام می شد و افراد اندکی پس از 
ثبت نام و انجام امور اداری آن، وام خود را 

دریافت می کردند.
چندان  منظم  روال  و  آرامش  این  اما 
پایدار نبود و به تدریج مشکالت پیرامون آن 
به وجود آمد. تا مدت ها یکی از اصلی ترین 
جوان  زوج های  شکایت های  و  اعتراضات 
تایید ضامن های  بانک ها در  عدم همکاری 

دریافت وام بود.
وام  دریافت  بلندی های  و  پستی   *

ازدواج
مرکزی،  بانک  نامه  بخش  اساس  بر 
بانک ها موظف به پرداخت وام ازدواج با یک 
این حال در  با  بودند.  ضامن معتبر و سفته 
از  گزارشاتی  همواره  گذشته  ماه  چند  طول 
سوی متقاضیان از عدم پرداخت وام با یک 
ضامن شنیده می شد. به طوری که بسیاری از 
بانک ها از پرداخت وام با یک ضامن خودداری 
می کردند و وجود حداقل دو ضامن معتبر را 

برای پرداخت وام ازدواج الزامی می دانستند.
مسئولین  از  موضوع  این  پیگیری 
مختلف و ذی ربط نیز نهایتاً سررشته تقصیر را 
به بانک مرکزی می رساند و نهادهای مربوطه 

نیز عدم همکاری بانک ها در پرداخت وام با 
این شرایط را تخلف می خواندند.

در نهایت به دنبال افزایش اعتراضات 
به تخلف بانک ها در تایید تضامین وام های 
ازدواج، این مشکل تا حد بسیاری رفع شد. 
اما حال اتفاق جدید دیگری به مانع جوانان 

برای دریافت وام ازدواج تبدیل شده است.
از  متقاضیان  از  برخی  در حال حاضر 
انتظار طوالنی مدت خود برای دریافت وام 
ازدواج خبر داده اند. شواهد و شکایات برخی 
در این زمینه حاکی از آن است که برخی از 
متقاضیان حدود دو ماه یا بیش تر برای دریافت 
وام ازدواج در صف انتظار هستند. برخی نیز از 
عدم تعیین شعبه برای آنها پس از ثبت نام در 
سایت بانک مرکزی خبر داده و مدعی شده اند 
که با وجود تکمیل بودن مدارک آنها، هیچ 
شعبه ای از سوی بانک مرکزی برای دریافت 

وام برای آنها تعیین نشده است.
ویروس کرونا،  که  روزهایی  در  حال 
و  اجتماعی  موانع  دیگر  و  اقتصادی  فشار 
فرهنگی راه را برای ازدواج جوانان نا هموار 
پرداخت  در  بانک ها  و  دولت  تاخیر  کرده، 

وام ازدواج نیز به مشکل تازه جوانان تبدیل 
شده است.

و  اعتبار  کمبود  متقاضیان  افزایش   *
تاخیر پرداخت 

در همین راستا و برای آگاهی از علت 
از  را  ازدواج، موضوع  وام  پرداخت  در  تاخیر 
ساماندهی  معاون  تندگویان  مهدی  محمد 

امور جوانان جویا شدیم.
دلیل  به  متاسفانه  گفت:  تندگویان 
استان ها،  در  هم  آن  اعتبار  تامین  مشکل 
دریافت  برای  متقاضیان  انتظار  زمان  مدت 
وام ازدواج کمی طوالنی شده اما بر اساس 
بررسی های ما هیچکدام از متقاضیان بیش از 
۲ ماه در صف دریافت وام نبوده اند و به فاصله 
دو ماه بعد از ثبت نام و تکمیل مدارک وام را 

دریافت کرده اند.
افزود:  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
در  تسریع  برای  بانک ها  با  بارها  نیز  ما 
پرداخت ها مکاتبه کردیم و به صورت ماهانه 
گزارش آماری از دریافت کنندگان را بررسی 
می کنیم. هر فردی که تمامی شروط الزم 
ازجمله تضامین خود را تکمیل کرده باشد، در 

صورت تاخیر در دریافت وام نیز نهایتاً دو ماه 
در صف انتظار وام خواهد بود و سپس وام را 

دریافت خواهد کرد.
تاخیر  دالیل  از  دیگر  یکی  تندگویان 
در پرداخت وام های ازدواج را افزایش تعداد 
متقاضیان خواند و تصریح کرد: یکی از عواملی 
اعتبار  تامین  در  ایجاد مشکل  به  که منجر 
بانک ها شده، افزایش غیر قابل پیش بینی 
توجه  با  است. چراکه  ازدواج  وام  متقاضیان 
به شیب کاهشی ساالنه ازدواج ما نیز تصور 
افزایش متقاضیان را نداشتیم اما امسال با توجه 
به افزایش رقم پرداختی وام، بسیاری از افرادی 
که از سال ٩۶ به بعد اقدام به دریافت وام 
نکرده بودند، تمایل به دریافت پیدا کردند. از 
سوی دیگر افزایش فشار اقتصادی نیز منجر به 
افزایش تمایل زوجین به گرفتن وام، افزایش 
ثبت نام کنندگان دریافت وام و در نتیجه ایجاد 

مشکل در شبکه بانکی شده است.
وی در پاسخ به این سوال که اگر فردی 
بیش از دو ماه در انتظار دریافت وام باشد، باید 
به کجا مراجعه کند، توضیح داد: در صورتی که 
از زمان تکمیل پرونده و تایید تضامین معتبر 
باشد،  گذشته  ماه  دو  متقاضیان  از  یک  هر 
این افراد می توانند به سامانه ثبت شکایات 
در سایت بانک مرکزی مراجعه و کد شعبه 
و نوع شکایت خود را ثبت کنند تا به مشکل 

آنها رسیدگی شود.
معاون ساماندهی امور جوانان افزود: به 
عالوه در سایت یا سامانه دفتر برنامه ریزی 
سامانه  یک  نیز  جوانان  اجتماعی  توسعه  و 
صورت  به  و  شده  گرفته  نظر  در  شکایت 
هفتگی و ماهانه مورد بررسی قرار می گیرد 
و به موارد آن رسیدگی می شود. بنابراین در 
صورت ثبت شکایت هرکدام از متقاضیان در 

این سامانه نیز، رسیدگی خواهیم کرد.

انتظار طوالنی مدت جوانان برای دریافت وام ازدواج
فه

ظی
م و

ظا
ن

زیر نظر: بهنام مومنی

فراخوان مشموالن اعزامی پایه خدمتی آبان ۹۹
تمامی  اعالم کرد:  اطالعیه ای  در  انتظامی  نیروی  سازمان وظیفه عمومی 
مشموالنی که برگ آماده به خدمت به تاریخ آبان ۱۳٩٩ دریافت کرده اند، می بایست 
با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس +۱۰(، برگ معرفی 
نامه مشموالن به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطالعات مندرج درآن اقدام کنند.

تحصیلی  مدرک  دارای  مشموالن  تمامی  است:  آمده  اطالعیه  این  در 
دانشگاهی، دیپلم و زیردیپلم می بایست در تاریخ، ساعت، محل و مراکزی که در 

برگ معرفی نامه مشموالن اعالم شده، حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت 
اعزام شوند.

پیش  شرایط  دلیل  به  دوره  طول  در  سربازان  مرخصی  اینکه  به  توجه  با 
آمده امکان پذیر نمی باشد، مشموالن می بایست اصل مدارک مورد نیاز اعم از برگ 
آماده به خدمت، برگ محل مراجعه، برگ واکسیناسیون، کارت ملی و شناسنامه، 
مدارک مربوط به شرایط خاص مانند تاهل، گواهی فوت والدین، جانبازان باالی 

۱۰ درصد، خانواده درجه یک شهدا و… را به همراه خود داشته باشند.
در این اطالعیه آمده است: برای پیشگیری از بروز و شیوع بیماری کرونا، 
مشموالن در روز اعزام توسط وظیفه عمومی استان ها و مراکز آموزش نیروهای 

مسلح مورد غربالگری قرار می گیرند.
محسوب  غیبت  شده،  تعیین  محل های  و  زمان  در  موقع  به  حضور  عدم 
شده و برابر ماده ۱۰ و ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

بیشتر  به اطالعات  نیاز  آمده است: متقاضیان در صورت  این اطالعیه  در 
پایگاه اطالع رسانی سازمان یا سامانه تلفن گویا به شماره  از طریق  می توانند 

۰٩۶۴۸۰ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.
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و  ه  ا ر یر  ز و ون  معا
ینکه  ا بیان  با  شهرسازی 
طرح  واحدهای  اولین  امروز 
اقدام ملی مسکن در هشت استان افتتاح 
خواهد شد گفت: در برخی استانها برای 
متقاضیانی که واریز وجه نداشتند و از 
اطالع  واریز  شده  تعیین  االجل  ضرب 
به  را که  افتتاح حساب  زمان  نداشتند، 

پایان می رسید تمدید کردیم.
کرد:  اظهار  محمودزاده  محمود 
امروز یکم مهرماه ۱۳٩٩ اولین مرحله 
ملی  اقدام  طرح  واحدهای  افتتاح  از 
مسکن در هشت استان انجام می شود. 
همچنین  تعدادی از پروژه ها کلنگ زنی 
خواهد شد و به طور کلی ۴۰۰ هزار واحد 
تعیین تکلیف می شود. بخشی در قالب 
به گروههای ساخت و  واگذاری زمین 
مابقی متقاضیان هم به پروژه های در 

حال ساخت معرفی خواهند شد.
تعهد  به  توجه  با  البته  افزود:  وی 
شهرسازی،  و  راه  وزارت  اجتماعی 
هزار   ۴۰۰ در  مسکن  تولید  اقدامات 
واحد اقدام ملی خالصه نشده و همزمان 
تفاهم نامه با دستگاههای دولتی را پیش 
می بریم که مستقل از ۴۰۰ هزار واحد 
امروز  که  زنی  کلنگ  از  بخشی  است. 
صورت می گیرد در قالب همین تفاهم 

نامه ها با دستگاههای دولتی است.
امروز  اینکه  بیان  با  محمودزاده 
در  ملی  مسکن  واحدهای  از  تعدادی 
شهر جدید هشتگرد بهره برداری خواهد 
شد گفت: اگر متوسط ساخت واحدها را 
یک سال و نیم در نظر بگیریم با توجه 
به زمان کلنگ زنی پروژه که شهریور 
سال گذشته بود افتتاحات امروز تحسین 
آینده  در  اینکه  مضافا  است.  برانگیز 

نزدیک تعدادی دیگر از واحدها به مرحله 
بهره برداری می رسد که نشان می دهد 

پروژه در ریل مناسبی قرار دارد.
وزیر  ساختمان  و  مسکن  معاون 
اعالم  با  همچنین  شهرسازی  و  راه 
این خبر که مهلت افتتاح حساب برای 
متقاضیان مسکن ملی که ۳۰ مهرماه 
اعالم شده بود تمدید شده است اظهار 
کرد: متقاضیان در برخی استانها عنوان 
کردند که اطالع رسانی شان کامل به 
دلیل  همین  به  ما  و  نشده  انجام  آنها 
اینکه حقی از کسی ضایع نشود  برای 
بررسی شرایط تمدید زمان افتتاح حساب 
و واریز وجه را به شورای مسکن استانها 

محول کردیم.
متقاضیان  برخی  اگر  گفت:  وی 
پس از پایان مهلت اقدامی برای واریز 
لیست  از  و  حذف  ندهند  انجام  وجه 
لیست  شد.  خواهد  آنها  جایگزین  رزرو 

جایگزین شامل کسانی است که شرایط 
لیست  در  ولی  اند  داشته  را  پنجگانه 
مرحله اول قرار نگرفتند. به طور مثال 
در یک شهر ظرفیت ۱۰ هزار نفر و تعداد 
ثبت نام کنندگان ۱۲ هزار نفر بوده که 
در صورت حذف نفرات اولیه ۲۰۰۰ نفر 

لیست ذخیره جایگزین آنها می شوند.
به گفته محمودزاده، برای کسانی 
که تشخیص دادیم واجد شرایط هستند 
هر تعداد که آورده بیاورند یا در پروژه 
یا  دهیم  می  قرار  را  آنها  موجود  های 
زمین جدید تامین می کنیم. در مراسم 
امروز نیز تعدادی کلنگ زنی جدید داریم 

که مازاد بر تقاضای قبل است.
ملی  اقدام  طرح  اجرایی  عملیات 
تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی 
شهریور ۱۳٩۸ با حضور رئیس جمهور 
از  مناطق  از  برخی  در  البته  شد.  آغاز 
بر  بود.  خورده  کلید  پایان سال ۱۳٩۷ 

و  راه  وزارت  مسئوالن  اعالم  اساس 
تمامی   ۱۳٩٩ ماه  آبان  تا  شهرسازی 
رسیده  اجرا  مرحله  به  واحد  هزار   ۴۰۰
راه  وزیر  اسالمی  محمد  پیشتر  است. 
اولین  بود  کرده  اعالم  شهرسازی  و 
واحدهای مسکن ملی در بعضی مناطق 
کشور، مردادماه امسال تحویل می شود 
که این اقدام به دالیلی همچون شیوع 
ویروس کرونا در زمان مقرر انجام نشد. 
روز ۲۵ شهریور ماه محمودزاده، معاون 
وزیر راه و شهرسازی گفت که با پایان 
ملی  واحدهای مسکن  اولین  ماه صفر 
افتتاح خواهد شد. در مرحله اول متوسط 
واریزی هر نفر حدود ۴۰ میلیون تومان 
است. گفته می شود در شهر جدید پرند 
در هشتگرد  ملی،  واحد مسکن   ۱۲۴۶
با  واحد   ۳۰۰ گلبهار  در  و  واحد   ٩۶
آماده  تومان  میلیارد   ۵۲ حدود  ارزش 

افتتاح است.

پیش بینی بانک جهانی:
کاهش تورم ایران تا 2 سال آینده!

بانک جهانی پیش بینی کرد تورم ایران تا دو سال دیگر به ۲۳ درصد 
کاهش پیدا کند.

بانک جهانی اعالم کرد انتظار می رود روند تورم در ایران طی سال 
به  دولت  وادار شدن  و  نفت  قیمت  کاهش  باشد.  کاهشی  رو  پیش  های 
ای دولت های  بودجه  توان  را روی  تاثیر  بیشترین  افزایش مخارج خود، 
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا داشته است. این بانک با تغییری محسوس 
در برآورد قبلی خود اعالم کرد متوسط رشد اقتصادی کشورهای منطقه 
در سال جاری منفی ۵.۲ درصد خواهد بود که این رقم ۴.۱ درصد کمتر از 

پیش بینی قبلی این نهاد بوده است.  
به گفته بانک جهانی، بیشتر کشورهای منطقه )از جمله ایران( سال 
آینده مجددا وارد رشد مثبت خواهند شد هر چند که مقدار این رشد بستگی 

زیادی به روند مقابله با ویروس کرونا خواهد داشت.  
عملکرد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای منطقه بهتر خواهد بود 
به گونه ای که طبق پیش بینی صورت گرفته، اقتصاد ایران امسال ۴.۵ 

درصد کوچک خواهد شد.  
نرخ تورم

نرخ ثبت شده سال قبل: ۴۱.۲ درصد
نرخ پیش بینی شده امسال: ۳۴.۱ درصد

نرخ پیش بینی شده سال آینده: ۲۷.۴ درصد
نرخ پیش بینی شده دو سال آینده: ۲۳ درصد

رشد اقتصادی
نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۶.۸ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: منفی ۴.۵ درصد
نرخ پیش بینی شده سال آینده: ۱.۵ درصد

نرخ پیش بینی شده دو سال آینده: ۱.۷ درصد

صادرات
نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۲٩.٩ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: منفی ۱۰.٩ درصد
نرخ پیش بینی شده سال آینده: ۲.۶ درصد

نرخ پیش بینی شده دو سال آینده: ۲.٩ درصد

واردات
نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۳۸.۱ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: منفی ۳۰.۸ درصد
نرخ پیش بینی شده سال آینده: یک درصد

نرخ پیش بینی شده دو سال آینده: دو درصد

سرمایه گذاری ثابت )ناخالص(
نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۵.٩ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: منفی ۱۳.۸ درصد
نرخ پیش بینی شده سال آینده: ۱.٩ درصد

نرخ پیش بینی شده دو سال آینده: دو درصد

یک فعال بازار خبر داد؛
پیش بینی کاهش قیمت ارز در روزهای آینده

یــک فعــال بــازار ارز ضمــن مثبــت خوانــدن تاثیــر اقدامــات اخیــر 
ــازار در روزهــای آتــی را کاهشــی پیــش  ــازار ارز، وضعیــت ایــن ب ــر ب ب

ــرد.  ــی می ک بین
یــک صــراف، گفــت: اقداماتــی چــون افزایــش ســقف خریــد در بازار 
متشــکل ارزی، عرضــه روزانــه ۵۰ میلیــون دالر در لیــن بازار، ســفر رئیس 
کل بانــک مرکــزی کشــور بــه عــراق بــرای آزادســازی منابــع، شــنیده 
شــدن اخبــار مثبــت دربــاره آزادســازی منابــع کشــور در کــره جنوبــی و 
ــکل ارزی  ــازار متش ــی و ب ــای بانک ــاعت کاری در صرافی ه ــش س افزای
ســینگال های مثبتــی بــه بــازار ارز منتقــل کردنــد. وی افــزود: در حــال 
ــی  ــرد و تقاضای ــروش ارز صــورت می گی حاضــر در صرافی هــا بیشــتر ف
ــیار  ــازار ارز بس ــه در ب ــن، عرض ــدارد. همچنی ــود ن ــد آن وج ــرای خری ب
ــد  ــد ارز ندارن ــرای خری ــی ب ــردم تمایل ــه م ــل اینک ــت . دلی ــب اس مناس
ــد.  ــازار را پرریســک می دانن ــن ب ــه ســرمایه گذاری در ای ــن اســت ک ای

ایــن فعــال بــازار ارز در ادامــه پیــش  بینــی کــرد کــه در روزهــای 
ــتری از  ــزان بیش ــرا می ــد، زی ــدا می کن ــی پی ــد کاهش ــازار رون ــده ب آین
ارزهــای صادراتــی برگشــته و عرضــه در ســامانه نیمــا و بــازار اســکناس 
مناســب اســت. در روز گذشــته و امــروز رونــد بــازار کاهشــی بــوده امــا 
ــی از  ــته اند، برخ ــت داش ــش قیم ــا کاه ــام صرافی ه ــه تم ــن ک در ای
ــری  ــی قیمت هــای باالت ــک مل ــی بان صرافی هــای بانکــی چــون صراف
ــازار  ــه ب را درج کــرده اســت کــه ایــن امــر ســینگال افزایــش قیمــت ب

ــد.  ــدا کن ــه پی ــی ادام ــد کاهش ــذارد رون ــد و نمی گ ــل می کن منتق
وی در پایــان در پاســخ بــه اینکــه چــرا بــا وجــود اینکــه تقاضایــی 
ــد و  ــام می ده ــازار انج ــزی در ب ــک مرک ــه بان ــی ک ــرای عرضه های ب
تقاضایــی بــرای آن وجــود نــدارد، همچنــان ایــن عرضه هــا ادامــه دارد؟ 
گفــت: از آنجــا کــه در ســایر بازارهــا چــون بــازار کاالهــا و خدمــات حتــی 
ــن بازارهــا وجــود نداشــته باشــد، عرضــه صــورت  ــی در ای ــر تقاضای اگ
ــوان بازارســاز ادامــه  ــه عن می گیــرد، عرضــه ارزهــای بانــک مرکــزی ب
می یابــد. زیــرا، ایــن حجــم از عرضــه نشــان دهنــده وضعیــت مناســب 
و مطلــوب منابــع ارزی در کشــور اســت کــه ســیگنال مثبتــی بــه بــازار 

ــد. ــل می کن منتق

و  بورس  از  خلیج فارس  هلدینگ  درصدی   ۱۱ سهم 
فرابورس

 ۱۰۰ سرمایه  افزایش  از  خلیج فارس  پتروشیمی  صنایع  شرکت  مدیرعامل 
درصدی این شرکت خبر داد و گفت: سهم »فارس« و شرکت های تابع آن از کل 

ارزش بورس و فرابورس ۱۱ درصد است.
جعفر ربیعی روز گذشته )چهارشنبه، ۳۰ مهرماه( در مجمع عادی عمومی 
در  شرکت  این  اینکه  به  اشاره  با  خلیج فارس  پتروشیمی  صنایع  شرکت  ساالنه 
همه اقالم صورت حساب سود و زیان تلفیقی نسبت به پارسال جهش های بزرگی 
داشته است، اظهار کرد: درآمدهای عملیاتی ۴۸ درصد، سود ناخالص ۶۵ درصد، 
سود عملیاتی ۳۶ درصد، سود خالص ۴۶ درصد و حقوق صاحبان سهام ۵۶ درصد 
به ۱۴۸.۶  افزایش  با ۵۶ درصد  تومان  از ٩۵  پایه هر سهم  داشته و سود  رشد 

ریال رسیده است.
وی با بیان اینکه سود پایه هر سهم هلدینگ نسبت به پارسال ۱۱۳ درصد 
دارایی های  افزود:  ریال رسیده است،  به ۱۴۶.۱  ریال  از ۶۸.۷  و  افزایش داشته 
تلفیقی هلدینگ به ۲۰۷ هزار میلیارد تومان، بدهی به ۱۵۱ هزار میلیارد تومان و 

سرمایه هم اکنون به ۱۴ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان رسیده است.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به افزایش ۶۱ هزار و ۶۶۰ 
میلیارد تومانی دارایی های هلدینگ نسبت به سال گذشته اشاره کرد و گفت: نرخ 
تسعیر ارز دارایی ها را افزایش داده، اما بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان از این افزایش 
دارایی متعلق به دارایی واقعی و سرمایه گذاری های جدید است که به صورت فیزیکی 

در شرکت نسبت به سال گذشته به وجود آمده است.
افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه هلدینگ

ربیعی با اشاره به اینکه در طول دو سال گذشته هلدینگ خلیج فارس ۲ بار 
افزایش سرمایه داشته است، ادامه داد: امروز در ادامه این نشست سرمایه شرکت 
۱۰۰ درصد افزایش می یابد و سهام هلدینگ دو برابر می شود و از ۱۴ هزار و ۳۵۰ 
میلیارد تومان به ۲۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید که از نظر سرمایه 

ثبتی دومین شرکت بزرگ بورس هم خواهیم بود.
وی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را یک شرکت توسعه محور دانست 
این شرکت به طور مداوم در حال گسترش و تعریف پروژه های  و تصریح کرد: 
بیشتر، افزایش ثروت و دارایی است که برای تأمین منابع مالی این پروژه ها در 
همین شرایط کنونی کشور، در ۱۵ ماه گذشته فقط ۶ هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان 
پول برای اجرای پروژه ها و اعتبار اسنادی پروژه ها اخذ شده که بخشی نقد شده 

است و بخشی نیز به تناسبت پیشرفت پروژه ها نقد می شود.
و  هزار   ۷ اینکه  بیان  با  خلیج فارس  پتروشیمی  صنایع  شرکت  مدیرعامل 
بدهی های  پرداخت  بابت  و  دریافت  بانک ها  و  پول  بازار  از  تومان  میلیارد   ۶۳۷
و  هلدینگ  ارزی،  بدهی های  امروز مشکالت  هلدینگ صرف شد، گفت:  ارزی 

صورت های مالی آن را اذیت نمی کند.
ربیعی با اشاره به اینکه در حوزه بازار سرمایه نیز ۲ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان 
از عرضه اولیه سهام در ۲.۵ سال گذشته، ۴ هزار میلیارد تومان از انتشار اوراق اجاره 
و تبعی و ۲۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از طریق افزایش سرمایه تأمین مالی شده 
است، افزود: در مجموع ۳۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تأمین مالی کردیم و 
در قالب اجرای پروژه ها، رفع بدهی ها و ایجاد دارایی های جدید استفاده شده است.

عرضه ۸۸ درصد ارز صادراتی در نیما
وی با بیان اینکه بخش تأمین مالی ارزی نیز در ۲.۵ سال گذشته بیش از 
۲.۲ میلیارد دالر تأمین مالی برای پروژه های شرکت انجام شده است، ادامه داد: 
این رقم از صندوق توسعه، از سیستم بانکی، از درآمدهای ارزی خود هلدینگ و 
شرکت های تابع و مقدار کمی از فاینانس و یوزانس بوده که از گذشته اخذ شده 

بود و انتشار اوراق کمی در این مورد تأمین شده است.
شرکت های  ارزآوری  به  خلیج فارس  پتروشیمی  صنایع  شرکت  مدیرعامل 
پتروشیمی ها برای کشور به ویژه در شرایط تحریم اشاره کرد و گفت: در طول 
سال گذشته ۸۸ درصد از صادرات این شرکت در نیما عرضه شده است که این 
رقم ۱۲۵ درصد تعهد شرکت بوده است و سود شرکت نیز نسبت به سال گذشته 

بیش از ۲ برابر شد.
ربیعی به بدهی های ارزی هلدینگ خلیج فارس به شرکت ملی نفت ایران و 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی که در زمان انتقال دارایی ها به هلدینگ در سال های 
اولیه تشکیل این شرکت در سال های ٩۱ و ٩۲ ایجاد شده بود، اشاره کرد و افزود: 
این بدهی در مورد شرکت ملی نفت ایران بیش از ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون دالر 
و در مورد شرکت ملی صنایع پتروشیمی حدود ۷۰۰ میلیون دالر بود که با وجود 
افزایش نرخ ارز در صورت های مالی سنگینی می کرد که هم اکنون بخش اعظم 

بدهی ها پرداخت شده است.
وی به رفع کامل مغایرت ها با شرکت ملی نفت ایران اشاره و اظهار کرد: 
بخش عمده مغایرت ها با شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز حل و سبب شد برای 
چند سال اسناد دو شرکت اصالح شود و مغایرت اکنون تنها ۶۸ میلیون دالر است 
که به وجه التزامی که در قرارداد ما با شرکت ملی صنایع پتروشیمی وجود داشته 
است باز می گردد و ما به این موضوع اعتراض داریم که در مرجع داوری قابل 
حل است و غیر از این مبلغ این شرکت هیچ مغایرت ارزی با شرکت ملی نفت 

ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ندارد.
۳ شرکت دیگر هلدینگ بورسی می شوند

شرکت های  ورود  به  خلیج فارس  پتروشیمی  صنایع  شرکت  مدیرعامل 
پتروشیمی تندگویان، آریاساسول و ارومیه در بازار سرمایه در سال گذشته اشاره و 
تصریح کرد: اگر همه شرایط مهیا شود شرکت های بوعلی، اروند و بندر امام نیز 

امسال وارد بورس می شوند.
ربیعی به صندوق بازارگردانی هلدینگ در بازار سرمایه با هدف روان کردن 
معامالت اشاره کرد و ادامه داد: صندوق بازارگردانی هلدینگ در بازار سرمایه از نظر 
تعداد واحد بزرگ ترین صندوق بازارگردانی اختصاصی است و در ۲۸ بهمن پارسال 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد فارس نخستین شرکتی بود که ارزش 
بازار آن از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد و در تاریخ بازار سرمایه کشور ثبت شد.

وی با بیان اینکه سهم فارس و شرکت های تابع آن از کل ارزش بورس و 
فرابورس ۱۱ درصد است، اظهار کرد: حتی با وجود اصالح قیمت های اخیر، بازده 
شرکت های اصلی و تابع نسبت به تیرماه سال ٩۸ قابل توجه بوده است و سهام 
شرکت ها به صورت منطقی و حرفه ای کنترل شده که کاهش قیمت ها بسیار کمتر 

از کاهش کل بورس بوده است.
۴۰ میلیون تن؛ ظرفیت تولید هلدینگ در سال ۱۴۰۴

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به اینکه در ۶ ماه 
نخست امسال نسبت تولید به ظرفیت به ۸۴.۶ درصد رسیده و پارسال نزدیک 
۱٩.۷ میلیون تن تولید در مقابل ۲۴ میلیون تن ظرفیت داشته ایم، گفت: ظرفیت 
تولید این شرکت با راه اندازی طرح های جدید، امسال به ۲۵.٩ میلیون تن، سال 

آینده به ۳۰ میلیون تن و سال ۱۴۰۴ به ۴۰.۸ میلیون تن خواهد رسید.
ربیعی کل فروش تجمعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را در سال 
امسال  حتم  به طور  رقم  این  افزود:  و  کرد  عنوان  تومان  میلیارد  هزار   ٩۸  ،٩۸

افزایش بیشتری می یابد.
وی با اشاره به اینکه طرح های بیدبلند خلیج فارس، الفین ایالم، لردگان و 
سولفات پتاسیم ارومیه به نتیجه رسیدند، تصریح کرد: با به مدار تولید آمدن این 
طرح ها با سرمایه گذاری ۴.۲۳ میلیارد یورو و نزدیک ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، 

حدود ۶ میلیون تن ظرفیت تولید هلدینگ اضافه شد.

ظرفیت فرآورش گاز مجتمع گاز پارس جنوبی افزایش می یابد
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران گفت: ظرفیت فرآورش 

گاز در مجتمع گاز پارس جنوبی حدود ۱۰ درصد افزایش می یابد.
به گزارش شرکت ملی گاز ایران، مسعود زردویان درباره تعمیرات و آمادگی 
زمستانی پاالیشگاه ها گفت: مطابق برنامه ساالنه، از ابتدای امسال با  توجه به شرایط 
ویژه ای که در کشور بر اثر شیوع ویروس کرونا حاکم شده، برنامه های ویژه ای 
برای انجام تعمیرات اساسی و فعالیت های پیش بینی شده در نظر گرفته شده است.

وی افزود: برنامه تعمیرات اساسی که بنا بود از نیمه فروردین ماه آغاز شود به 
یکم اردیبهشت ماه موکول شد و تا ابتدای آبان ماه ادامه می یابد و با اقدام هایی که 

انجام شده برای تولید گاز در فصل زمستان آمادگی کامل وجود دارد.
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه 
با شیوع ویروس کرونا در سال ٩٩ شرایط ویژه ای برای تعمیرات اساسی در نظر 
گرفته شد و نتایج خوبی داشت، ادامه داد: با تحویل پاالیشگاه های فازهای ۱۳، 
۲۲ و  ۲۴ پارس جنوبی به مجتمع گاز پارس جنوبی، ظرفیت فرآورش گاز در این 
مجموعه حدود ۱۰ درصد افزایش می یابد که امیدواریم امسال از آن بهره مند شویم.

زردویان با بیان اینکه با افزایش حدود ۱۰ درصدی مقدار فرآورش، اکنون 
فرآورش گاز به باالتر از یک میلیارد مترمکعب رسیده و مقدار خوراک پاالیشگاه ها 
نیز رقمی در همین حدود است، گفت: امسال، امکان فضای صادرات فراهم می شود 
و نتایج حاصل از صادرات گاز به دلیل توجه و تعهد نیروهای عملیاتی در شرایط 

سخت به ویژه شیوع ویروس کرونا، بسیار ارزشمند و ستودنی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛

مسکن ملی امروز افتتاح می شود

مه
و بی

ک 
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ی
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زیر نظر: محمد امامی

ز  ا ت  طا تبا ر ا یر  ز و
مبنی  رئیس جمهوری  دستور 
دسترسی   شدن  رایگان  بر 
دانشجویان دانشگاه آزاد به سامانه های 

آموزش مجازی این دانشگاه خبر داد.
وزیر  جهرمی  آذری  جواد  محمد 
از  پیش  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت 
با اشاره به  وزیران در جمع خبرنگاران 
در  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  مطالبات 
گفت:  مجازی  آموزش های  خصوص 
طی روزهای اخیر تعدادی به نمایندگس 
مراجعه  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  از 
بود که  این  و مطالبه شان  داشتند  ای 
سامانه های دانشگاه آزاد رایگان نشده 
و دانشجویان این دانشگاه دچار مشکل 
هستند؛ حرف شان هم درست بود و این 
تحلیل مطرح شد که چون دانشگاه آزاد 
شهریه و پول تشکیل کالس را می گیرد، 
طبیعتاً باید هزینه های خود را تأمین کند 
اما به هر حال امروز با آقای رئیس جمهور 
در این باره صحبت کردم و ایشان هم 
فرمودند که همه ی سامانه های دانشگاه 

آزاد بصورت رایگان از طریق شبکه ملی 
اطالعات در دسترس باشد که این اتفاق 
از فردا رخ خواهد داد و تمام سامانه های 
آموزش مجازی دانشگاه آزاد هم بصورت 

رایگان خواد شد.
وی درباره مطالبات تعدادی از اساتید 
دانشگاههای کشور در زمینه آموزش مجازی 
اساتید  از  نشان کرد: یکسری  نیز خاطر 
دانشگاه فرهنگیان و سایر دانشگاه ها از ثبت 
نام برای دریافت بسته آموزش مجازی جا 
مانده بودند؛ این سامانه از امروز باز می شود 

و اساتید می توانند از طریق سایت ict ثبت 
نام خود را انجام دهند و بسته های مربوطه 

را دریافت نمایند.
اشاره  با  ادامه  در  ارتباطات  وزیر 
در  اینترنت  شبکه   ترافیک  افزایش  به 
اخیر  هفته  یک  کرد:طی  اظهار  کشور 
شبکه  ترافیک  در  توجهی  قابل  رشد 
را داریم و طبیعتاً تعطیل شدن مدارس 
نقش بسزایی در باالرفتن ترافیک شبکه 
پایش  و  سنجش  برای  است.  دشته 
مجدداً  را  ای  ویژه  کمیته  یک  کیفیت 

وضعیت  از  گزارشی  و  دادیم  تشکیل 
کیفیت شبکه گزارشی هم طی همین 
هفته تهیه و منتشر می کنیم. در تالش 
هستیم تا بتوانیم بصورت کامل در ایام 
شیوع کرونا و تعطیلی هایی که در حوزه 
آموزشی بوجود آمده و در سایر حوزه ها 
دارد،  وجود  تعطیلی  این  احتمال  که 
خدمات رسانی به عموم جامعه و دولت 

الکترونیک را تعطیل نکنیم.
به  پاسخ  در  همچنین  جهرمی 
پرسشی درباره جزئیات حمالت سایبری 
به نهادهای دولتی که اخیراً انجام شده 
حساس  مراکز  اینکه  بر  تاکید  با  است 
دفاع  لحاظ  به  بنادر  سازمان  جمله  از 
در برابر حمالت سایبری زیر مجموعه 
طبیعتًا  گفت:  هستند،  اطالعات  وزارت 
اطالعات  وزارت  خصوص  این  در 
از  باید  مجازی  فضای  ملی  مرکز  و 
جزئیات این جمالت اطالع رسانی کنند. 
سمت  از  بود  نیاز  که  مساعدت هایی 
اگر  اما  شده  انجام  ارتباطات  وزارت 
جزئیات این موضوع را نهادهای مذکور 

اعالم کنند، بهتر است.

وزیر ارتباطات:

سامانه های آموزش مجازی برای دانشجویان دانشگاه آزاد رایگان می شود

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و 
اصالح  تصویب  از  مجلس  محاسبات 
قانون بودجه سال ٩٩ و الزام دولت به 
اساسی  تامین کاالهای  یارانه  پرداخت 

در این کمیسیون خبر داد.
اشاره  با  حاجی بابایی  حمیدرضا 
بودجه  قانون  اصالح  طرح  تصویب  به 
دولت  الزام  و  کشور  کل   ۱۳٩٩ سال 
به پرداخت یارانه برای تامین کاالهای 
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  در  اساسی 
گفت: براساس این مصوبه، ماده واحده 
و   )۲( تبصره  )و(  بند  در  مندرج  مبالغ 
بودجه سال  قانون  تبصره )۱۴(  جدول 
۱۳٩٩کل کشور در راستای اجرای احکام 
این قانون اصالح می شود. براین اساس 
اوال دولت مکلف است به منظور تامین 
بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای 
کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار 
ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳٩٩  از 
و  تامین  به  نسبت  ماهانه،  بصورت 
فرد  به هر  اعتبار خرید  یارانه  پرداخت 
ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت 
خانوار )موضوع ردیف)۳۱( جدول تبصره 
۱۴ قانون بودجه سال ۱۳٩٩ کل کشور، 
یارانه  کارت  به  اعتبار  واریز  طریق  از 
یک  مبلغ  به  خانوار  سرپرست  نقدی 
برای  ریال  هزار  دویست  و  میلیون 
هر یک از افراد سه دهک اول و مبلغ 
ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد 
سایر دهک ها اقدام کند.وی در خصوص 
این  گفت:  اعتبار  این  تخصیص  هدف 
اعتبار صرفا برای تامین کاالی اساسی 
و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت 
است  موظف  تجارت  و  معدن  صنعت، 
را  این کاالها  امکان تخفیف در خرید 

برای مشموالن فراهم کند.
بودجه  برنامه،  کمیسیون  رئیس 
خصوص  در  مجلس  سبات  محا و 
تصریح  مصوبه  این  نیاز  مورد  منابع 
اجرای  برای  نیاز  مورد  منابع  کرد: 
میلیارد  هزار  سیصد  میزان  به  بند  این 
به  )۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰(ریال 

شرح زیر تأمین می شود:
هزار  پنجاه  یکصدو  مبلغ    -۱
میلیارد) ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰(ریال 
از محل تغییر در ارقام مبلغ پانصد هزار 
 )۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( میلیارد 

ریال مندرج در بند)و( تبصره )۲(
ر  ا هز ه  پنجا و  یکصد ۲مبلغ 
 )۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ میلیارد)
بیست  تا  حداکثر  تغییر  محل  از  ریال 
درصد ارقام هر یک از مصارف جدول 
بودجه سال ۱۳٩٩  قانون   )۱۴( تبصره 
 )۱ ردیفهای) سثتنایی  با  کشور  کل 
 -  )۱۱(  -)۱۰()٩()۷(،)۶(  -)۳(  )۲(
 )۲۸( - )۲۷( -)۲۶( ،)۲۵( )۲۴( -)۳۳(

)۲٩( - )۳۰( و )۳۱(
وپنجاه  مبلغ سیصد  در مورد  وی 
گفت:  نیز  باقیمانده  ریال  میلیارد  هزار 
میلیارد  ر  هزا پنجاه  و  سیصد  مبلغ 
)۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ریال باقی 
مانده موضوع بند)و( تبصره)۲( به شرح 

زیر هزینه می شود:
هزار  هفتاد  و  یکصد  مبلغ   _۱

میلیارد
 )۱۷۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ (
برای اجرای همان سازی حقوق  ریال 

بازنشستگان تامین اجتماعی

هزار  هشتاد  و  یکصد  مبلغ    _۲
 )۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ( میلیارد 
ریال برای اجرای همسان سازی حقوق 

بازنشستگان کشوری و لشکری
به موضوع  اشاره  با  بابایی  حاجی 
قسمتی  گفت:  نیز  ل  ا مو ا فروش 
اموال  فروش  با  نیز  اعتبار  این  از 
قانون   )۲ ( تبصره  )و(  بند  موضوع 
بودجه سال ۱۳٩٩ مازاد بر پانصد هزار 
 )۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد)
میلیارد  ر  هزا پانصد  سقف  تا  ریال 
)۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ریال دیگر 

به شرح زیر هزینه می شود.
فروش  برای  مجوز  اولین  وی 
میلیارد  هزار  دویست  مبلغ  را،  اموال 

)۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰(
لبات  مطا پرداخت  برای  ریال 
صندوق تامین اجتماعی از دولت برشمرد 
سازی  همسان  بخش  به  اشاره  با  و 
حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری 
و فوالد به مبلغ یکصدهزار میلیارد ریال 
فروش  برای  مجوز  دومین  عنوان  به 
میلیارد  هزار  یکصد  مبلغ  گفت:  اموال 
ریال   )۱۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ (
سازی  همسان  باقیمانده  اجرای  برای 
حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و 

همسان سازی حقوق بازنشستگان فوالد 
و کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی در این اصالحیه 

مدنظر است.
 : د ا د مه  ا د ا یی  با با جی  حا
بودجه  قانون  اصالحیه  در  همچنین 
میلیارد  ر  هزا دویست  مبلغ   ،۱۳٩٩
)۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ریال برای 
های  دارائی  تملک  طرحهای  تکمیل 
گرفته  نظر  در  تمام  نیمه  ای  سرمایه 
اجرایی  نامه  آیین  شده  مقرر  و  شده 
سرانه،  یارانه  مبلغ  بر  مشتمل  بند  این 
پیشنهاد  به  اساسی  کاالهای  مصادیق 
با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی 
و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد 
کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور 
و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته 
پس از ابالغ این قانون تهیه شود و به 

تصویب هیئت وزیران برسد.
 وی در پایان گفت: دستگاههای 
اجرایی ذیربط مکلفند گزارش عملکرد 
به  یکبار  ماه  دو  هر  را  قانون  این 
و  بودجه  و  مه  نا بر ی  نها کمیسیو
مجلس  اجتماعی  و  عمران  محاسبات 

شورای اسالمی ارائه کنند.

حاجی بابایی خبر داد؛

تصویب طرح تامین کاالهای اساسی در کمیسیون بودجه
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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 ۰٫۰۰۱٩ 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.

مزایای ارز دیجیتال ترون
    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

معایب ارز دیجیتال ترون
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.

آیا ارز دیجیتال ترون امن است؟
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- لجر نانو ایکس:
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.

2- 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- ترون لینک:
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- اتمیک والت:
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 

۳۰۰ 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 ٩٩٩٩ 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 ۲۰۱٩ 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.

TRC۲0 و TRC۱0 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.

خالصه مقاله
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.

کیف پول ترون والت چیست؟

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

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 
 ۳.۲  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 ۳.۲ 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.

شبکه و ارز دیجیتال ترون چیست؟
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دروغ گفتن، دالیل و چگونگی 
تشخیص افراد دروغ گو

چرا همچنان 
دروغ می گوییم؟

دالیل دروغ گفتن
ــدون دلیــل دروغ نمــی  افــراد عــادی معمــوال ب
گوینــد. ایــن دالیــل حتــی اگــر از نظــر مــا مــردود 

ــرای خــود آنهــا معقــول و موجــه اســت. باشــند ب
از لحــاظ علــم و روانشناســی، انســان هــا بــه چند 
ــن  ــه ای ــد کــه در ادام ــل عمــده دروغ مــی گوین دلی

دالیــل را بررســی مــی کنیــم.
 

اجتناب از تنبیه شدن
ایــن دلیــل مهــم ترین عامــل دروغ گویی اســت. 
هــر شــخصی فــارغ از ســن و ســال و موقعیتــی کــه 
دارد بــه صــورت ناخــودآگاه تــالش مــی کنــد از تنبیه 

و توبیــخ فــرار کند؛
بــه همیــن دلیــل دروغ گویــی در شــرایطی 
کــه چنیــن ســرانجامی در انتظــار آنهاســت یکــی از 

ــت. ــوی اس ــاالت ق احتم
ــزرگ و  ــی ب ــن دروغ هــا همیشــه خیل ــه ای  البت

اساســی نیســتند.
بــه طــور مثــال زمانــی کــه بــه رئیــس مــان مــی 
گوییــم امــروز مســیر همیشــگی ترافیــک غیرعــادی 
ــده ایــم( و  ــی کــه صبــح خــواب مان داشــت )در حال

بــه همیــن دلیــل دیــر رســیده ایــم،
یکــی از همیــن دروغ هاســت. هرچند بهتر اســت 

ســعی کنیم دیگــر خــواب نمانیم!
 

حفاظت از دیگران
احتمــاال شــما هــم یــاد مادرتــان افتادیــد! همــه 
مادرهــا هــرازگاه بــرای حفــظ فرزندشــان از تنبیــه یــا 

دردســر بیشــتر، دروغ گفتــه انــد.
البتــه همــه مــا گاهــی ایــن کار را بــرای کســانی 

کــه دوستشــان داریــم انجــام داده ایــم.
مثــال هــای ایــن مــورد بســیار ملمــوس هســتند: 
ــدل  ــم م ــی گویی ــان م ــت م ــه دوس ــه ب ــی ک زمان
مــوی جدیــدش قشــنگ اســت بــرای اینکــه دلــش 
را نشــکنیم؛ زمانــی کــه در کودکــی شکســتن پنجــره 
ــان  ــرادر کوچکم ــه ب ــم ک ــی گرفتی ــده م ــه عه را ب

تنبیــه نشــود و…
 

به دست آوردن پول و قدرت
بــه قــول سیســال بــاک کــه یکــی از محققیــن 
ــول  ــن پ ــرای گرفت ــت :»ب ــاروارد اس ــگاه ه دانش
ــت  ــیار راح ــن بس ــران، دروغ گفت ــدرت دیگ ــا ق ی
تــر از کتــک زدن آنهــا و دزدیــدن کیــف پولشــان 

اســت!«
افــراد بســیاری بــرای بــه دســت آوردن پــول یــا 

قــدرت و اجــازه انجــام یــک کار، دروغ مــی گوینــد.
ایــن نــوع دروغ گویــی رایــج ترین نــوع در روابط 

تجاری و مذاکرات کاری اســت.
 

حفظ حریم خصوصی
برخــی افــراد اصــرار زیــادی بــر دانســتن تمــام 
ــت  ــن حال ــد. در ای ــران دارن ــی دیگ ــات زندگ جزئی

ــد ــی دهن ــح م ــا ترجی ــان آنه مخاطب
بــا گفتــن چنــد دروغ دربــاره احــواالت یــا 
ــر  ــه س ــت ب ــا را دس ــود، آنه ــی خ ــای زندگ ماجراه

ــد. کنن
 

اجتناب از شرمساری
بعضــی وقــت هــا خطــر تنبیــه و توبیــخ وجــود 
نــدارد امــا واقعیــت باعــث شرمســاری مــا مــی شــود، 

بــه همیــن دلیــل دروغ مــی گوییــم.
بــه طــور مثــال شــاید پــول کافــی بــرای ســفر 
آخرهفتــه بــا دوســتان را نداریــم، امــا بــه آنهــا مــی 
گوییــم یــک ســری پرونــده فــوری هســت کــه بایــد 

همیــن چنــد روز بــه آنهــا رســیدگی کنیــم.
 چطــور متوجــه بشــویم شــخصی در حــال دروغ 

گفتــن اســت؟
ــه باشــد،  ــه ک ــر چ ــراد ه ــن اف ــل دروغ گفت دلی
معمــوال نشــانه هایــی در رفتــار و گفتــار آنهــا وجــود 

دارد کــه دستشــان را رو مــی کنــد.
ــم  ــاید نتوانی ــا ش ــن نشــانه ه ــه ای ــتناد ب ــا اس ب
ــخیص  ــل دروغ را تش ــا الاق ــم ام ــت را دریابی حقیق

ــم. ــی دهی م
البتــه توجــه داشــته باشــید صرفــا بــا وجــود یکی 
دو نشــانه کوچــک نمــی توانیــم فــردی را قطعــا متهم 
بــه دروغ گویــی بکنیــم. بــه ایــن ترتیــب بــه ســوال 
دوم مــی رســیم: چطــور متوجــه دروغگویــی طــرف 

ــویم؟ مقابل بش
 

زبان بدن را بشناسیم
ــال دروغ  ــه در ح ــخصی ک ــدن ش ــان ب ــا زب ام
ــد  ــی کن ــع م ــودش را جم ــوال خ ــن اســت معم گفت

ــد. ــه کن ــب توج ــر جل ــه کمت ک
از ایجــاد تمــاس چشــمی بــا  او همچنیــن 
ــد و صــورت خــود را از او  ــی کن ــز م مخاطــب پرهی

ــد. ــی کن ــان م پنه
او ممکــن اســت بــه صــورت ناخــودآگاه دســت 

یــا پــای خــود را زیــاد حرکــت بدهــد.
تــون صــدای فــرد دروغگــو معمــوال تغییــر ریتــم 
ــوال  ــای او معم ــده ه ــی دارد. خن ــن ناگهان ــا لح ی

ــر نیســت و بیــش از حــد معمــول اســت. باورپذی
 

ــت  ــخص دق ــراب ش ــطح اضط ــه س ب
ــم کنی

فــردی کــه در حــال دروغ گفتــن اســت همــواره 
ــل  ــن دلی ــه همی ــرود، ب ــو ب ــه ل ــت ک ــران اس نگ

اضطــراب دارد.
البتــه نبایــد تصــور کنیــد هــر کســی کــه 
مضطــرب اســت دارد دروغ مــی گویــد، امــا ایــن مــی 

ــد. ــا باش ــانه ه ــی از نش ــد یک توان
کســی کــه در حــال دروغ گفتــن یــا طفــره رفتن 
از بازگویــی حقیقــت اســت، تمایــل دارد بحــث زودتــر 

ــدا کند. خاتمــه پی
ایــن موضــوع هــم بــه اضطــراب و دســتپاچگی 

او دامــن مــی زنــد.
 

سوال های ساده برسیم
ــد  ــل شــک داری ــرف مقاب ــت ط ــه صداق ــر ب اگ
از او ســوال هایــی ســاده و خــارج از بحــث بپرســید.

توجــه کنیــد لحــن و حالــت او موقــع پاســخ دادن 
چطــور اســت. بــه طــور مثــال دربــاره آخرهفتــه ای 
کــه گذشــت یــا مســابقه فوتبالــی کــه دیشــب برگزار 

شــد بپرســید.
او احتمــاال دلیلــی نمــی بینــد در پاســخ بــه ایــن 
ســواالت دروغ بگویــد، پــس شــما مــی توانیــد لحــن 
ــا شــرایط دیگــر  و حالــت راســتگویی او را دیــده و ب

مقایســه کنیــد.
 

 دروغ های میز مذاکره را بشناسیم
ــان  ــا رقیب اگــر قــرار اســت ســر میــز مذاکــره ب

کاری و تجــاری خــود بنشــینید، بهتــر اســت بــه ایــن 
مــوارد دقــت کنیــد و آنهــا را تشــخیص بدهیــد.

وعــده هــا و قرارهــای غیرواقعــی در یــک جلســه 
مذاکــره تجــاری امــری معمــول اســت، چــون طرفین 
ــل  ــرف مقاب ــاز را از ط ــترین امتی ــد بیش ــل دارن تمای

ند بگیر
ــد  ــی کن ــاد م ــه او ایج ــی ک ــت های و از فرص

ــد: ــتفاده کنن اس
 ارائــه پیشــنهاداتی کــه بیــش از حــد عالــی و فــوق 
العــاده بــه نظــر مــی رســند: ضــرب المثلــی هســت 
کــه مــی گویــد هیــچ گربــه ای بــرای رضــای خــدا 
مــوش نمــی گیــرد! هیــچ شــخصی هم حاضر نیســت 
منابــع و امکانــات خــود را بــه راحتی و در ســطوح باال 
در اختیــار شــما قــرار دهد…مگــر اینکــه یــک جــای 

کار بلنگــد!
ــی دقیقــه آخــری: هــر مذاکــره   پیشــنهادهای عال
ــه  ــی را ک ــات و امتیازات ــام امکان ــل تم ــده از قب کنن
تمایــل دارد بــه شــما واگذار کند بررســی کرده اســت. 
اگــر طــرف مقابــل درســت پیــش از آنکــه شــما میــز 
ــی  ــی م ــک پیشــنهاد عال ــد ی ــرک کنی ــره را ت مذاک
دهــد کــه راضــی تــان کنــد، احتمــاال بــدون پشــتوانه 

اســت و عملــی نخواهــد شــد.
  دروغ گویــی راجــع بــه ســود و منابــع مالــی: فــرد 
مقابــل شــاید بــرای تحــت تاثیــر قــرار دادن شــما در 
مــورد منابــع مالــی کــه در دســترس دارد دروغ بگویــد 
ــاز بیشــتر از  ــن امتی ــرای گرفت ــا از طــرف دیگــر ب ی
شــما میــزان ســود واقعــی خــود را کمتــر اعــالم کند. 
شــما بایــد رزومــه و اطالعــات مالــی و اعتبــاری آنهــا 
را از قبــل مطالعــه و بررســی کنیــد کــه در ایــن دام 

گرفتــار نشــوید.

چــه رفتــار و واکنشــی بایــد نســبت بــه 
فــرد دروغ گــو داشــته باشــیم؟

هیــچ کــس دوســت نــدارد دروغ بشــنود و افــراد 
معمــوال پــس از شــنیدن دروغ آشــفته و عصبــی مــی 
شــوند. حــاال کــه تــا حــدود زیــادی مطمئــن شــدیم 
طــرف مقابــل بــه مــا دروغ مــی گویــد، ســوال ســوم 
ــی  ــه واکنش ــد چ ــد: بای ــی ده ــان م ــودش را نش خ

نشــان بدهیــم؟
بهتــر اســت پیــش از اینکــه واکنش تندی نشــان 

بدهیــم این ســواالت را از خود بپرســیم:
 آیــا او بــا دروغ گفتــن ســعی در حفاظــت از خــودش 

یــا دیگران داشــته اســت؟
 آیــا اخــالق و رفتــار ســختگیرانه مــن باعــث شــده 

اســت او دروغ بگویــد؟
 آیا این دروغ خیلی بزرگ و مضر است؟

 آیــا او همیشــه دروغ مــی گویــد یــا فقــط در بعضی 
موارد؟

 حفظ رابطه ام با او چقدر اهمیت دارد؟
ــد  ــخ دادی ــواالت را پاس ــن س ــه ای ــس از آنک  پ
ــش دادن  ــرای واکن ــری ب ــال روش بهت ــاال دنب احتم

ــد گشــت. خواهی
در برخــی مواقــع شــاید بهتــر باشــد هیــچ 
بازخــوردی نشــان ندهیــد زیــرا ارزش حفــظ آن 
ــه  رابطــه بیشــتر از لطمــه ای اســت کــه آن دروغ ب

ــد. ــی زن ــما م ش
ــر را  ــد مســیر زی ــا در باقــی مــوارد مــی توانی ام

طــی کنیــد:
  ابتــدا مطمئــن شــوید او دروغ مــی گویــد. شــاید 
شــما اشــتباه مــی کنیــد! اگــر مــی توانید دلیل و ســند 

کافــی بــرای اثبــات ادعــای خــود گــردآوری کنیــد.
 بــا فــرد دروغ گــو بــه صــورت خصوصــی و دو نفره 
صحبــت کنیــد. ســعی کنیــد فضایــی امــن و صمیمی 

ایجــاد کنیــد کــه او از گفتــن حقیقت نترســد.
 به او فرصت جبران بدهید.

ــدارک و  ــت، م  اگــر شــخص دروغ خــود را نپذیرف
شــواهدی را کــه جمــع کــرده اید بــه او نشــان بدهید. 
اگــر در ایــن مرحلــه اشــتباه خــود را پذیرفــت بــه او 
ــاز هــم انــکار کــرد،  فرصــت جبــران بدهیــد. اگــر ب

عواقــب انتخــاب نادرســتش را شــرح بدهیــد.
 اگــر کســی چندیــن بــار دروغ گفتــه اســت بــا او 
ــد  ــرده و بگویی ــت ک ــه صــورت خصوصــی صحب ب
ــد. ســپس  ــه او از دســت داده ای اعتمــاد خــود را ب
برخــی امتیــازات و دسترســی هــا را از او پــس 

ــد. بگیری
ــط کاری و اجتماعــی  ــر اســت رواب ــت بهت  در نهای
خــود را بــا شــخصی کــه مــدام دروغ مــی گویــد قطع 

یــا محــدود کنیــد.
 در انتهــا تاکیــد مــی کنــم هــر بــار که شــخصی 
دروغ مــی گویــد نبایــد بــه او واکنــش تند نشــان داد،

خصوصــا اگــر دروغــی کــه گفتــه اســت نتایــج 
فاجعــه بــار بــه همــراه نداشــته باشــد.

بهتــر اســت پــل هــای پشــت ســر او را خــراب 
نکنیــم و بــه او اجــازه عقــب نشــینی بدهیــم.

در ایــن حالــت او متوجــه اشــتباه خود می شــود و 
قــدر فرصــت دوبــاره ای کــه دارد را بهتــر مــی فهمــد 

و بــه احتمــال زیــاد در صــدد جبــران برمــی آید.
تعــداد افــرادی کــه آنقــدر زیــاد و وقیحانــه دروغ 
مــی گوینــد کــه بایــد از ارتبــاط بــا آنهــا اجتنــاب کرد 
ــک فرصــت  ــت ی ــه لیاق ــرادی اســت ک ــر از اف کمت

دوبــاره را دارنــد.

 علی بهرام پور

طی  در  مردم  تمام  تقریبا 
روز به خود اجازه می دهند چند 
زیرا  بگویند،  مصلحتی  دروغ 
های  دروغ  این  دارند  اعتقاد 
نیست  کسی  ضرر  به  کوچک 
جلوگیری  بعدی  مشکالت  از  و 

می کند.
شاید در بعضی از موارد این 
اما  باشد،  موضع صحت داشته 
ایراد از جایی آغاز می شود که 
این دروغ ها دیگر کوچک و بی تاثیر نباشند یا به 
قدری تکرار شده باشند که موجب بی اعتمادی 

دیگران شده باشند.
همه ما با هر فرهنگ و مذهبی که داشته باشیم 

از کودکی یاد گرفته ایم که نباید دروغ بگوییم.
در حالی که همان موقع هم شاهد دروغ گویی 
روابط  در  فقط  نه  گویی  دروغ  بودیم.  بزرگترها 
نزدیک دوستانه و خانوادگی، بلکه در روابط کاری 

و تجاری هم حضور پررنگی دارد.
سوال اولی که پیش می آید این است: با وجود 
تاکید فرهنگی و تربیتی برای دروغ نگفتن، چرا 

مردم همچنان دروغ می گویند؟
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پیاچنزا مشتری ستاره والیبال ایران
تیم پیاچنزا ایتالیا قصد به خدمت گرفتن 

مدافع میانی تیم ملی والیبال ایران را دارد.
روزنامه گاتزتا دلو اسپورت خبر داده است 
محمد  سید  دارد  قصد  ایتالیایی  تیم  این  که 
فصل  این  در  تا  بگیرد  خدمت  به  را  موسوی 

سری آ از او استفاده کند.
مشکل پیش روی پیاچنزا این است که 
دارد و مشخص  قرارداد  تیم سایپا  با  موسوی 
نیست که آیا در بحران مالی ناشی از همه گیری 

ویروس کرونا، این تیم توان مالی جلب رضایت باشگاه سایپا را داشته باشد.
هدایت تیم پیاچنزا بر عهده لورنزو برناردی بازیکن قرن بیستم والیبال جهان قرار 
دارد و درحال حاضر با ۲ برد، ۴ باخت و ۶ امتیاز در رده هشتم سری آ ایستاده است.

موسوی در فصل گذشته برای تیم اولشتین لهستان بازی می کرد و با عملکرد 
خوبی که در این تیم داشت،  در تیم رویایی لیگ والیبال لهستان نیز قرار گرفته بود. 

اولشتین تنها تیم غیرایرانی دوران حرفه ای موسوی بود.

نیکخواه بهرامی:
اگر میشد یکسری را اصال به بسکتبال راه نمی دادم!

کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران از نحوه 
تصمیم گیری ها در رشته برای لیگ و تیم ملی 

انتقاد کرد.
شرایط  درباره  بهرامی،  نیکخواه  صمد 
خود پس از ابتال به ویروس کرونا، توضیح داد: 
خوشبختانه تست دوم من منفی شد و از دیروز 
به همراه تیم تمرینات خودم را پیگیری می کنم. 
از نظر جسمی و روحی هم شرایط خوبی را دارم.

وی درباره شیوه جدید برگزاری لیگ برتر 
نیز گفت: حقیقت این است که اصال این موضوع را پیگیری نکرده ام و خیلی هم 
درباره  نباید  که  است  گونه ای  به  می شود  گرفته  که  تصمیماتی  نیست چون  مهم 
آن ها نظر بدهم. من اساسا با این شیوا جلسه گذاشتن و تصمیم گیری مخالفم و اگر 
تصمیات درستی گرفته نمی شود و هر سال قوانین را عوض می کنیم، بخاطر همین 

شیوه اشتباه است.
کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران گفت: این تصمیماتی هم که در جلسه دیروز 
گرفته شد شک  نکنید تا نیم فصل تغییراتی خواهد داشت. متاسفانه یکسری سیاست ها 
و قوانین غلط در ورزش ما هستند که درست نیست. مدیر یک تیم را به جلسه می برند 
تا رای بدهد و هرکس بر اساس علم و دانش خودش نظر میدهد که در هیچ  کجای 

دنیا اینطور نیست!
او در مورد شیوه درست تصمیم  گیری ها نیز گفت: همانطور که قبال هم گفته ام 
باید ۵ - ۶ کارشناس خبره بسکتبال را انتخاب کنیم تا بر اساس شرایط روز کشور 

قوانین بسکتبال را بچینند و برای ۴ - ۵ سال آینده آن قوانین را ارائه کنند.
بازیکن تیم  مهرام، درباره شرایط این تیم برای فصل جدید رقابت های لیگ نیز 
گفت: مهرام هر سال تیم خوبی است و شما از مهرام تیم بدی نخواهید دید. این  موضوع 
هم به دلیل عالقه آقای گنجی به ورزش و بسکتبال است. با توجه به سابقه شرکت 
مهرام امکان ندارد تیم ضعیفی را راهی مسابقات کند، اما اینکه چه نتیجه ای بگیریم 

به اتفاقات مختلفی بستگی دارد که در طول یک فصل رخ می دهد.
طبق تصمیم فدراسیون لیگ برتر از ۱۵ آبان و تمرینات تیم ملی هم برای 
پنجره دوم انتخابی کاپ آسیا از تاریخ ۲۳ آبان شروع می شود. بنابراین تنها پس از 
یک هفته برگزاری مسابقات لیگ دوباره باید به مدت سه هفته شاهد تعطیلی لیگ 
باشیم تا تیم ملی دو بازی خود با تیم های عربستان و سوریه را در این پنجره انجام 

دهد که شائبه های را به همراه دارد.
نیکخوه بهرامی درباره این شرایط نیز گفت: باالخره تیم ها یک ماه و نیم تا دو ماه 
است که تمرین کرده اند و بازیکنان ناآماده  نیستند، ولی اینکه بخواهیم لیگ را شروع 
کنیم و بعد از یک بازی به مدت ۲۰ روز مسابقات را تعطیل کنیم، روش درستی نیست. 
من واقعا در آن جایگاهی نیستم که بخواهم عملکرد تصمیم گیرنده ها را بسنجم اما 
اگر میشد یکسری ها را اصال به بسکتبال راه نمی دادم. البته بنده در محیط فدراسیون 
نیستم که چالش ها را ببینم، اما این روش فعلی درست نیست که حاصل همان  نحوه 

اشتباه تصمیم گیری  ها است.
او در پایان گفت: تیم ها قرار است یک بازی در لیگ انجام دهند و سپس لیگ 
به مدت ۲۰ روز تعطیل می شود، اصال برای این روش برگزاری هیچ روش تمرینی 
وجود ندارد که باشگاه ها تیم خود را اوج نگه دارند! همه این موضوعات نکات مهمی 

است که باید به آن ها توجه شود.

سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی:
هر بار دِر ورزش را نمی بندیم!

سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی در مورد فعالیت یا لغو مجوز و تعطیلی رشته 
های ورزشی با توجه به شیوع حداکثری ویروس کرونا توضیح داد.

محمد اسد مسجدی، در مورد امکان تعطیلی مجوزهای صادر شده برای فعالیت 
رشته های ورزشی مختلف با توجه به شیوع حداکثری ویروس کرونا طی روزها و 
هفته های اخیر، اظهار کرد: باید بدانیم که پروتکل های بهداشتی تدوین و ابالغ شده 
بسیار سخت گیرانه و برای روزهای سخت نوشته شده است و اینگونه نیست که هر 

بار دِر ورزش را ببندیم.
وی ادامه داد: اما به طور حتم اگر پس از بررسی و ارائه گزارش متوجه شویم که 
یک رشته یا بخش در شرایط خطرناکی قرار دارد، همانند آنچه مسابقات دو و میدانی 

تجربه کرد اقدام به تعطیلی می کنیم و اجازه فعالیت نمی دهیم.
سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی با تاکید بر اینکه اگر وضعیت نامناسب 
باشد، محدودیتی برای تعطیلی فعالیت ها و لغو مجوزهای صادر شده از سوی ستاد 
مقابله با گسترش کرونا در ورزش وجود ندارد، گفت: به صورت هفتگی وضعیت رشته 
های مختلف از سوی این ستاد بررسی می شود در مورد فعالیت یا لغو مجوز فعالیت 

ها تصمیم گیری می کنیم.
مسجدی با اشاره به اینکه مالک عمل برای ستاد مقابله با گسترش کرونا در 
ورزش، گزارش های ارائه شده از سوی افسران کنترل سالمت فدراسیون پزشکی 
ورزشی است، عنوان کرد: اگر بنابر گزارش های ارائه شده، تعداد افراد شرکت کننده 
زیاد باشد، نحوه تست گیری ها مناسب نباشد، تعداد مبتالیان رو به افزایش باشد و 
مواردی از این دست، اقدام به تعطیلی و لغو مجوز در مورد فعالیت رشته های ورزشی 

مختلف خواهیم کرد.

آمریکا قید مسابقات جهانی کشتی را زد!

فدراسیون کشتی آمریکا اعالم کرد به دلیل شیوع ویروس کرونا حاضر نیست 
در مسابقات جهانی ۲۰۲۰ صربستان شرکت کند.

از چند روز قبل اتحادیه جهانی کشتی رسما اعالم کرد مسابقات جهانی این رشته 
در سال ۲۰۲۰ به میزبانی صربستان برگزار می شود. این تصمیم بعد از لغو المپیک 
در سال ۲۰۲۰ و البته اصرار روس ها به برگزاری رقابت ها اتخاذ و باعث شد خیلی از 
کشورها از جمله ایران استارت کار خود را برای حضور در مسابقات جهانی بلگراد بزنند.

در شرایطی که چند روزی است تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در 
خانه کشتی اردو زدند و برای حضور در مسابقات جهانی صربستان آماده می شوند، 
فدراسیون کشتی آمریکا با درج خبری بر روی سایت رسمی خود از عدم حضور تیم های 
کشتی این کشور در این مسابقات خبر داد.آمریکا اعالم کرد به دلیل مسائل بهداشتی 
و ایمنی ناشی از همه گیری ویروس کرونا در جهان، تیم های کشتی این کشور از 
حضور در رقابت های جهانی صرف نظر می کنند. جالب اینکه گفته شده این تصمیم 

بعد از نظرسنجی از کشتی گیران و مربیان اتخاذ شده است.
بدون شک با توجه به حضور ستاره های پرتعداد به ویژه در تیم کشتی آزاد 
آمریکا، انصراف این کشور سطح مسابقات جهانی را پایین خواهد آورد و حتی احتمال 

لغو آن را هم باال می برد.

کومان و تمجید از مسی:
همیشه اینگونه بازی کند شکایتی ندارم!

سرمربی تیم بارسلونا پس از پایان بازی 
سواالت  پاسخگوی  واروش  فرنتس  مقابل 

خبرنگاران بپد.
بود  کرده  اعالم  پیشتر  که  کومان 
نمایش های مسی می توانست بهتر از این ها 
باشد پس از بازی سه شنبه شب گذشته مقابل 
فرنتس واروش به خبرنگاران گفت: اگر مسی 
همیشه مانند امشب بازی کند من هیچ گله و 
شکایتی از او ندارم. او به سختی تالش می 

کند. او از روی نقطه پنالتی گل زد و من هم عادت داشتم پنالتی ها را گل کنم. 
اگر او به جای گلزنی ۲ یا ۳ پاس گل هم می داد نمی توانستیم از او چیز بیشتری 
بخواهیم. بازیکنان خط حمله مان عالی بودند و این برای یک مربی اتفاق خوبی است.

کومان درباره بازی ادامه داد: ما متفاوت بازی کردیم. چند تغییر در تیم ایجاد و 
بازیکنان جوان را به تیم اضافه کردیم. پس نمی توانیم در حال حاضر انتظار بیشتری 
از تیم داشته باشیم. این تیم آینده درخشانی خواهد داشت اما باید با بازی بازیکنان 
جوان بهتر شود. آرام باشید و فرصت دهید. ما بهتر می شویم. درخواست ۲ یا ۳ هفته 
ندارم اما خواهید دید که تیم ما به زودی بهتر و راحت تر بازی خواهد کرد اما نیاز 
به زمان داریم. غیبت گریزمان؟ ما برای هر بازی ۱۱ نفر برتر را انتخاب می کنیم. 
امروز تصمیم گرفتیم به پدری میدان دهیم و سپس دمبله. باید دید شنبه چه اتفاقی 
می افتد. شغل من این است که تیم را آماده و در هر بازی بهترین ها را انتخاب کنم.

اینزاگی:
بازیکنانم مقابل دورتموند فداکاری انجام دادند

نمایش  از  شدت  به  اینزاگی  سیمونه 
تحسین  را  آن ها  و  است  راضی  شاگردانش 

می کند.
بازی  پایان  از  پس  اینزاگی  سیمونه 
برتری ۳-۱ عقاب ها  با  مقابل دورتموند که 
خبرنگاران  به  شد  توام  التزیو  ورزشگاه  در 
گفته: فروتنی تیم مان مقابل یک تیم قدرتمند 
و  هافبک  ها  حریف  زیرا  داشتم   دوست  را 
بسیار  بازی  داشتند.  فوق العاده ای  مهاجمین 

خوبی انجام دادیم که در آن فداکاری های زیادی بود و به حریف آسیب رساندیم. 
مجبور بودیم برای پر کردن جای خالی بازیکنان مان فروتنی داشته باشیم.

اینزاگی در ادامه گفت: از شکست ۳-۰ مقابل سمپدوریا درس گرفتیم. کوره آ 
و ایموبیله تالش زیادی برای تیم کردند و به ما اجازه دادند مالکیت توپ را داشته 
باشیم. پس طبیعی بود زمانی که می خواهند موقعیت ها را به گل تبدیل کنند خسته 

باشند زیرا از دویدن دست نمی کشیدند.
سرمربی التزیو درباره عملکرد شاگردانش گفت: لوئیس فیلیپه بازیکن بسیار 
مهمی برای ما است و من را در اولین بازی لیگ قهرمانانش مقابل سانچو و هالند 
بازی دادم. ساویچ؟ او خودش از ما خواست تا تعویض شود زیرا احساس درد می کرد. 
بازیکنان مهمی را در اختیار نداشتیم که می توانستیم از آن ها استفاده کنیم. بروژ؟ 
در گروه ما همه شانس دارند. بروژ در روسیه برنده شد اما همچنان دورتموند مدعی 

اصلی کسب رتبه اول گروه است.

همه چیز درباره پروژه رقیب چمپیونزلیگ در اروپا
روزنامه دیلی میل به بررسی لیگ برتر 
رقیب  به  است  قرار  می شود  گفته  که  اروپا 
شود  تبدیل  چمپیونزلیگ  برای  قدرتمندی 

پرداخت.
انتشار اخباری درباره اینکه لیورپول  با 
و منچستریونایتد در حال مذاکره برای شکل 
دهی به رقابتی اروپایی موسوم به لیگ برتر 
اروپا هستند که قرار است رقیب بزرگی برای 
این  به  نگاه ها  همه  باشد  قهرمانان  لیگ 

تورنمنت جدید معطوف شده است. گفته می شود این تورنمنت که ۴.۶ میلیارد پوند 
ارزش خواهد داشت از حمایت فیفا برخوردار است و پیشنهاد دهنده اصلی آن این 

دو باشگاه انگلیسی هستند.
قرار است بیشتر از ده تیم از انگلیس ، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا در این 
رقابت شرکت کنند. گفته می شود سال ۲۰۲۲ به عنوان سال شروع رقابتها در نظر 

گرفته شده است.
سیمای لیگ برتر اروپا

این تورنمنت با حضور ۱۶ تا ۱۸ تیم برگزار شده و مسابقاتش در طول فصل در 
میانه هفته برگزار خواهد شد. در این رقابتها هر تیم دست کم ۳۰ بازی انجام خواهد 
داد. تورنمنت به صورت لیگ عادی آغاز شده و سپس تیم های برتر در مراحل حذفی 

شرکت می کنند. این لیگ با سقوط تیم های ضعیف همراه خواهد بود.
تیم های بزرگ انگلیسی، لیگ برتر را ترک می کنند؟

نه، اما این تورنمنت جدید تاثیر شدیدی بر لیگ برتر انگلیس می گذارد. تا 
کنون پیوستن یونایتد و لیورپول به این لیگ قطعی شده و دیگر شش تیم بزرگ 
یعنی آرسنال، چلسی، منچسترسیتی و تاتنهام هم به این رقابت ابراز تمایل کرده اند.

آینده چمپیونزلیگ؟
این پروژه حمایت فیفا را دارد و با مخالفت شدید یوفا همراه شده است. لیگ 

برتر اروپا رقیب مستقیم چمپیونزلیگ خواهد بود.
هنوز مشخص نیست که این تورنمنت می تواند زمان و ساعت اختصاص داد 
شده به چمپیونزلیگ در طول هفته را به خود اختصاص دهد یا نه. این موضوع در 
نهایت با جدال یوفا و فیفا مشخص خواهد شد. یوفا از این نگران است که اهمیت 

چمپیونزلیگ که منبع اصلی درآمد این سازمان است کاسته شود.
احتمال به واقعیت پیوستن تورنمنت جدید؟

دیلی میل می گوید ظرف ده روز آینده باید منتظر خبرهای مهمی در این باره 
باشیم. هر چند نباید از پیچیدگی های روابط باشگاه ها و تاثیر آن بر این پیشنهاد غافل 
شد. باشگاه هایی که همین حاال هم با تقویمی بسیار شلوغ مواجه هستند مسلماً حاضر 
نیستند تعداد بازی هایشان از این هم بیشتر شود مگر آنکه در جایی دیگر از تعداد 

بازی های فعلی شان کم شده باشد.
با توجه به اینکه قراردادهای بزرگ فعلی لیگ قهرمانان تا سال ۲۰۲۴ اعتبار 
دارد اینکه تورنمنت جدید بتواند رقابتهای خود را طبق برنامه اش از سال ۲۰۲۲ آغاز 

کند بسیار دشوار خواهد بود.
ورود فیفا با این عرصه که یوفا آن را کاماًل اروپایی می داند اصطکاک فعلی 

بین این دو نهاد را بیشتر خواهد کرد.
ولی نباید فراموش کرد که باشگاه هایی مثل رئال مادرید و یوونتوس سال ها 
است که با برگزاری رقابتی جدید موسوم به سوپرجام اروپا موافق بوده اند. یکی 
دیگر از موارد مبهم حمایت مالی جی پی مورگان غول سرمایه گذاری آمریکایی 
است. انتظار می رود جی پی مورگان وامی ۶ میلیاردی برای شروع این تورنمنت به 

برگزارکنندگان واگذار کند اما جزئیات این برنامه هنوز مشخص نیست.

گریزمان؛ سالح سری بارسلونا در ال کالسیکو؟
با وجود عدم حضور آنتوان گریزمان در 
دیدار این تیم مقابل فرانس واروش، رسانه های 
اسپانیایی می گویند او در مقابل رئال مادرید از 

ابتدا به میدان خواهد رفت.
بارسلونا سه شنبه گذشته در اولین دیدار 
خود در فصل جدید لیگ قهرمانان قدم اول را 
محکم برداشت و حریف را ۵-۱ شکست داد 
تا جای خالی آنتوان گریزمان در این بازی به 
چشم نیاید. در شبی که مسی و آنسو فاتی، 

کوتینیو، پدری و عثمان دمبله گلزنی کردند بارسا موفق شد بهترین پیروزی خود در 
دوران رونالد کومان را بدست بیاورد.

در شب پیروزی درخشان بارسا اما آنتوان گریزمان روی نیمکت نشست و حتی 
برای یک دقیقه به میدان نرفت. این در حالی است که او در بازی قبلی مقابل ختافه 

به میدان رفته و عملکرد خوبی داشت.
رسانه های اسپانیایی می گویند کومان به احتمال زیاد گریزمان را در آن بازی 
نیمکت نشین کرده تا مهاجم فرانسوی را برای دیدار بعدی با رئال مادرید در ال 
کالسیکو سرحال و آماده نگه دارد. به این ترتیب به نظر می رسد گریزمان می 
تواند در دربی بزرگ فوتبال اسپانیا اسلحه سری کومان برای خواباندن مچ زین 

الدین زیدان باشد.

های  صحبت  فشای  ا
مقابل  در  پناه  رسول  مهدی 
واکنش  پرسپولیس،  باشگاه 
های بسیاری را به همراه داشته است.

باتوجه  فوتبال هر کدام  هواداران 
خاص  گیری  جهت  شان،  عالقه  به 
از  منتشره  صوتی  فایل  درباره  را  خود 
مهدی رسول پناه را داشته اند؛ هواداران 
برای  سازی  زمینه  را  آن  پرسپولیس، 
یک تصمیم جدید می دانند و هواداران 
استقالل هم با کنار هم چیدن کلمات، 
آنچه را که می خواهند، درست می کنند. 
اما واقعیت این فایل صوتی ۸ دقیقه و 

۱۴ ثانیه ای چیست؟
پناه  رسول  ماجرا؛  بازخوانی   *

چه گفت؟
به نظر می رسه شما اختالفتون با 
یحیی طوریه که درست نمیشه؟ »نه من 
چیز دیگه ای می گم. من تا حاال در کار 
سرمربی دخالت کردم؟ اما او میاد میگه 
آقا  آخه  آنجا؟  گذاشتی  را  ایکس  چرا 
شما چه کاره ای؟ مگر ]باشگاه[ قانون 
نداره؟ من چه مشکلی ]با یحیی[ دارم؟ 
من که ده بار تعریف کردم ازش.« من 
نمیفهمم مشکل چیه به خدا، چرا تیمی 
که رفته فینال آسیا باید اینقدر مشکل 
جوگیر  ذره  یک  »ببینید،  باشه؟  داشته 
شدن، باد بخوابه، خوب می شن! ما داریم 
پول بدهیم؟ اگر کسی دارد بیاید پولشان 
را بدهد. االن بحث همه بحث پوله و 
می خوان قرارداد را زیاد کنن! من باید 
چیکار کنم؟ شما جای من باشی االن 

چیکار می کنی؟ اینو بگو!«
من  می گفت؟  چی  علیپور  »علی 
به علی علیپور خیلی پول پیشنهاد دادم، 
دیشب به بشار گفتم ۲۰۰ هزار دالر جدا 
می دم، از جیبم می دم! اصال دوست دارم 
بهت ]۲۰۰ هزار دالر[ بدم، چون دوستت 
دارم! قبول نکرد...« از یک طرف می گید 
نمی تونه بره از طرف دیگر می گید قبول 
نکرد! »نمی تونه بره، من این رو رفاقتی 
بشار  و  گفتم، االن هم می گم. شجاع 
پیشنهادی  تو  بروند...  اگر  بمانند،  باید 
نباید  داری؟ خب قانون وجود دارد. ما 
آن ها را عادت بدهیم، همین هواداری 
که می آید ]جلوی باشگاه[ اشتباه می کند 

چون بازیکنان را شارژ می کند.«
هوادار  اندازه  به  بازیکنان  اگر 
یا  کم  پول  باالخره  باشند،  تیم  عاشق 
عاشق  اگر  گرم،  »دمت  می آید.  زیاد 
در  شب  می کرد،  بوس  را  لوگو  و  بود 
اعصاب  نمی ذاشت  استوری  فرودگاه 
مردم رو خورد کنه.« آقای رسول پناه، 
رو  ترابی  پول  که  نکرد  اشتباه  باشگاه 
نداد و تونست فسخ کنه؟ »می تونست 
فسخ کنه، اشتباه نکن! اصال ما پولش 
دالر  هزار   ۴۰۰ می تونست  دادیم،  را 
رو بده و بره. االن هم می گه من این 
۴۰۰ هزار دالر رو می دم. االن هم این 
پول رو می ده بدبخت. ای بابا االن چی 

شد؟ یا حسن کچل یا کچل حسن چه 
فرقی داره؟«

مشکل  اصال  لنصر  ا ن  یا »جر
پرسپولیس نبود، مشکل فدراسیون بود، 
ولی  دادم،  وکیل  توضیح  رو  این  من 
وزارت  شاید  بکنن!  رو  کار  این  نمیان 
ورزش مشکل دارد، من بیایم جور وزارت 
خراب  دیگه  نفر  یک  بکشم؟  هم  رو 
آدرس  می گم  بیاد،  هوادار  اگر  کرده، 
که  خیابانی  به  )اشاره  است  طرف  آن 
فدراسیون فوتبال در آن استقرار دارد(«

نه  ال عجو تصمیم  گر  ا من  «
آسیا  غرب  قهرمان  تیم  می گرفتم 
نمی شد، کاری که آقای سعادتمند کرد. 
انصاری  سرپرسته.  مدیرعامل  نماینده 
بره سکته  که  این  از  قبل  روز  دو  فرد 
کرد و از دماغش خون اومد. ما بهش 
در  فردا  فردا-پس  که  گفتیم  )یحیی( 
این تعطیلی )۲۸ صفر( بیاید و صحبت 
کنیم. می دانید االن دعوا سر چیه؟ بوی 
دو میلیون دالر در دماغ یه عده پیچیده 
گیج شدن! یک سال دیگه می گیریم اما 
فکر کردند صبح می گیریم گیج شدن! 
این همه پیشکسوت که اُرد می دن بیان 
خرج کنن! ما هزار تومن از وزیر ورزش 
نگرفتیم اما وزیر انقدر معرفت داشت که 
برای پرسپولیس و استقالل زندگی اش 
را گذاشت. من اگر بیام ۱۲۰ میلیارد با 
شجاع قرارداد ببندم و فردا پایش پیچ 

بخورد، نمی گن این دیوانه بود؟«
* افشاگری از یک جمع خصوصی؟

پیش از این که نکات مبهم گفته 
به  باید  شود،  بررسی  پناه  رسول  های 
پناه  رسول  بپردازیم.  دیگر  نکته  یک 
کرد؟  مطرح  کجا  را  ها  صحبت  این 
بسیاری تصور می کنند که فایل صوتی 
او حاصل یک عملیات فوق سری بوده 
اما اینطور نیست. چند ساعت پس از این 
که تجمع هواداران پرسپولیس )۲۳ مهر 
ماه- هفته پیش( در مقابل وزارت ورزش 
و باشگاه پرسپولیس به پایان رسید، در 
ساعت ۲۰ مهدی رسول پناه از باشگاه 
پرسپولیس خارج شد و در مسیر درب 
قرمز و مشکی باشگاه تا خودرویش برای 
دقایقی با خبرنگاران و هواداران صحبت 
هایی را انجام داد که حاصل یک فایل 

صوتی هشت دقیقه ای است که آن را 
بازخوانی کردیم. یعنی این صحبت ها 
نه در یک جمع خصوصی و خودمانی 
بلکه در محلی است که احتماال رسول 
را  آن  در  حاضر  نفرات  از  نیمی  پناه 

نمی شناخت.
گل  یحیی  با  عمیق  اختالف   *

محمدی
هم  فایل  این  نتشار  ا ز  ا پیش 
مدیران  و  کادرفنی  بین  اختالفات 
باشگاه پرسپولیس، مشخص بود اما حاال 
می توان به عمق و نوع اختالف یحیی 
گل محمدی و مهدی رسول پناه پی برد. 
هایش می گوید:  ابتدای صحبت  در  او 
کردم؟  دخالت  سرمربی  کار  در  »من 
گذاشتی  را  ایکس  چرا  می گوید  او  اما 
آنجا؟ آخه آقا شما چه کاره ای...« این 
اعتقاد  پناه  رسول  که  می دهد  نشان 
دخالت  قصد  محمدی  گل  یحیی  دارد 
جایی  بعدی  نکته  دارد.  را  او  کار  در 
پرسپولیس  باشگاه  که سرپرست  است 
دالری«  میلیون  دو  پاداش  »بوی  از 
جمالت  به  باتوجه  و  می کند  صحبت 
قبلی، به نظر می رسد مخاطبش یحیی 
گل محمدی، شجاع خلیل زاده و چند 
بازیکن ناراضی دیگر است. این نشان 
می دهد که اختالف آشکار بعدی، بر سر 
درخواست های مالی کادرفنی و اعضای 
دیگر  است. یک جای  پرسپولیس  تیم 
تصمیم  من  اگر  می گوید:  پناه  رسول 
عجوالنه می گرفتم... مثل سعادتمند...« 
این یعنی استعفای گل محمدی قبل از 
و حتی  بود  آسیا جدی  قهرمانان  لیگ 

احتمال جدایی او هم وجود داشت!
* جریان النصر؛ یک حرف تازه؟

یک بخش از صحبت های مهدی 
رسول پناه که در شبکه های اجتماعی 
باعث جلب توجه شده، جایی است که 
درباره  فوتبال،  فدراسیون  به  اشاره  با 
در  می کند.  نظر  اظهار  النصر  داستان 
این باره برداشت ها به شدت متناقض 
منفعت  اساس  بر  هرکسی  و  هستند 
انجام  را  هایی  برداشت  و عالقه خود، 
می دهد اما به نظر می رسد مقصود رسول 
پناه کامال متفاوت با آن چیزی بوده که 
عامه مخاطبان فهمیده اند. یک برداشت 

این است که در این ماجرا پرسپولیس 
دوم  برداشت  و  می شد  محکوم  باید 
این است که اگر این اتفاق رخ می داد، 
مشکل فدراسیون فوتبال بود و هواداران 
اعتراض  نهاد  این  به  باید  پرسپولیس 
می کردند. اساسا هم این حرف تازه ای 

نبود و پیش تر هم به میان آمده بود.
* ترابی و پرداخت ۴۰۰ هزار دالر 

به پرسپولیس
درباره  خبرنگاران  از  یکی  وقتی 
باشگاه  اشتباه  و  ترابی  ماجرای مهدی 
سوال  او  قرارداد  فسخ  در  پرسپولیس 
کرد، مهدی رسول پناه یک نکته جالب 
مجازی  فضای  شایعات  بر  و  گفت  را 
صحه گذاشت. او گفت که اگر ما پول 
ترابی را به موقع پرداخت می کردیم هم 
او می توانست ۴۰۰ هزار دالر بدهد و جدا 
شود، حاال هم این پول را پرداخت خواهد 
کرد. اما آیا این اتفاق به واقعیت تبدیل 

خواهد شد؟
 ۱۲۰ تعهد  زاده؛  خلیل  شجاع   *

میلیاردی از کجا آمد؟
رسول  های  صحبت  از  بخشی 
پناه درباره شجاع خلیل زاده و خواسته 
های او بود. سرپرست پرسپولیس یک 
به  اگر  که  گفت  و  زد  کنایه  او  به  بار 
فرودگاه  در  داشت،  عالقه  پرسپولیس 
استوری نمی گذاشت تا اعصاب هواداران 
های  ثانیه  آخرین  در  بعد  شود.  خورد 
شش  »من  داشت:  اظهار  گفتگویش، 
با او قرارداد ببندم فردا پایش در  سال 
رفت، نمی گویند چرا تعهد ۱۲۰ میلیاردی 
دوم  برانکوی  قضیه  کردی؟  درست 
نمی شود و نمی گویند مدیرعامل چقدر 
دیوانه بود؟« یعنی اگر به این صحبت 
ها استناد کنیم، شجاع برای هر سال ۲۰ 
میلیارد تومان درخواست کرده! چیزی که 
با واقعیت به هیچ وجه تطابق ندارد و 
احتماال رسول پناه این حرف ها را زده تا 
نگاه هواداران حاضر در محل و همچنین 
چند خبرنگار را به سوی خود جلب کند...

حواشی  یک  شماره  مقصر   *
پرسپولیس: مهدی رسول پناه

این که یک فایل صوتی از صحبت 
شود،  منتشر  باشگاه  مدیرعامل  های 
در  اتفاقات  این  نیست.  عجیبی  اتفاق 
همه جای دنیا رخ می دهند اما نمی توان 
این  پناه  رسول  گذشت.  نکته  یک  از 
صحبت ها را نه در یک جمع خصوصی 
بلکه در خیابان انجام داده! صحبت هایی 
که گالیه از سرمربی و بازیکنان باشگاه 
در آن هستند و می تواند خاطر اعضای 
تیم را آزرده کند. البته بعید است که او 
چنین قصدی را داشته باشد اما دوباره 
می رسیم به همان نکته قدیمی؛ رسول 
حاال  نبوده،  فوتبال  در  خود  که  پناه 
هیچ  به  که  گفت  اطمینان  با  می توان 
وجه از بازتاب صحبت ها، واکنش ها و 
اعمالش اطالع ندارد چرا که جو فوتبال 

را به هیچ وجه نمی شناسد.

حاشیه های یک فایل صوتی؛

سرپرست باشگاه، مقصر شماره یک حواشی پرسپولیس!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

فوتبال  تیم  پیشکسوت 
زیکن  با گفت:  پرسپولیس 
تیمی مثل پرسپولیس همیشه 
پیشنهاد خارجی دارد، اما باید یاد بگیریم 
که هم بازیکن و مدیریت به قراردادها 
پایبند باشیم.حسین عبدی در خصوص 
شرایط عجیب و غریب چند روز گذشته 
من  نظر  به  داشت:  اظهار  پرسپولیس 
همه مشکالت ریشه در مسائل مالی و 
پول دارد. وقتی پول وجود داشته باشد 
به  می تواند  می دهد،  قول  که  مدیری 

قولش عمل کند.
وی درباره اینکه برخی از بازیکنان 
رسن  ر  بشا نند  ما پرسپولیس  مهم 
شرایط  این  در  خلیل زاده  شجاع  و 
پیشنهادات خوبی داشتند و می خواستند 
از پرسپولیس جدا شوند، افزود: باالخره 
پرسپولیس  مثل  تیمی  بازیکن  برای 
یاد  باید  اما  هست،  پیشنهاد  همیشه 
باشیم.  پایبند  قراردادها  به  که  بگیریم 

از سوی دیگر مدیریت هم باید بندهای 
قرارداد را اجرا کند، باز هم می گویم که 
اگر مشکل مالی نباشد هیچ کدام از این 

اتفاقات رخ نمی دهد.
پیشکسوت پرسپولیس در پاسخ به 
این سووال که به نظرش مقصر شرایط 
گفت:  است؟  کسی  چه  روزهای  این 
به  همیشه  پرسپولیس  شرایط  معموال 

وجود  حواشی  و  بوده  شکل  همین 
داشته، اما بهتر است که مدیریت نسبت 
به قراردادی که می بندد متعهد باشد. اگر 
این اتفاق افتاد و باشگاه نظم مالی داشته 

باشد مشکلی به وجود نمی آید.
لیگ  فینال  خصوص  در  عبدی 
کرد:  نشان  خاطر  نیز  آسیا  قهرمانان 
شانس همیشه وجود دارد و هر اتفاقی 

ممکن است رخ دهد. پرسپولیسی ها باید 
در روز بازی تمام تمرکز خود را در زمین 
بگذارند تا در نهایت به قهرمانی برساند.

وی در خصوص برخی مشکالت 
پیشکسوتان  بین  که  اختالف هایی  و 
پرسپولیس مانند علی کریمی و افشین 
پیروانی پیش آمده گفت: چنین اختالفات 
و مشکالتی خوب نیست و می تواند به 

پرسپولیس ضربه بزند.
پایان  در  پرسپولیس  پیشکسوت 
یکی  هم  او  شده  گفته  اینکه  درباره 
گل  یحیی  جانشینی  های  گزینه  از 
یادآور  است،  پرسپولیس  در  محمدی 
و  نشنیدم  اصال چنین چیزی  شد: من 
چنین صحبتی هم نشده است. متاسفانه 
بازی  اسامی  با  می خواهند  فقط  برخی 
جای  به  من  جانشینی  موضوع  کنند. 
اسامی  با  بازی  گل محمدی«  »یحیی 
همیشه  دارند  دوست  ها  بعضی  است. 

حاشیه درست کنند.

عبدی: همه مشکالت پرسپولیس ریشه در مسائل مالی و پول دارد

صفحه توئیتر رسانه استاد الدوحه 
هواداران  برای  خوبی  بسیار  خبر  قطر 

پرسپولیس دارد.
رسانه های  برخی  که  بود  دیروز 
پرسپولیس  مدافع  شدند  مدعی  قطری 
با باشگاه الریان به توافق نهایی رسیده 
و طی روزهای آینده به قطر سفر خواهد 
را  جدیدش  تیم  با  قراردادش  تا  کرد 

امضا کند.
ست  پر سر لبته  ا که  یی  عا د ا
کرد  تکذیب  را  آن  پرسپولیس  باشگاه 
و رسول پناه مدعی شد که شجاع قطعا 

در این تیم خواهد ماند.
در شرایطی که هنوز خبر جدیدی 
پرسپولیس  با  خلیل زاده  توافق  درباره 

منتشر نشده، صفحه توئیتر رسانه استاد 
الدوحه قطر از منتفی شدن حضور شجاع 

در الریان خبر داده است.
قطری،  نه  رسا ین  ا نوشته  به 
پایان  از  بعد  الریان  باشگاه  مسئوالن 
مسابقات پرسپولیس در لیگ قهرمانان 
را  او  تا  داشتند  شجاع  با  مذاکراتی 
کنند  تیمشان  کره ای  مدافع  جانشین 
منتهی باشگاه پرسپولیس عالقه ای به 
از دست دادن مدافع کلیدی اش ندارد و 
با توجه به آنکه مهلت نقل و انتقاالت 
به  دیگر  روز   ۴ قطر  لیگ  تابستانی 
پایان می رسد، مدیران الریان به دنبال 
یک بازیکن آسیایی دیگر برای تیمشان 

خواهند بود.

رسانه قطری: شجاع به الریان نمی رود!

رحمان رضایی: پرسپولیس دلیلی برای رشد فوتبال ایران است
حریفانش  شکست  با  پرسپولیس  پیش  چندی 
راهی فینال لیگ قهرمانان آسیا شد و قرار است روز 
۲٩ آذر بازی نهایی لیگ قهرمانان آسیا را برگزار کند. 
و  پرسپولیس  اسبق  بازیکن  رضایی  رحمان 
سرمربی فعلی تیم ذوب آهن اصفهان که سابقه بازی 
در سری A ایتالیا را در کارنامه دارد در گفتگویی که 
اخیرا با رسانه توتومرکاتو ایتالیا داشته است در پاسخ 

است  چگونه  ایران  فوتبال  سطح  که  سوال  این  به 
گفت: » سطح فوتبال ایران بد نیست. به عنوان مثال 
، پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان آسیا راه یافت و 
این نشان می دهد که حرکت فوتبال ایران در حال 
رشد است.«رضایی در پایان صحبت هایش در مورد 
هم  پرسپولیس  و  استقالل  تیم   ۲ بین  تهران  دربی 
صحبت کرده است. او دربی تهران را اینگونه معرفی 

کرده است: » بدون شک دربی تهران بین تیم های 
داربی  ترین  حساس  از  یکی  پرسپولیس   - استقالل 
زندگی  نفر  میلیون   ۱۵ تهران  در  است.  جهان  های 
می کنند. شهر بین این دو تیم تقسیم شده است. در 
کل ایران ۳۰ میلیون هوادار پرسپولیس و ۲۵ میلیون 
هوادار استقالل داریم و در ورزشگاه همیشه صد هزار 

نفر تماشاگر برای این بازی به ورزشگاه می روند.«
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از راست کامران شرفشاهی، دکتر محمود اکرامی فر و رضا اسماعیلی
اختصاصی دنیای جوانان

این عقده تا همیشه
سر واشدن نداشت

سلمان هراتی

پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت
شب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشت

بسیار بود رود در آن برزخ کبود
اما دریغ زهرٔه دریا شدن نداشت

در آن کویر سوخته، آن خاک بی بهار
حتی علف اجازٔه زیبا شدن نداشت

گم بود در عمیق زمین شانٔه بهار
بی تو ولی زمینٔه پیدا شدن نداشت

دل ها اگر چه صاف، ولی از هراس سنگ
آیینه بود و میل تماشا شدن نداشت

چون عقده ای به بغض فرو بود حرف عشق
این عقده تا همیشه سر واشدن نداشت

مهرواره داستان نویسی »دنیای 
ما زیباست« ویژه کودکان و نوجوانان 

تا ۱۵ آبان تمدید شد.
ین  ا ن  ا خو ا فر موضوع های 
شادی های  من،  »خانواده   مهرواره 
من، آینده روشن، فردای بهتر، همدلی 
نگاه من، آسمان  از  دنیا  و مهربانی، 
صلح،  و  جنگ  من،  خانه   من،  شهر 

آینده ساختنی است، کشورم را دوست دارم« و یا هر موضوع 
دیگری مرتبط با مواد پنجاه وچهارگانه  پیمان نامه جهانی حقوق 

کودک پیشنهاد شده است.
برهمین اساس عالقه مندان به شرکت در مهرواره در دو 
گروه سنی باالی ۱۱ سال )نونگاه( و باالی ۱۵ سال )نوجوان( 
تا ۱۵ آبان ۱۳٩٩ فرصت دارند آثار خلق شده با این موضوع ها 
را از دریچه  نگاه کودکان و حاصل ذوق و خالقیت آن ها، به 

سایت مجازی کانون ارسال کنند.

باید  نوشته شده  داستان های 
با   ۱۴ فونت  با  ورد  فایل  قالب  در 
 A۴ حجم کوتاه و حداکثر ۳ صفحه
کانون  سایت  در  کلمه  یک هزار  یا 
بخش   kpf.ir نشانی  به  مجازی 
داستان نویسی  ره  مهروا فراخوان 
»دنیای ما زیباست« بارگذاری  شود.

ید  با همچنین  ن  ا عالقه مند
نام  موضوع،  و  داستان  نام  همچون  خود  کامل  مشخصات 
اثر،  تاریخ تولد، گروه سنی، عنوان  نویسنده،  نام خانوادگی  و 
نام استان، شهر، شماره تلفن ثابت و همراه و نشانی پستی 

خود را درج کنند.
و  فکری  پرورش  کانون  نوجوان  نویسندگان  انجمن 
مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، مهرواره داستان نویسی 
»دنیای ما زیباست« را ویژه کودکان و نوجوانان عالقه مند 

سراسر کشور برگزار می کنند.

تمدید مهرواره داستان نویسی »دنیای ما زیباست«

مسعودیان«،  »محسن 
استاد  و  دامغانی  جامعه شناس 
ینکه  ا بر  تاکید  با  ه  نشگا دا
علوم  ز  ا منبعث  سعدی  ندیشه های  ا
اجتماعی، علوم سیاسی، مدیریت و علوم 
روانشناسی است، »گلستان« را نمایی از 
جامعه واقعی دوره سعدی و »بوستان« را 
نمایی از جامعه آرمانی مد نظر او دانست.

گلستان سعدی نمونه ا   ی عالی برای 
ارائه تحلیلی جامعه شناختی از روزگار این 
شاعر مطرح ایرانی به شمار آید و خوانش 
امکان  جامعه شناسی،  منظر  این  از  آن 
از  دوره ای  جامعه شناختی  فهم  و  درک 
توصیفی  و  ایران  مهم  و  بغرنج  تاریخ 
جامعه شناختی از وضع اجتماعی و فرهنگی 
راه  این  در  می کند.  فراهم  را  عصر  آن 
مهم  نهادهای  توصیف  و  درک  امکان 
نهاد  جمله  از  هفتم  قرن  در  اجتماعی 
سیاست، حکومت، خانواده، اقتصاد، دین، 
آموزش و پرورش و همچنین اطالعاتی در 
خصوص نقش ها و هنجاری اجتماعی در 
متن نهادهای اجتماعی به دست می آید که 
به همراه سایر اطالعات موجود در گلستان 
از  سعدی می تواند تصویری نسبتًا کامل 

یک جامعه ارایه کند.
محسن  « با  یی  گو گفت و ر  د
مسعودیان«، جامعه شناس دامغانی و استاد 
دانشگاه که به تازگی )به همت بنیاد شروین 
آموزشی گلستان خوانی  روبین زاده(، دوره 
هشت  جامعه شناختی  تفسیر  با  همراه 
به  آغاز  به همت وی  گلستان  کامل  باب 
»گلستان«  شده  سعی  است،  کرده  کار 
نگرش  مورد  جامعه شناختی  منظری  از 
چه  زاویه  این  ز  ا ینکه  ا و  قذاذگیرد 
اثر  این  از  می شود  بهره برداری هایی 

ماندگار کرد.
محسن مسعودیان در ابتدای کالم 
فرهنگ  ادب،  مهد  ایران  کرد:  تصریح 
لزوم  به  توجه  است.  اخالقی  و سجایای 
فرزانگان  عنایت  مورد  دیرباز  از  اخالق 
بودند  شاعرانی  میان  این  در  است.  بوده 
و  اخالقی  نکات  به  تکیه  بر  عالوه  که 
جامعه شناس  یک  عنوان  به  اجتماعی 
و  می کردند  نگاه  خود  اطراف  اجتماع  به 
سعدی از آن دسته شاعرانی است که در 
از هم طرازان  را  گوی سبقت  حیطه  این 
خود ربوده است؛ او چونان جامعه شناسی 
اجتماعی  آسیب های  ریشه یابی  به  آگاه 
می پردازد و آموزه های دینی و اخالقی خود 
را به زبانی ساده برای اقشار مختلف مردم 

به خصوص جوانان بیان می کند.
وی گفت: اگر بخواهیم جهان بینی 
سعدی و نگرش وی به جامعه را بررسی 
باید دوره حیات او را مورد  کنیم، ناگزیر 
آثار  جانمایه  چراکه  دهیم؛  قرار  کنکاش 
جامعه  شناسانه وی تا حد بسیار زیادی از 
بزرگ  این سخن سرای  فراوان  تجربیات 

به ثمر آمده است.
ن  بیا ضمن  معه شناس  جا ین  ا
اینکه در مورد آنچه که در اندیشه سعدی 
بر جامعه تاثیر بسزایی داشته، سفرهایش 
مدارج  کسب  از  پس  افزود:  است ،  بوده 
خود  بلند  سفرهای  به  علمی سعدی 
دنیا  نقاط  دیگر  و  حجاز، روم  لبنان،  به 
به یک  بدل  را  او  امر  می رود که همین 
مردم شناس تمام  عیار می کند. او در این 
دوره با تمام ملیت ها، زبان ها، آداب، رسوم 
و فرهنگ مردم دنیا آشنا می شود. سعدی 

خود در این باره گفته است: 
در اقصای عالم بگشتم بسی
به سر بردم ایام با هر کسی
تمتع به هر گوشه ای یافتم 

ز هر خرمنی خوشه ای یافتم
در  او  سفرهای  تجربیات  بازتاب 

بوستان و گلستان بارها آمده است.
* ظلم است اگر سعدی را فقط از 

منظر دستور زبان بنگریم

که  است  بزرگی  ظلم  گفت:  وی 
سعدی را تک بعدی و از نظر دستور زبان 
نظریات  صاحب  سعدی  بنگریم.  فارسی 
روانشناسی، اجتماعی و مدیریت است و 
وقتی گوته این شاعر را در حوزه های دیگر 
بررسی  فارسی مورد  ادب  زبان و  از  غیر 
قرار می دهد، حیف است که نظم و نثر این 
حکیم و نویسنده در زادگاه خودش از بُعد 
 مدیریت، علوم اجتماعی و... مغفول بماند.

سعدی  گلستان  داد:  ادامه  مسعودیان 
دایره المعارفی از نظریه های جامعه شناسی 
است که سال ها در مکتب خانه ها تدریس 
می شد تا در دو وجه عبرت و نزهت مد 
نظر جوانان باشد که در دو باب آخر این 
شاهکار ادبی به بیش از ٩۰ مورد مسائل 
اخالقی، اجتماعی، انسانی و تربیتی اشاره 

شده است.
* تاثیر سعدی بر گوته و ولتر

دانش آموخته  و  جامعه شناس  این 
ارتباط  درباره  طباطبایی  عالمه  دانشگاه 
ادبی،  متون  با  اجتماعی  علوم  نسبت  و 
گفت: نیازمند بررسی این موضوع هستیم 
شرایطی  چه  در  ادبی  آثار  مؤلفین  که 
سعدی  اینکه  بیان  ضمن  می زیستند؛ 
سفرهای زیادی داشته است؛ باید بگوییم 
این شاعر در شرایطی زندگی کرده است 
که تصوف بر جامعه ایرانی سایه انداخته 
است. سعدی مصلحت اندیش است یعنی 
برای حفظ خیر جامعه تالش می کند، هر 
چند برخی از روشنفکران دوران مشروطیت 
متناقض گو  را  سعدی  اول،  پهلوی  و 

می پندارند.
در  نگفتن  راست  داد:  ادامه  وی 
برابر صداقت باعث خریدن جان عده ای 
بی گناه می شود که مصلحت اندیشی اش 
به صلح و صالح جامعه برمی گردد. درواقع 
سعدی مصلح اجتماعی است؛ سعدی بعد از 
سرایش بوستان وارد فاز افسردگی می شود 
و آنقدر گلستان را دقیق و عمیق می نگارد 
گرمای  نه  که  بنگارم  اثری  می گوید  و 
سوزان تابستان و نه سرمای طاقت فرسای 

زمستان بتواند آن را از بین ببرد.
تاثیر گذاری  یادآور شد:  مسعودیان 
سعدی بر گوته و ولتر بسیار زیاد بود. در 
ایلخانی  و  مغول  پادشاهان  مغول  دوران 
تمایلی به مدح و ثنا نداشتند و به همین 
دلیل شعرا به سمت عرفان و غزل روی 
اندرز  و  پند  پادشاهان  به  آوردند؛ سعدی 

می دهد و کمتر به مدح می پردازد.
رفتارهای  بازتاب  »گلستان«   *

اجتماعی زمانه سعدی است
»گلستان«  اینکه  بیان  ضمن  وی 
سعدی  زمانه  اجتماعی  رفتارهای  بازتاب 
است و این شاعر تقابل کنش های زمانه 
است،  کرده  بیان  گلستان  در  را  خودش 
گفت: نثر گلستان مسجع است و سعدی 
تالش می کند با ایجاز و مختصرگویی از 

تصنع و تکلف واژگان دوری کند.
این جامعه شناس گفت: نیازمند آن 
هستیم تا تفکر نظری سعدی را بازشناسی 
کنیم؛ سعدی تحت نظر شافعی قرار گرفته 
و برخی او را شیعی و برخی سنی می دانند 

از  برآیندی  ایجاد  پی  در  شاعر  چند  هر 
در  ایجاد کند.  تا صلح  است  رفتارهایش 
حقیقت سعدی تابع زمانه است تا بیشترین 

میزان صلح را داشته باشد.
وی افزود: سعدی برخالف عنصری 
به دنبال تملق نیست و در پی ارتباط برقرار 
تعالی  کردن حاکمیت و مردم است زیرا 
جامعه را در تعامل حاکمیت و مردم می داند 
و به همین دلیل پادشاهان را مورد پند و 
اندرز قرار می دهد؛ این شاعر در قالب هایی 
از ادبیات پند و اندرزها را انجام می دهد که 
این همه نصیحت  اینکه  از  طرف مقابل 
می شود، احساس خستگی و ماللت نکند.

مسعودیان با اشاره به اینکه سعدی 
تحصیل  به  آدمیان  که  می کند  تصدیق 
جهان دیدن  و  سفر  زیرا  بپردازند  سفر  و 
کرد:  اضافه   می شود،  جهان بینی  باعث 
ممیزه کسب علم و معرفت باید این باشد 
که این علم در زندگی کجا فایده دارد و 
معرفت چه تذهیب نفس و توسعه فردی 

را در بر دارد.
* »بوستان« نمایی از جامعه آرمانی 

سعدی است
گلستان  اهمیت  طرح  ضمن  وی 
سعدی از حیث ادبی و جامعه شناختی گفت: 
سعدی در گلستان، جامعه ی واقعی عصر 
خود و در بوستان جامعه آرمانی دلخواه خود 
را به نثر و نظم کشیده است؛ اشعار سعدی 
در زمان خودش در هند ترجمه می شده 
اشاعره  که  می زیسته  زمانی  در  و  است 
تسلط داشتند و سعدی تقدیرگرا بوده است. 
همه عقاید و اندیشه ها از نظر این شاعر 
محترم هستند؛ او از طرفی به اندیشه های 
اهل تسنن احترام می گذارد و از طرفی به 
خاندان پیامبر و آل محمد )ص(. در کمتر 
جایی از آثار سعدی مشاهده می شود که 

تقابل های مذهبی را به رخ بکشد.
جامعه شناسی  دانش آموخته  ین  ا
افزود: نمی شود سعدی را صرفا صوفی 
یا عارف بدانیم و خالف آن هم امکان 
اهمیت  شاعر  این  برای  آنچه  ندارد؛ 
است.  به زیستن  و  صالح  صلح،  دارد، 
باشد  اخالق  تابع  آنچه  ز  ا بیشتر  و  ا
مصلحت اندیش است. زمانه ما زمانه ای 
است که مدارا مهمتر است از اخالق و 
سعدی حکمت مدارا و مسئولیت پذیری 
مصلحت اندیشی  جایگزین  را  اجتماعی 
ما  معه  جا در  نست.  ا می د یی  عملگرا
و  ست  ا د  موجو وضع  همین  یبا  تقر
مجدد  بازتاب  در  را  سعدی  می توانیم 
در کشور قرار بدهیم و او را ادیب پند 

دهیم. قرار  اندرزدهنده  و 
مسعودیان گفت: سعدی در هشت 
سخن  قناعت  فضیلت  در  گلستان  باب 
می گوید و حکایاتش پر است از رخدادها 
به  توجه  با  ما؛  برای عبرت  و فضاهایی 
در  زندگی الکچری  به  زندگی ها  تبدیل 
نیاز  الکچری،  زندگی  در  نیازها  واقع 
را  واقعی  نیاز  قناعت  و  است  کاذب 

نمایش خواهد داد.
خاص  بودن،  خاموش  افزود:  وی 
بر  بسیار  سعدی  و  ماست  امروز  جامعه 

و  است  شده  قائل  اهمیت  موضوع  این 
تاکید می کند که از پرگویی برحذر باشید 
و انسان باید بیشتر شنونده و بیننده باشد 
بیشتر  کند  تحلیل  را  مسائل  فهم،  با  تا 
به سمت سواد  از سواد شفاهی  و  بنویسد 
اگر  که  مکتوب سوق می دهد موضوعی 
به آن دقت کنیم بسیاری از چالش های 
امروزه و بیماری های زبانی مثل دروغ و 
همین  به  نکردن  عمل  دلیل  به  غیبت 

اندیشه سعدی است.
وی با توجه به اینکه سعدی چنان 
زمان  مخصوص  فقط  که  دارد  اعجازی 
خودش نیست و ویژه زمان ما هم هست، 
در  که  نکاتی  از  دیگر  یکی  کرد:  اظهار 
جامعه امروزی مغفول مانده است، عشق 
است  کردن  عاشقی  چگونه  و  ورزیدن 
پرداخته  آن  به  گلستان   ۵ باب  در  که 

شده است.
را  عاشقی کردن  * سعدی چگونه 

به ما می آموزد
وی یادآور شد: سعدی می آموزد که 
چگونه عاشقی کنیم و عاشق بمانیم. در 
واقع از دیدگاه سعدی مثلث سه گانه تعهد 
هوس  و  دوستی  و  عشق  مسئولیت،  و 
آن  ضلع  دو  امروزه  متاسفانه  که  است 
شکل نمی گیرد؛ دوراندیشی و مآل اندیشی 
نسبت به دوران پیری ازجمله نصیحت های 
آدمی  دارد  تاکید  که  است  شاعر  این 
نخورد  حسرت  پیری  دوران  به  نسبت 
از  بیشتر  آدمیان  که  می کند  یادآوری  و 
جنسی  و  جسمی  قوای  ضعف  که  آنچه 
از  و  می خورند  را  گذشته  حسرت  دارند 
واقعیت  جامعه شناسی  و  روانشناسی  نظر 

موجود جامعه ما است.
این جامعه شناس تصریح کرد: جامعه 
اکنون ما می تواند از گلستان چند میراث 
خوب ببرد  مهارت های فردی و اجتماعی، 
توسعه معرفت در زیست شخصی و حیات 
اجتماعی با سطوح مختلف؛ گلستان سعدی 
به مثابه مصلح اجتماعی است و سعدی به 
عنوان اصالح گر و پرورش دهنده صلح 
و صالح در جامعه است. سعدی نمرده و 
آموزه های او از بین نرفته است و هم اکنون 
مورد نیاز جامعه و مبتال به است. آموزه های 
سیاستگذاران  بی مهری  مورد  سعدی 
فرهنگی ما در عرصه فرهنگ و سیاست 

قرار گرفته است.
خواندن  با  اینکه  بیان  ضمن  وی 
دایره  و  افزایش  مهارت آموزی  گلستان 
می کند، افزود:  پیدا  گسترش  واژگان 
آموزش  عالی،  آموزش  نهادهای  در  باید 
و پرورش و خانواده از آموزه های سعدی 
و  شخصیت پروری  سعدی  ببریم  بهره 
تقدس شخصیت ها و اسطوره سازی های 
به  باید  بین می برد و می گوید  از  را  زیاد 

دنبال الگوهای رفتاری باشیم.
محسن مسعودیان با تاکید بر اینکه 
منزه  سخنران  ذهن  گلستان  خواندن  با 
نمی افتد  پرگویی  به  می شود،  منظم  و 
بیان  می برد،  بین  از  را  سخن پریشی  و 
ابا  آن  از  دیگری که سعدی  مقوله  کرد: 
دارد جاهلیت و تعصب های بی مورد است 
در  را  عقل  راه  همواره  که  دارد  تاکید  و 
زندگی تان باز بگذارید و به شدت آدمیان را 
 از قضاوت و پیش داوری برحذر داشته است.

به  ه  ر شا ا با  ه  نشگا ا د د  ستا ا ین  ا
اینکه نیت های تفکری و نظریات سعدی 
گلستان  با  که  است  ما  اکنون  جامعه  با 
خودش را نمایان می کند، ادامه داد: سعدی 
بسیار مخالف همرنگی با جماعت است و 
به دنبال آن چیزی که عمل صالح و بر 
مبنای صلح و صالح جامعه است می باشد. 
شیخ اجل توصیه می کند زندگی را جدی 
و  زنده مانی  نه  کنید  زندگانی  و  بگیرید 
زندگی آنقدر مهم است که در یک زندگی 
بهینه خود را به سعادت برساند در واقع هم 
در این دنیا و هم در آن دنیا در بهشت بزید.

نگاهی جامعه شناختی به »گلستان« و »بوستان« سعدی

عاشقانه هایی همراه با دغدغه اجتماعی 

مجموعه شعر »دیوانگی ها« سروده مجید پروازی منتشر شد.
انتشارات سیب  توسط  تومان  هزار  قیمت ۲۵  با  کتاب در ۱۱٩ صفحه  این 

سرخ منتشر شده است.
این شاعر درباره این اثر که نخستین تجربه او در انتشار مجموعه شعر به شمار 
می رود، اظهار کرد: »دیوانگی ها«، نخستین اثر مستقل من است اما در کتاب های 
دیگری نظیر گزیده شعر شاعران گیالن با عنوان »ُمرکِب سبز« نیز قطعاتی از من 
در دست انتشار قرار دارد و در کنار آن گزیده ای از اشعارم نیز در حدود ۱۰ سال 

است که در فضای مجازی منتشر شده.
او سپس با بیان این که برای حضور در این کتاب های گزیده نه پول داده، نه 
رابطه ای داشته و نه عضوی از اعضای مافیاهای انتشار شعر بوده درباره ویژگی های 
دفتر شعر »دیوانگی ها« بیان کرد: ایجاد دفتر شعر »دیوانگی ها« تقریبا ۱۰ سال 
طول کشید که خودش را برای چاپ به من تحمیل کند )از ابتدای ٩۱ تا ٩٩(. تعداد 
زیادی از شعرهای این بازه زمانی ۱۰ساله را کنار گذاشتم و فقط ۱۰۰ قطعه از آن ها 
را درنظر گرفتم، چون کیفیت در شعر برایم مهم بوده و عالقه ای به کتاب سازی 
و نگاه کمیت محور به تعداد کتاب چاپ شده و ایجاد رزومه های سطحی نداشتم و 

نخواهم داشت، این کارها برایم بی معنی است.
اظهار  ابتدای سال ٩۱ شروع کرده  از  به صورت جدی  را  پروازی که شعر 
کرد: برای من سه عامل نقش بیشتری از سایر عوامل داشت. اول این که به درکی 
می رسیدم که نقص های زندگی و هستی را برایم آشکار می کرد و در مبارزه با این 
نقص ها بود که هنر وارد بازِی زندگی ام شد و از من آدِم دیگری ساخت، یک پوست 
انداختِن واقعی و تمام عیار. دوم تاثیری بود که شعرهای شمس لنگرودی در آن 
زمان بر من وارد کرد و مرا به شدت به شعر و دنیاهایش عالقه مند کرد و سوم هم 
تاثیر مطالعات فلسفی مختلف از نیچه و شوپنهاور گرفته تا لیوتار، فوکو و خیلی از 
فالسفه دیگر. چیزی که در مورد نوشتنم می توانم مطرح کنم این است که شعرهایم، 
پاسخ های ذهنم بوده نسبت به نقص هایی که در ماهیت هستی، زندگی و انسان ها 
وجود دارد، کمبودها، کابوس ها، تهدیدهای مشترک در جهان امروز که سیستم های 
سرمایه داری با برنامه های مدون بر انسان ها تحمیل می کنند و بردگی مدرن را به 
عنوان جایزه تحویل انسان ها می دهند که نتیجه ای جز رنج و تخریب زندگی برای 

انسان ها در پی نداشته و ندارد.
او همچنین با بیان این که »دیوانگی ها« دغدغه زبان و فرم دارد و ساده نویسی، 
بیان کرد: »دیوانگی ها«  ساده لوحانه نویسی نیست و پیچیده نویسی، هذیان نویسی 
تامل و  به  را  دارد خواننده  بوده که سعی  استعاره های متعدد و تصاویر  از  سرشار 

تفکر عمیق تر سوق دهد.
این شاعر افزود: بیشتر قطعه های »دیوانگی ها« عاشقانه هستند اما دغدغه های 

اجتماعی، انسانی، سیاسی، زندگی و مرگ نیز حضور دارد. 

آمار کتابخانه دار شدن شهرهای بی کتابخانه 
در سال گذشته

و  پژوهش  برنامه ریزی،  معاونت 
کتابخانه های  نهاد  اطالعات  فناوری 
روند  درباره  گزارشی  کشور  عمومی 
در  نه  کتابخا ندازی  ه ا را و  ساخت 

شهرهای فاقد کتابخانه داد.
کتابخانه  اندازی  راه  و  ساخت 
اولویت های  از  آن  فاقد  شهرهای  در 
 ٩۷ سال  از  که  بوده  نهاد  برنامه های 

توجه ویژه تری به اجرای آن شد.
با   ٩۸ سال  در  اساس  این  بر 
و  کتابخانه ها  توسعه  معاونت  مدیریت 
ترویج کتابخوانی نهاد و همت مدیران 

کل استانی، ۱۸ شهر کشور دارای کتابخانه شدند که بر این مبنا شاهد کاهش یازده 
و نیم درصدی در آمار شهرهای فاقد کتابخانه بودیم. همچنین تعداد ۲۳ پروژه در 
حال ساخت نیز در شهرهای فاقد کتابخانه از سال ٩۸ آغاز شده و هم اکنون در 

حال اجرا است که امید می رود تا پایان شهریور سال آینده به بهره برداری برسند.
بر اساس این گزارش از سال ٩۵ به طور متوسط، ساالنه نزدیک به ۳ درصد 
به مجموعه کتابخانه های نهادی کشور اضافه شده است که با احتساب کتابخانه 
های مشارکتی و مستقل به طور میانگین هر سال ۱۰۰ کتابخانه راه اندازی و به 
بهره برداری رسیده است. اما از طرف دیگر هر سال به دلیل نظارت های قانونی یا 
معضالت اقتصادی تعدادی از کتابخانه های مشارکتی لغو مجوز یا تعطیل شده اند؛ 
همچنین تعدادی از کتابخانه های نهادی نیز بر اساس مشکالت ناشی از مخاطرات 
فنی مهندسی، سازه ای یا مسائل حقوقی از شبکه کتابخانه ها خارج شده اند. بنابراین 
کتابخانه های افتتاح شده در شهرهای فاقد آن، نزدیک به یک چهارم کتابخانه های 

نهادی بهره برداری شده در سال ٩۸ است.
در این گزارش آمده است:

افزایش ۴ برابری هزینه های ساخت و تجهیز، عدم تعیین وضعیت نقشه های 
توسعه در شهرهای جدید و همچنین تغییرات ساالنه در تقسیم بندی های کشوری، 
عوامل محدود کننده در توسعه کتابخانه ها در شهرهای بدون کتابخانه است که باید 
با بهره گیری گسترده تر از توان خیران و اعتبارات استانی، توجه بیشتر فرمانداران و 
رؤسای سازمان های مسکن و شهرسازی شهرستان ها به جانمایی و ساخت کتابخانه، 

آنها را مدیریت و کمرنگ کرد.
در پایان این گزارش نیز آمده است:

بر مبنای برنامه پنج ساله پیش بینی شده برای ساختن کتابخانه در همه شهرهای 
این کتابخانه کاسته  از تعداد شهرهای فاقد  باید هر سال تقریبًا ۲۰ درصد  ایران 
شود که در دو سال گذشته با توجه به افزایش چشمگیر هزینه های تملک ساخت 
و تجهیز، این عدد به ۱۱ درصد رسیده که می طلبد با برنامه ریزی هدفمندتر در 

سال های پیش رو این امر جبران شود.
مذاکره و تفاهم با بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام )رحمت اهلل علیه(، 
بسیج سازندگی و خیران محلی از جمله برنامه هایی است که معاونت توسعه نهاد آغاز 
کرده که امید است با عنایت خداوند و هم عزمی ملی، در انجام این طرح مؤثر باشد.
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پروانه رسولی خوشبخت

یادداشت های روزانه  در عبور از تک صدایی 
تمرینی ارزشمند است

است  معتقد  که  آتش پرور  حسین 
نوشتن خاطرات روزانه می تواند به عنوان 
و  راهکارها  بهترین  از  یکی  خام،  ماده 
دوران  فرهنگی  و  روانی  پشتوانه های 
نوشتن خاطرات  می گوید:  باشد،  کرونا 
می تواند  روزانه  یادداشت های  و  دوران 
تمرینی  فردی  تک صدایی  از  عبور  در 

بسیار ارزشمند باشد.
درباره وضعیت  داستان نویس  این 
حفظ تاریخ شفاهی و میراث مستند به 
تاثیرگذاری  و  کرونایی  روزگار  در  ویژه 
آن بر ادبیات و همچنین تاثیرپذیری اش، 
از همان روزهای پیدایش حیات، همیشه به فکر جاودانگی بوده  اظهار کرد: بشر 
است. انسان های نخستین با خط خطی کردن بدنه های غارها به نوعی راهی به سوی 
جاودانگی رفتند تا به اختراع خط و کتابت رسیدند. همین طور بیایید به سال ۱۴۵۲، 
در دوران رنسانس که گوتنبرک ماشین چاپ را اختراع کرد، به نوعی که می توان 
گفت این اختراع باعث انقالب بزرگ تکثیر اندیشه بشر در سرتاسر اروپا و جهان 
شد. به طوری که در پایان قرن پانزدهم در اروپا، بیش از ۲۰۰ چاپخانه در ۶٩ شهر 
اروپا فعالیت داشت و از چاپخانه های مهم آن دوره می توان به چاپخانه آنتون کابرگر 
در شهر نورنبرگ اشاره کرد که تعداد ماشین های چاپ آن ۲۴ دستگاه بود و صدها 

نفر در آن چاپخانه کار می کردند.
او افزود: اختراع ماشین چاپ باعث شد که خواندن و نوشتن که تا قبل از 
آن در انحصار پادشاهان و کلیسا بود، عمومی و همگانی شود. اگر امروزه غرب 
و اروپا را در درخشش علوم و تلکنولوژی و فن آوری می بینیم، یکی از پایه های 
هنر  ادبیات و  خاص  طور  به  و  چاپ  ماشین  عام   طور  به  آن  گسترش  اصلی 
به دوران معاصر و موقعیتی که داریم و  بود که  از آن جهت  این مقدمه  است. 

در آن هستیم، برسیم.
هر  در  را  خود  جهان  ثبت  ابزار  و  توانایی  فرد  هر  این که  بیان  با  آتش پرور 
شرایطی دارد گفت: نوشتن خاطرات روزانه در هر زمان، به خصوص در این مقطع 
خاص که کره زمین با تمام وزن، داشته ها و توانایی های مادی و فرهنگی خود شناور 
در کابوسی ناشناخته است، می تواند به عنوان ماده خام، یکی از بهترین راهکارها و 
پشتوانه های روانی و فرهنگی باشد. همچنان که سرچشمه بخشی از داستان نویسی 

ما همین یادداشت های روزانه ای است که در آن 
تاریخ، جامعه شناسی، بوم، زمان، مکان، موقعیت، روانشناسی، اجتماع، اقتصاد 
و سیاست دیده می شود و یادگار مکتوب ارزشمند انسان های خردمندی است که 

کمتر به آن پرداخته شده است.
این نویسنده در ادامه به اثرگذاری حفظ تاریخ شفاهی در ادبیات، خلق داستان 
و شعر اشاره و بیان کرد: در این باره با دو فاکتور روبه رو می شویم: یکی گذشته ای 
که ما داریم و به دالیل تاریخی، سرشار از منابع تاریخی و تاریخ شفاهی است که به 
آن می پردازم، دوم این که در کشور، گونه های متفاوت و متضاد بوم و نواحی اقلیمی 
وجود دارد که می شود گفت بیشتر آن ها دست نخورده باقی مانده، به خصوص نواحی 

دور از مرکز و روستاها.
او با اشاره به این که تاریخ شفاهی می تواند به عنوان ماده اولیه و پایه برای 
آموزش،  و  مدارس  افزود:  باشد  اصلی  منبع  داستان، یک  به خصوص خلق  ادبیات 
به عنوان یکی از پدیده های مدرن در ایران به طور خاص به دارالفنون )سال ۱۲۳۰( 
بازمی گردد که آن هم در اختیار درباریان و اشراف بود. در اصل، سنگ بنای آموزش 
مدرن برای عموم به پایان دوره قاجار یعنی سال ۱۲٩۷ و اوایل دوره بعد برمی گردد، 
یعنی زمان نخست وزیری حسن وثوق الدوله در سال ۱۲٩۷ که احمد بدر نصیرالدوله 
مسئول وزارت معارف ایران شد و توسعه مدارس نوین به طور جدی در دستور کار 
دولت قرار گرفت که آن هم تا فراگیر شدن به دالیل اوضاع سیاسی و جغرافیایی 
و این که در ایران به جز چند شهِر آن زمان، بقیه روستاهای دور و نزدیک بودند، تا 
همین اواخر، ۵۰ سال پیش هنوز در آن ها مکتب خانه برپا بود. در اصل پدران ما 
سواد خواندن و نوشتن را که اولین توانایی ثبت حافظه تاریخی است، نداشتند یا 
کمتر داشتند، و به همین دلیل منبع مهم انتقال تاریخ شفاهی و باورها به صورت 

سینه به سینه و شفاهی بود.
حسین آتش پرور سپس اظهار کرد: مورد دیگر این که جدا از وقایع طبیعی و 
تاریخی مثل زلزله، سیل، طوفان، جنگ و... بوم ایران متنوع است و تنوع ادبیات 
در  را  رسوم خودش  و  آداب  رفتار،  زبان، گویش،  دستور  تا  گرفته  واژه  از  شفاهی 

خرده فرهنگ ها و برآیند فرهنگی هر بوم نشان می دهد.
او همچنین با اشاره به تفاوتی که جغرافیا و بوم در ادبیات ایجاد می کند گفت: 
رویدادها، باورها  آمدن  وجود  به  باعث  ایران  اقلیمی  نواحی  گوناگونی  و  بوم  تنوع 
و اسطوره در زندگی مردم شده و جدا از اثرگذاری های متفاوت و گاه متضاد، باعث 
به وجود آمدن فرهنگ خاص هر منطقه می شود و در آداب، رسوم و رفتارها خودش 
را نشان می دهد، و بنا به موقعیت های جغرافیایی، هر کدام جذابیت خودش را دارد. 
به شکلی که اهمیت آن را حتی در یک واژه در دو جغرافیا که معنای متفاوتی پیدا 
می کنند، می شود دید. مثال در مناطق کویری که درخت کمتر است، به بوته های 
گیاهی هیزم گفته می شود، در صورتی که هیزم در مناطق شمالی به علت وجود 

جنگل ها به کنده درخت گفته می شود.
این منتقد ادبی ادامه داد: از این جهت، ثبت تاریخ شفاهی می تواند باز هم به 
عنوان مهم ترین منبع مواد اولیه برای داستان نویس یا شاعر، بعد از فرآوری خالق 

و هنرمندانه به ادبیات باشد.
او سپس با یادآوری این که بسیاری امروزه ثبت تاریخ شفاهی و خاطرات را 
داستان می دانند، در صورتی که این می تواند به عنوان ماده خام داستانی استفاده 
شود، بیان کرد: گرچه فرهنگ شفاهی می تواند آبشخور داستان و به طور کلی ادبیات 

باشد و هست، اما حاصل کوشش های هنرمندانه در خلق ادبیات است.
و  ادبیات  اهالی  وظیفه  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  همچنین  آتش پرور 
حفظ  کرونا( به  دوران  خاطرات  )مثال  نوشتن  با  را  مردم  این که  در  مسئوالن 
ادبیات و مسئوالن در دو حوزه  اهالی  تاریخ شفاهی تشویق کنند گفت: وظیفه 
جداگانه از هم است و بهتر است که مسئوالن به مسئولیت های خودشان بپردازند. 
نوشتن یادداشت های روزانه و خاطرات این دوران، جدا از اهمیت ثبت تاریخی، 
به  می تواند  هنرمندی  هر  برای  خام  ماده  عنوان  به  شد،  اشاره  که  همان طور 
باشد و  داشته  تربیت فرهنگی  در  اثرگذاری مهم تری  اما می تواند  بیاید.  حساب 

آن عبور از تک صدایی است.
ما  از  فردیت هر یک  در  بیان کرد: مشکلی که  این باره  در  توضیحی  با  او 
فربه شده و جا خوش کرده است و بر آن اصرار داریم، از این بابت است که هیچ 
از  نکرده ایم. عبور  را  پذیرفتن دیگری در جایگاه خود  تمرین دموکراسی و  وقت 
آن در نوشتن خاطرات، احترام و به رسمیت شناختن فردیت انسان و رسیدن به 
فردی ،  تفاوت های  بر  انسان  زدن  جوانه  و  جهان  تکامل  اساس  است.  دیگری 
مثل اثر انگشت هر فرد با دیگری، در تفاوِت چندصدایی دیده می شود. اگر قرار 
بود همه مثل هم بیندیشند، کافی بود یک کپی از یک نفر زده شود. از این بابت 
نوشتن خاطرات دوران و یادداشت های روزانه می تواند در عبور از تک صدایی فردی 

تمرینی بسیار ارزشمند باشد.

مدیرکل ارشاد گیالن با اشاره به اینکه شعر با ساختارش 
ماندگار می شود، گفت: باید بدانیم که سرودن شعر با دادن 

شعار متفاوت است.
فیروز فاضلی در همایش عصر شعر پایداری با عنوان 
»چلچراغ حماسه« با حضور شاعران برجسته گیالنی در اداره 
کل ارشاد این استان ضمن گرامیداشت روز بزرگداشت حافظ 
شیرازی و تسلیت درگذشت استاد محمدرضا شجریان، اظهار 

کرد: قرنی باید بگذرد تا چنین هنرمند متولد شود.
وی با بیان اینکه نباید با نگاه سیاسی به هنرمندان در 
هر بخش و حوزه نگاه شود، افزود: هنرمندان نیز نباید وارد 

سیاست و بازی های سیاسی شوند.
زبان  فلسفه  اینکه  بیان  با  گیالن  ارشاد  مدیرکل 
نظریه ای با عنوان کنش گفتار وجود دارد به این معنا که هر 
جمله ای که بیان می شود گفتاری است که به کنش تبدیل 
شده است، تصریح کرد: کنش گفتاری به سه بخش اظهاری، 

منظوری و تأثیری تقسیم می شود.

بیان  اظهاری همان  اینکه کنش  به  اشاره  با  فاضلی 
کلمات است و کنش منظوری به قصد و نیت فرد اشاره دارد، 
ادامه داد: کنش تأثیری به ابزارهایی که یک نویسنده و شاعر 

برای تأثیری گذاری کالمش بهره می برد اشاره می کند.
به  باید  نویسندگان  و  شاعران  اینکه  بیان  با  وی 
بتواند  آنها  ادای  و  اظهاری  کنند که کنش  گونه ای عمل 
ایران،  ادبیات  کل  در  افزود:  شود،  تبدیل  تأثیر  کنش  به 
شاعران  باقی  که  کند  طی  را  مرحله ای  شد  موفق  حافظ 

تک تک طی کردند.
پیشینه  باید  اینکه  به  اشاره  با  ارشاد گیالن  مدیرکل 
سرودن شعر قبل از حافظ مورد بررسی قرار گیرد، اظهار کرد: 
همه ما در دوران کودکی چیزی به نام حماسه داریم در این 
زمینه فردوسی فعالیت کرد و هویت جمعی و ملی ما را رقم زد.

وی با بیان اینکه خیام، موالنا و سعدی بخش دیگری 
از پیشینه شعر حافظ را تشکیل می دهند، افزود: در این میان 
حافظ آنچه که از همه این شعرا آموخته بود را با هم آمیخت 

اما زبان و تعبیر شعرش را باز گذاشت.
فاضلی با اشاره به اینکه با این کار به اشعار خود قابلیت 
تحویل داد، گفت: فرق شعر با شعار در این است که شعار 
همه چیز را بیان می کند اما شعر گفتن همه چیز نیست بلکه 
همانند سنگی است که در رودخانه پرتاب می شود و موج 

آن تا کیلومترها ادامه می یابد.
وی با بیان اینکه شعر با ساختارش ماندگار می شود، 
تأکید کرد: باید بدانیم که همه چیز گفتن، شعر نیست همانند 
برخی از شعرای دوران مشروطه که تنها به شعار دادن مشغول 
بودند. در عین حال که انتظار داریم همه مفاهیم را در برگیرد 
اما باید باز بوده و قابلیت تحویل داشته باشد در این صورت 

ماندگار می شود.
مدیرکل ارشاد گیالن با اشاره به اینکه اکثر شاعران 
محتوا سرا هستند باید متن را رها کرده بیمناک نباشند که 
مورد پسند مخاطبان قرار نمی گیرند، افزود: شاعر کسی است 

که عرصه زبان را آزادانه می شکند.

شعر با ساختارش ماندگار می شود
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عوامل »جشن سربرون« باید تست کرونا بدهند

جشن  « ل  یا سر ه  تهیه کنند
اسکندری  الله  ابتالی  از  سربرون« 
بازیگر این سریال به کرونا خبر داد و 
گفت به این جهت قرار است از تمام 

عوامل تست گرفته شود.
حسن نجاریان گفت: ما از ابتدا 

سر صحنه با رعایت پروتکل های بهداشتی 
کار را پیش می بردیم و از مواد ضدعفونی و ماسک استفاده می کردیم و 

نکات بهداشتی به طور کامل رعایت می شد.
وی ادامه داد: بعد از ابتالی خانم اسکندری به کرونا، تصمیم گرفتیم 
با حضور پزشک در صحنه از همه عوامل تست اولیه بگیریم همچنین از 
عزیزانی که در دفتر فعالیت دارند تست گرفته می شود تا اگر فرد دیگری 
مشکل داشت بتوانیم سریع درمان را آغاز کنیم. همچنین از تمام دوستانی 

که با خانم اسکندری ارتباط کاری داشتند تست گرفته شده است. 

علیرضا افخمی با »دعوت نحس« به تلویزیون 
برمی گردد

مخاطبان  که  افخمی  علیرضا 
کارگردانی  با  بیشتر  را  او  تلویزیون 
سریال های ماورایی می شناسند، این 
روزها مشغول پیش تولید سریالی با 

عنوان »دعوت نحس« است.
علیرضا افخمی نویسنده و کارگردان 
تلویزیون، آخرین بار سریال »پرستاران« را در شبکه یک سیما به تولید 
رساند که در سال ٩۵ از این شبکه پخش شد و حاال بعد از حدود چهار 
سال قرار است دوباره به تلویزیون بر گردد.افخمی این روزها درگیر ساخت 

سریالی است که محمودرضا تخشید  تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد.
این، سریال های »تب سرد«، »او یک فرشته  از  افخمی پیش  از 
بود«، »زیرزمین« و »پنج کیلومتر تا خورشید« روی آنتن سیما رفته است.

»تمام ملودی هایم« در سوک محمدرضا شجریان

هوشنگ کامکار آهنگساز شناخته 
شده موسیقی چند روز بعد از درگذشت 
موسیقایی  قطعه  شجریان  محمدرضا 
»تمام ملودی هایم« را در قالب یک اثر 
تصویری منتشر کرد.هوشنگ کامکار 

با انتشار یادداشتی در این باره نوشت: »از 
زمانی که آخرین بار مرحوم شجریان دوباره 
به بیمارستان منتقل شد تصمیم گرفتم که قطعه یی موسیقایی برگرفته از 
تمام آثار سمفونیکی  که طی سالیان گذشته نوشته ام به احترامش تنظیم 
کنم. برای این کار ابتدا از هریک از آثارم تم ها و موتیف های شخصی 
را که بتوان آن ها را از نظر تونالیته، ریتم، اشعار و بیان تصاویر صوتی در 
ارتباط با موضوع مورد نظر ترکیب نمود انتخاب کردم واکنون شما آن را 
با عنوان »تمام ملودی هایم« به صورت مرثیه خواهید شنید که امیدوارم 

توانسته باشم در این ارتباط ، کاری انجام داده باشم«.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

اکران سراسری »یلدا« در سینماهای سوییس

 » ا یلد « یی  سینما فیلم 
بخشی  مسعود  بلند  ساخته  سومین 
روز  از  مصفا،  علی  تهیه کنندگی  و 
سینماهای  در  مهر   ۳۰ چهارشنبه 
این  رفت.داستان  پرده  روی  سوییس 
فیلم در مورد مریم کمیجانی، زن جوانی 

مرگ  به  شوهرش  قتل  دلیل  به  که  است 
محکوم شده او در شب یلدا او را به استودیوی یک برنامه زنده تلویزیونی 
آورده اند تا از طرف تنها فرزند مقتول یعنی مونا ضیا بخشیده شود اما مجموعه 
اتفاقات در صحنه و پشت صحنه این برنامه هر دو زن جوان را در چالشی 
جدی برای تصمیم گیری قرار می دهد.بهناز جعفری، صدف عسگری، بابک 
کریمی، آرمان درویش، فرشته حسینی، فقیهه سلطانی، فروغ قجابگلو، زکیه 
بهبهانی، رامونا شاه، ساغر صباحی، حسن جودکی، محمد ساربان، کمال 

هاشمی، ولی اهلل ریگی، فرهاد فداکار، و... بازیگران این فیلم  هستند.
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بررسي وضعیت ترانه در موسیقي کشور

محمدعلي بهمني: جوان هاي امروز همه مدعي هستند!
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محمد حسین زاده

اسـاتید بزرگ عرصه شـعر و ترانه در سـال هاي 
اخیـر بارهـا دربـاره وضعیـت ایـن روزهـاي ترانـه در 
موسـیقي کشـور هشـدار داده و مصاحبـه کرده انـد. 
درواقـغ تنـزل سـطح ترانـه در آثـار موسـیقیایي ایـن 
روزهاي موسـیقي کشـورمان باعث شـده تا بسـیاري 
از ترانه سـرایان قدیمـي کـه همگي دسـتي در ادبیات 
هـم داشـته اند، وضعیت امروز را بغرنـج توصیف کنند. 
محمدعلـی بهمنـی یکي از شـعراي نامدار کشـورمان 
اسـت کـه در قالب های مختلف از کالسـیک، نیمایی 
و سـپید بـه سـرودن پرداختـه اسـت. وجـه غالـب 
شـعرهای او غـزل اسـت. بهمنـی فعالیـت خـود را با 
رادیـو آغـاز کـرد در ادامه به کار چاپخانه و انتشـارات 
روی آورد. سـال ۱۳۷۸ غزل سـرای نمونـه کشـور و 
سـال ۱۳۸۵ در نخسـتین دوره جشـنواره شـعر فجـر 
به اتفـاق زنده یادحسـین منـزوی برگزیده بخش شـعر 
کالسـیک شـد و در فهرسـت چهره های ماندگار شعر 
قـرار گرفـت. بهمنـی بـا خوانندگانـی چـون همایون 
شـجریان، علیرضـا قربانـی و زنده یاد ناصـر عبدالهی 
همـکاری داشـته اسـت. با او همراه شـدیم تا بیشـتر 
درباره وضعیت این روزهاي ترانه در موسـیقي کشـور 

صحبـت کنیم...

 
-شـما چنـدي پیش از ریاسـت شـورای شـعر و 
ترانـه دفتـر موسـیقی اسـتعفا دادیـد کـه مـورد قبول 

نشـد! واقع 
*بلـه. هنـوز در ایـن سـمت هسـتم منتهـا این 
روزهـا بـه دلیل کرونـا در خانه نشسـته ام و دورکاری 

می کنـم.

-انتقـادات زیـادي به شـورای شـعر و ترانه وارد 
اسـت کـه چـرا بـا وجـود چنیـن شـورایی همچنـان 

بـد می شـنویم؟ ترانه هـای 
*انصافـا بیشـتر اعضـای شـورا مخالـف چنیـن 
ترانه هایـی هسـتند. چـون موافقـت بـا ایـن ترانه هـا 
اصـال ظلـم بـه آن فرزنـدی اسـت کـه دارد ایـن کار 
را انجـام می دهـد و همچنیـن ظلـم بـه آن فرزندانی 
اسـت کـه چنیـن ترانه ای را می شـنوند و به آن عادت 
می کننـد. زمانـی کـه افـراد می توانسـتند در طـول 
سـال تنهـا ۳ قطعـه منتشـر کننـد، آدم هایـی انتخاب 
شـدند کـه کاربـرد کاری آنهـا بسـیار خـوب بـود و 
حـرف گوش کـن بودنـد. مثـال وقتی می گفتیـم برای 
شـما کالس بگذاریـم، می آمدنـد در کالس شـرکت 
می کردنـد. از زمانی که انتشـار ترانه عمومی شـد این 
اتفاق هـا افتاده اسـت. فکر می کنم ترانه سـراها باید از 
یـک آزمونـی عبور کننـد و بعد وارد این حرفه شـوند.

-به شـخص شـما هـم انتقادهایی شـده اسـت! 
آیـا ایـن انتقادهـا را روا می دانیـد؟

آگاه  آدم  از طریـق یـک  انتقادهـا  ایـن  *اگـر 
اتفـاق می افتـاد، مـن می توانسـتم پاسـخ او را بدهـم. 
یـا او را قانـع کنـم یـا اینکـه او مـرا قانـع می کـرد. 
چـون آگاهـی داشـت و می توانسـت آگاهـی خودش 
را منتقـل کنـد. مسـئله اینجاسـت کـه وقتـی یـک 
کار ضعیفـی از عزیـزان بیـرون می آیـد، در خانـواده 
ای کاش  می گیرنـد.  ایـراد  آنهـا  از  هـم  خودشـان 
سـایه برخـی از خواننده هـا بـاالی سـر خواننده هـای 
ایرانـی  بـود. متاسـفانه هنرمنـدان موسـیقی  جدیـد 
خودشـان را کنـار کشـیده اند و کاری بـا شـکل های 
دیگـر موسـیقی ندارنـد. االن هـر شـخصی می آیـد 
فکـر می کنـد خـودش هـم می توانـد بخوانـد. یعنـی 
مـا یـک کاری را می شـنویم کـه خواننـده، شـاعر، 
آهنگسـاز و تنظیم کننـده آن یک نفر اسـت! شـورای 
موسـیقی وقتی چنین چیزهایی را می بیند به شـورای 
ترانـه ایـراد می گیـرد کـه ایـن چـه چیـزی بود شـما 
فرسـتادید؟ ولـی همـان آدم یـا از عاطفـه دیگـران 
بهـره می بـرد و یـا بـه یـک شـکل دیگـر کارش را 

می کنـد. منتشـر 

-مدتـی پیـش گفتـه بودیـد برخـی از ترانه هـا 
آنقـدر بـد هسـتند کـه خانواده هـا نمی تواننـد در کنار 
هـم بـه آنهـا گـوش کننـد. همـان موقـع یـک عده 
می گفتنـد زمانـی کـه آقـای بهمنی در شـورای شـعر 
بـود بـه ایـن ترانه هـا مجـوز مـی داد. واکنش تـان به 

ایـن صحبت هـا چیسـت؟
*مـن اگـر خـودم ایـن کار را می کـردم بـه آنها 
اینطـور  از کارم دفـاع می کـردم.  و  نقـد نمی کـردم 

نبوده اسـت. آن ترانه ها را شـرکت ها یا خود شـخص 
بـدون اجازه شـورا منتشـر می کنند. بسـیاری از کارها 
کـه بـد بودنـد حتـی ترانه شـان هم به شـورای شـعر 
و ترانـه نیامـده بـود. خودشـان می سـاختند و بعـد در 
صفحه شـان در فضای مجازی می گذاشـتند. به سراغ 
شـورا نمی آمدنـد. اگـر یـک اثری خوب باشـد، شـورا 
بـرای تک تـک آنهـا امـکان فراهـم می کنـد و اگـر 
ظرفیـت داشـته باشـند آنهـا را رها نمی کند. به شـورا 
حملـه می کننـد ولـی واقعیت این اسـت که بسـیاری 
از کارهـا اصـال بـه شـورا نیامده اند. وقتـی یک کاری 
منتشـر می شـود نـگاه می کنیـم بـرای کدام شـرکت 
اسـت و بعـد بـا آن شـرکت جـدل داریم که چـرا این 
ترانـه را پخـش کردیـد؟ آنهـا راحـت می گوینـد مـا 
آهنـگ را پیـش فالنـی آوردیم و کارهایـش را انجام 
دادنـد ولـی آنهـا هـم بـه مـا گفته انـد کـه مواظـب 

کارهـای بعدی باشـید!

-به صورت کلي برایمان درباره فعالیت شـورای 
شـعر و ترانه بگویید؟

*اوال اینکه برای خود شـورا از طرف حراسـت ها 
محدودیـت  یکسـری  بـاال  مدیریت هـای  بخـش  و 
گذاشـته اند کـه چـه چیزهایـی نبایـد در ترانـه باشـد. 
منتهـا اکثریـت نگاه شـان ایـن اسـت کـه در ترانه ها 
توهینـی نباشـد. به طـور کلی بخشـی از ایـن ترانه ها 
می کننـد.  حـذف  نیـاورده  شـورا  بـه  خودشـان  را 
شـورای شـعر و موسـیقی پیگیر این اسـت که جلوی 
ایـن کارهـا را بگیـرد ولـی همانگونـه که اشـاره شـد 
یـک بخشـی را خـود شـخص نشـر می دهـد و هیـچ 
مسـئولیتی هـم بابـت پخـش آن نـدارد. شـرکتی که 
یـک ترانـه ضعیـف مـی آورد بایـد بـه فکـر حیثیـت 
خـودش باشـد. امـا وقتـی اثـر را منتشـر می کننـد و 
متوجـه می شـوند چقـدر هواخـواه دارد، طبیعی اسـت 
کـه یـک درآمـد زیـادی هـم بـه دسـت می آورنـد. 
واقعیـت ایـن اسـت که نمی شـود شـورا را زیر سـوال 
بـرد. االن ۷ یـا ۸ مـاه اسـت کـه شـورا نگاهـش 
را تغییـر داده اسـت. اصـال مـن بـه همیـن دلیـل 
برگشـتم. زخمه های زیـادی خورده ام ولـی نمی توانم 
توضیـح بدهـم کـه مثـال برخـی از ترانه هـا اصـال به 
شـورا نیامـده اسـت. امـا کسـی بـه این حـرف گوش 

نمی دهـد.

-چطـور می توانیـم ترانه سـرای باسـواد تربیـت 
؟ کنیم

*بسـیاری از عزیـزان هسـتند کـه در تهـران و 
بـه  و  کرده انـد  برگـزار  نشسـت هایی  شهرسـتان ها 
فقـط  می دهنـد.  درس  خودشـان  همشـهری های 

خودشـان ترانـه نمی گوینـد کـه مـن بـه آنهـا حـق 
می دهـم. خـودم کـه در شـورا کار می کنـم می توانـم 
سوء اسـتفاده کنـم و ترانـه بگویـم ولـی ایـن کار را 
انجـام نمی دهـم. یک عده واقعـا دارند دلسـوزانه کار 
می کننـد ولـی مسـئله ایـن اسـت کـه آن بچه هایـی 
که گفتم از زاویه خواهش وارد شـورا می شـوند حاضر 
نیسـتند بـه آن کالس ها بروند و آمـوزش ببینند چون 

از همیـن راه دارنـد بـه مقاصدشـان می رسـند.

-نظرتـان در مـورد فراهـم کـردن فضایی برای 
مشـاوره ادبی چیسـت؟

*یـک زمانی چنین امکانی وجود داشـت. خودم 
و برخـی از عزیـزان ایـن کار را می کردیـم. االن هـم 
مدیریـت پیشـنهاد کـرده که دوبـاره چنیـن کارهایی 
را انجـام بدهیـم. تصمیـم خوبـی اسـت. مسـئله این 
اسـت کـه برخی از ترانه سـرایان کـه می دانیم توانایی 
باالیـی ندارد به این جلسـات نمی آینـد چون می دانند 
از آنهـا چیزهایـی خواسـته می شـود که در توان شـان 

نیسـت انجام بدهند.

چـه  گفتـن  نـه  ترا بـرای  خودتـان  -شـما 
می گیریـد؟ نظـر  ر  د ا  ر یـی  مالک ها

*زمانـی که یک آهنگسـاز موسـیقی می سـازد، 
بـا تمـام وجـود ریشـه دار خـودش در موسـیقی کار 
می کنـد ولـی االن چنیـن افـرادی دیگر در موسـیقی 
نیسـتند. قبـل از انقـالب هـر ترانـه ای اجـازه تبدیـل 
شـدن بـه کاسـت را نداشـت و بـه یکسـری ترانه هـا 
اجـازه می دادنـد کـه در جاهـای مختلـف اجرا شـوند. 
شـما سـر هـر چهـارراه بایسـتید می بینیـد ترانه هایی 
کـه رد شـده اند را دارنـد می فروشـند. آدم باید چه کار 
کنـد؟ بـه بعضـی از آنهـا می گویـم ایـن کاری کـه 
داریـد انجـام می دهیـد خیانـت به خودتان اسـت ولی 
طـرف می گویـد اگـر ایـن کار را نکنـم بـه بچـه ام 
خیانـت می کنـم چون پـول نـدارم. آدم واقعا گریه اش 
می گیـرد. چـه کار می شـود کرد؟ دولت بایـد روی این 
مقـوالت نـگاه داشـته باشـد. همـان ابتـدای انقالب 
جلـوی ترانـه را گرفتنـد و آن را فقـط بـه سـرودهای 

انقالبـی محـدود کردند.

-شما هنوز هم ترانه می گویید؟
*بلـه. چرا کـه نه؟ ولی بـازده مالی نـدارد. البته 
بعضـی خواننـدگان کـه خودشـان یک پوشـش مالی 
دارند با اشـتیاق پول می دهند ولی مسـئله اینجاسـت 
کـه آنهـا هـم درددل می کننـد. یعنی طـرف می گوید 
مـن به خاطر خودم دارم برای آهنگسـاز، تنظیم کننده 
و شـاعر هزینـه می کنـم. او هـم درددل می کنـد، اما 

الاقـل یـک درآمـدی هـم دارد چـون بـرای خودش 
معروفیتـی دارد. بمانـد کـه مـا تـازه فهمیده ایـم کـه 
تـا  می گیرنـد  خواننده هـا  از  پولـی  یـک  شـرکت  ها 

بـرای آنها سـی دی دربیاورند!

-وقتـی می خواهید ترانـه بگویید مفاهیم خاصی 
را بـرای ترانه گفتـن در نظر می گیرید؟

*اصـال ذات شـعر یـک چیـزی در درون خـود 
شـخص اسـت کـه ترانه هـم می توانـد همین باشـد. 
یـک ایـرادی که مـن در گذشـته می گرفتـم و همان 
موقـع هـم خیلی هـا مثـل خودم فکـر می کردنـد این 
بـود کـه وقتـی یـک آهنگسـاز یـک موسـیقی را بـه 
به عنـوان  بـود کـه شـما  ترانه سـرا مـی داد طبیعـی 
ترانه سـرا می بایسـت بتوانیـد حـس آن موسـیقی را 
شـعر کنیـد. یعنـی بخشـی از ذهنیـت شـما خواسـت 
ذهـن خودتـان نبـود بلکـه بیـن شـما و آهنگسـاز 
تقسـیم می شـد. امـا بعـد قواعـد به مـرور تغییـر کرد 
و دیگـر ترانه سـرا ابتـدا می توانسـت ترانـه بگویـد تـا 
بعد آهنگسـاز روی آن ملـودی و آهنگ بگذارد. از آن 
زمـان دیگر این آهنگسـاز بود کـه می گفت ما مجبور 
هسـتیم بر مبنای حس شـاعر کار کنیم. در گذشـته با 
هـم می نشسـتیم و کار می کردیـم. هیچ وقـت فاصله 
نداشـتیم. خواننده هـا هـم پیـش از اینکه یـک کاری 
را اجـرا کننـد بـا خـود آدم  زیسـت می کردنـد. حـاال 
ایـن زیسـت می توانسـت چنـد سـاعت باشـد یا یک 
روز باشـد. بـه هـر حـال یـک نشسـتی بین مـا بود و 
یـک صمیمیتـی با هم داشـتیم. آهنگسـاز، ترانه سـرا 
و خواننـده بـا هـم زندگـی می کردنـد و بـه همیـن 
خاطـر طبیعتا اشـکاالت کار کم می شـد. االن اینطور 
نیسـت. برخـی از ترانه سـرایان خـوب ترانه های خود 
را نگـه داشـته اند تـا یـک خواننده برای کارشـان گیر 
بیاورند. بخشـی از ترانه ها را هم بدون اسـم خودشـان 
بـه آنطـرف آب می دهنـد. نمی شـود هـم گفـت چرا؟ 
بـه هـر حـال آنهـا هـم بایـد زندگـی کننـد. امـا من 
در هـر صـورت نمی خواهـم قاطـی ایـن نـوع کارهـا 
شـوم. همیـن نخواسـتن ها باعـث شـده کـه عرصـه 
ترانـه بسـیاری از خوبـان را نداشـته باشـد. تعدادی را 
داریـم کـه دارنـد زحمـت خودشـان را می کشـند و از 
خودشـان راضـی هم هسـتند، امـا واقعیت این اسـت 
کـه جمعیـت مـدام دارد فراتـر مـی رود. آن موقـع ۱۵ 
میلیـون نفر بودیم و حال حاضر ببینید چقدر هسـتیم. 
جلـوی همـه اینهـا را کـه نمی شـود گرفت. بـه ویژه 
کـه دلسـوزی کرده انـد و گفته اند همه بیاینـد. اینطور 
کـه نمی شـود. باید یک امتحانی داشـته باشـد. اما به 

هر حـال ایـن را نخواسـته اند.

-عمده تریـن مشـکالت ترانه سـرایی در دو دهه 
اخیر چیسـت؟

*بـرای بررسـی ایـن موضـوع بایـد نگاهـی به 
گذشـته داشـته باشـیم. سـال ۱۳۴۲ وارد رادیو ایران 
شـدم. رئیس وقت شـورای شـعر، آن زمـان می گفت 
یک آهنگسـاز هم باید با صدای خواننده آشـنا باشـد 
و هـم زمانی که یک شـاعر را پیـدا می کند او را ببیند 
و بعـد ۳ نفـری بـا هم بنشـینند و کار کنند. آهنگسـاز 
حـق نـدارد که جـز پـاره اول آهنگ چیزی به شـاعر 
بدهـد. بایـد ببیند شـاعر می توانـد از پـس آن بربیاید 
بعد بنشـینند با هم درباره کار صحبت کنند. متاسـفانه 
االن ایـن مقولـه گـم شـده اسـت. بعدها یـک آزادی 
بـرای ترانه سـرا گذاشـتند کـه ابتدا ترانـه بگوید و بعد 
ترانـه را تحویـل آهنگسـاز بدهد. از یـک نگاهی فکر 
می کردنـد این کار درسـت اسـت. در چنین شـرایطی 
مثـال یـک دانشـجو صادقانـه آمـد و گفـت من شـعر 
را دوسـت دارم و هنـوز ترانـه کار نکـرده ام ولـی بـه 
پـول ایـن کار نیـاز دارم. حـاال نیاز یک بخش اسـت 
ولـی هوشـمندی در ترانـه گفتن یک بخـش دیگری 
اسـت و تـا حـدودی ذاتی اسـت. ترانه را رایـج کردند 
و هـر کسـی یـک ترانه می نوشـت و مـی آورد. وقتی 
ترانه هـا را می خواندیـم متوجـه می شـدیم شـبیه این 
ترانـه را چندیـن بار شـنیده ایم. زمانی که انتشـار تک 
قطعه شـروع شـد بنا بود در طول سـال ۳ کار از این 
ظرفیت هـا گرفتـه شـود و بعـد بـر مبنـای همیـن ۳ 
کار شـرایط آنهـا شـناخته شـده و معلـوم شـود با این 
ذات یـک نسـبتی دارنـد. البته این مسـئله برای شـان 
مهم نیسـت. یعنی اختیار از دسـت دلسوزانی که برای 
ترانـه کار می کردنـد گرفتـه شـده اسـت. قبـال تعداد 
عزیزانـی هـم کـه بـرای ترانـه کار می کردنـد اندک 
بـود ولـی همان هـا می توانسـتند از پس موسـیقی که 
ضـرورت داشـت بربیاینـد ولـی االن اینطـور نیسـت. 
بـرای هـر کـدام از افـرادی کـه کارشـان تصویـب 

می شـود بایـد محدودیت هایـی در نظـر گرفـت. هـر 
کـدام از ایـن  کارهـا بایـد بـه جـای خودشـان انجـام 
شـوند. یـک نفـر صـورت حسـاب مـی آورد کـه مـن 
بـرای ایـن ترانـه فـالن تومـان پـول خـرج کـردم و 
اجـازه دهیـد کـه منتشـرش کنـم. وقتـی آن ترانه را 
می خوانیـم متوجه می شـویم که انتشـار ایـن ترانه به 
ضرر خودشـان اسـت. زمانـی هم که بـا آنها صحبت 
می کنیـم و می گوییـم شـما داریـد بـه خودتـان زیان 
می رسـانید، می گوینـد اینطـور نیسـت، کارهـای مـا 
 خوانـده می شـود. می گوییم اگـر بخواهند ایـن کار را 
بخواننـد بایـد مجـوز بگیرنـد ولی می گوینـد ما مجوز 
ترانـه را می گیریـم و بقیـه آن دیگـر بـه مـا ربطـی 
نـدارد. در حـال حاضـر عزیـزی کـه ترانه مـی آورد تا 
مجـوز بگیرد، با آهنگسـاز و خواننده کاری ندارد. پول 
زیـادی هـم بـه ترانه سـرا نمی دهند کـه بخواهد چند 
مـاه زندگـی خودش را بـا آن بگذراند و مجبور اسـت 
چندیـن ترانـه جدیـد تولیـد کند تـا خرجـش دربیاید. 
ایـن حجمـی که پیـش آمـده ظرفیت هایی اسـت که 
بایـد دیـده می شـده ولـی دیده نشـد. از شـروع دوره 
ترانه سـرایی انـگار یـک مهربانـی وجـود داشـته کـه 
اگـر می خواهـد ترانـه ای سـروده شـود جوان هـا هـم 
حضـور داشـته باشـند. به عقیـده من حضـور جوان ها 
قابـل احتـرام اسـت چون برخی از آنها نیـاز دارند ولی 
ایـن نیـاز برای هنـر هیچ کاره اسـت. این کارها شـما 
را در یـک خطـی نگـه مـی دارد کـه هیـچ نسـبتی با 
هنـر نـدارد. در گذشـته یـک نـگاه و دقتـی روی این 
مسـئله بـود. شـرایط موسـیقی هـم اینهـا را پذیرفته 
بـود. خـود موسـیقی اینهـا را می شـناخت. متاسـفانه 
االن روزی ۲۵۰ ترانه سـرای جدیـد در شـورای شـعر 
و ترانـه داریـم. خواسـته یـک محبتـی می شـوند که 
ایـن محبـت از یـک زاویـه زخمه هایـی به موسـیقی، 

شـعر، ترانه سـرا و صـدای خواننده اسـت!

چیـزی  چـه  بـه  ترانه هـا  شـدن  -عامیانـه 
برمی گـردد؟ چـرا حرف هـای بد می شـنویم و سـطح 

اسـت؟ آمـده  پاییـن  ترانه هـا 
*خوشـبختانه هنـوز موسـیقی اصیـل مـا از این 
ماجـرا مبـرا اسـت ولـی خود موسـیقی جهانـی اینطور 
شـده اسـت. یعنی موسـیقی جهانی هم محاوره شـده 
و مثـل گفتمـان می ماند. برداشـت ها اینطور اسـت که 
ترانه سـرا دارد یک گفتمانی را با یک جمع یا کشـوری 
انجـام می دهـد ولـی ایـن گفتمـان نمی توانـد در هنر 
هـم زاویـه خـودش را داشـته باشـد. این زاویه هـا باید 
در هـر شـکل یـک فرصـت دیگری کـه می تـوان در 
شـعر محاوره به دسـت آورد را نشـان بدهد. زمانی که 
یـک کار ریشـه ای انجـام می دهیم، نمی توانیم ریشـه 
را خـراب کنیـم. از نظـر مـن اگـر ترانه هـا محـاوره ای 
خوب شـوند هیچ اشـکالی ندارد ولی اگر ضعف داشـته 
باشـد بـا آن مخالف هسـتم. برخی از ترانه سـراها یک 
کالم هایـی را می گوینـد که زننده اسـت ولـی وقتی به 
آنهـا می گوییم ایـن چه ترانه ای اسـت، می گویند همه 
مـردم در حـرف عادی شـان ایـن حرف هـا را می زنند.

خـوب  ترانه سـراهای  از  می تـوان  -چطـور 
کـرد؟ حمایـت 

*حقیقت این اسـت که هیچکدام از ترانه سـراها 
نیـاز بـه حمایـت ندارنـد. فکـر می کنـم کالس هـا را 
بیشـتر کننـد و از یـک عده کـه اوضاع مالی مناسـب 
ندارنـد پـول نگیرند. یک فرصت هایـی را فراهم کنند 

تـا افـرادی کـه دوسـت دارنـد آمـوزش ببیننـد و بعد 
خـود آنهـا هـم یـاد بگیرنـد و بتوانند آمـوزش بدهند. 
بـه هـر حال وقتـی طرف آمـوزش نبینـد همینطوری 
یـک چیـزی می گویـد و همـان هم پخش می شـود.

-اگـر بخواهیـم یـک مـروری بـر ادوار تاریخی 
ترانه داشـته باشـیم، در کدام دوره در اوج بوده اسـت؟

*اگـر خوبـش را بخواهیـد همـان ریشـه های 
اولیـه، اما اگـر کارهای یک مقـدار جهانی تر بخواهید 
همـان ترانه هایـی کـه پیـش از انقالب سـروده شـد. 
بخشـی از آن ترانه سـرایان از دسـت رفتند و بخشـی 
هـم از میهن شـان دور هسـتند. ترانه سـرایانی کـه در 
داخـل کشـور داریم خیلی درخشـان هسـتند، مسـئله 
اینجاسـت کـه چون می بیننـد فالن دوست شـان کار 
نمی کنـد می گوینـد ما هـم کار نکنیـم. در صورتی که 
اگـر عالقـه دارنـد وضعیـت ترانـه خـوب باشـد  باید 
کار ادامـه پیـدا کند. می بایسـت از فرصت ها اسـتفاده 
کنند. برخی کار هم می کنند ولی متاسـفانه شـرایطی 
پیـش آمـده کـه دسـت ها از رسـیدن بـه یـک درآمد 
خـوب بـرای آنها قطع شـده اسـت. باالخـره آنها هم 
بایـد زندگـی کننـد، آن هـم بـا قیمت هایـی کـه روز 

بـه روز در حـال افزایش اسـت.  

-نکته ای مانده که بخواهید به آن اشاره کنید؟
*واقعـا صحبتـی نمانـده اسـت. حـرف در یـک 
دوره هایـی یک زوایایی را برای پاسـخ های منطقی تر 
بـاز می کـرد و حتـی برای خـود آدم ها هـم خوب بود، 
امـا االن اگـر شـما سـخن بگویید فحش می شـنوید! 
بـرای  مانـدگار  هنـر  یـک  شـکل  هـر  بـه  ترانـه 
نسل هاسـت. مـا هنـوز داریـم بـا برخـی از ترانه هایی 
کـه پیـش از انقالب سـاخته شـدند زندگـی می کنیم. 
جوان هایـی کـه حتی آن دوره را هـم تجربه نکرده اند 
بـا آن دوره زندگـی می کننـد. واقعیـت این اسـت که 
ترانـه انسـان را فراتـر می بـرد. هنرمند خـودش برای 
خـودش جایـگاه فراتـری نـدارد، بلکـه هنـرش او را 
برتـر می کنـد. اگـر مدعـی باشـد کـه برتـر اسـت به 
خـودش ضربـه می زنـد. هنرمنـد باید برتـری خودش 
را در اثـرش نشـان بدهـد. بسـیاری از جوان هایـی 
کـه کارشـان را می آورنـد و نالـه می کننـد، پس فـردا 
شـما  می گوینـد  و  می ایسـتند  خودمـان  روبـروی 
می توانیـد مثـل مـا ترانـه بگوییـد؟ در واقـع مدعـی 
هسـتند. مطبوعـات هـم در اختیارشـان اسـت و در 
خـود اینسـتاگرام و جاهـای دیگـر به سـرعت فحش 
در  دیگـر  کشـورهای  موسـیقی   آنقـدر  می دهنـد. 
حافظه هـا هسـت کـه دیگر انگار با شـعر و موسـیقی 
خودمـان نزدیکـی زیـادی ندارنـد. اینها کـه می گویم 
ابتـدا دنبـال نیـاز مالی شـان هسـتند. طـرف تحصیل 
می کنـد یـا می خواهـد بـه خانـواده اش کمـک کنـد. 
بعضـی از آنهـا می آینـد یـک چیزهایـی را بـرای من 
فـاش می کننـد که مـن مجبـور می شـوم گوش هایم 
را بگیـرم. می گویـم تـو را بـه خـدا نگو، اصـال آدمی 
نیسـتم کـه بتوانـم بـا شـنیدن ایـن سـخنان طاقـت 
بیاورم. انسـان هایی هم هسـتند که سـاکت شـده اند، 
چـون می داننـد حرفـی کـه می زننـد را حتـی بچـه 
خودشـان هـم گوش نمی کنـد. طـرف می گوید وقتی 
می خواهـم بچـه ام را نصیحـت کنـم و او را در یـک 
راهـی قرار بدهـم بچه ام می گوید پـدر اگر یک راهی 
بـرای خودت جور کـرده بودی دیگر نیاز نداشـتی که 

بخواهـی مـن را راهنمایـی کنی!

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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