
 واکنش رئیس کل بانک مرکزی به تحریم ثانویه بانک های ایرانی؛

شدیدترین تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران!

زیان 300 هزار دالری ایرالین ها در هر دقیقه
صفحه 3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1576- شنبه 19 مهر  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
نوازنده ۱00 

ساله مازندران 
درگذشت

6ورزش
روزبه 

اینجا، روزبه آنجا؛ 
روزبه همه جا!

هنگ 7فر

اصغر ابراهیم نژاد به کربالیی اصغر از نوازندگان شناخته 

شده و مطرح استان مازندران بامداد روز پنجشنبه ۱۷ 

مهر ماه در سن ۱۰۰ سالگی دار فانی را وداع گفت.

در میان انبوه اتفاقات عجیب و غریب در استقالل، جدایی روزبه 
چشمی از این تیم و پیوستن به ام صالل قطر شوک بزرگی به 
هواداران این تیم است. شوکه شدن هواداران استقالل به 
خاطر از دست دادن بازیکن کلیدی تیمشان نیست بلکه از این 
در عجب هستند که این مدافع یک ماه قبل با احمد سعادتمند، 
مدیرعامل سابق استقالل برای یک فصل دیگر قرارداد بست.

اثبات  افشار  ایرج  کارنامه  و  منش  می گوید:  عظیمی  میالد 
می کند که هم می توان عاشق و خادم فرهنگ بومی و زبان 
مادری خود بود و هم ایران مدار بود و دل در گرو زبان فارسی 

و منافع ملی و وحدت ملی داشت.

نکته ای که
 باید از ایرج افشار 

بیاموزیم

امروز  عصر  جلسه  به  اشاره  با  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی 
برای بررسی آخرین وضعیت کرونا در کشور گفت که طبق توضیحات ارائه شده بیشتر 
از ۵۰ درصد فوتی های کشور مربوط به کرونا برای تهران است لذا باید دستگاه های 
مرتبط شرایط جنگی به خود گرفته و همه به کمک کادر درمان بیایند. تقریبا هیچ بیمارستانی در 

تهران تخت خالی ندارد. 
صفحه 2

دستگاه ها شرایط جنگی کرونا را درک کنند

DONYAYEJAVANANMAG.IR

سرمقاله

حق شجریان این نبود
مصطفی داننده

 مرگ چاره ای ندارد. درد بی درمان است. پزشکان راه به دنیا نیامدن 
را می دانند اما مسیر در دنیا ماندن را بلد نیستند و شاید تا آخر الزمان هم 

کسی آگاه به این طریق نشود.
می دانستیم دیر یا زود دست اجل، محمدرضا شجریان را که به حق 
صدای ایران بود از میان ما خواهد برد اما مرگ در زمانه کرونا، حق خسرو 
خوبان نبود.  االن زمان خوبی است که این شعر عارف قزوینی که شجریان 

به زیبایی آن را اجرا کرده است  را با هم زمزمه کنیم:
 چه کج رفتاری ای چرخ

چه بدکرداری ای چرخ
مرگ در عصر کرونا، خیلی غریبانه است. در گوشه و کنار شهر، اقوام 
و آشنایان هستند اما غریبانه تشییع می شوی و بدتر از آن مظلومانه به خاک 
سپرده می  شوی تا دیگران دچار کرونا نشوند. خانواده در میان تنهایی خود 

گریه می کنند و با مرور خاطرات می سوزند.
ماه  افطارهای  نبود  حقش  که  همانطور  نبود؛  شجریان  حق  این 
رمضان بدون ربنای او سحر شود. حقش نبود به خاطر کج سلیقگی ها در 
رسانه ای که نام ملی را یدک می کشد اما میلی ترین رسانه ایران است، 

ممنوع الصدا شود.
البته که اشتباه فکر می کردند که با پخش نشدن صدای شجریان 
چه  ماند.  ایرانی ها  ذهن  در  ایران  آواز  استاد  رفت.  خواهد  یادها  از  او 
ایرانی هایی که خود دست به کار شدند و به لطف پیشرفت علم، ربنای 
شجریان را مهمان سفره های افطار خود کردند، بدون اینکه احتیاجی به 

لطف صداوسیما داشته باشند.
هنوز که هنوز است وقتی باران می آید، درست مثل همان ساعت هایی 
که خبر درگذشت شجریان دست به دست شد، مردم» ببار اِی بارون ببار!! 
با دلم گریه کن خون ببار!! در شبای تیره چون ُزلف یار…!« را زمزمه 
می کنند و چه زیبا که در شب رفتن او باران آمد و مردم صدای هق هق 

آسمان را شنیدند.
آنهم  داد.  آقازاده تحویل  به مردمش یک  استاد موسیقی سنتی 
در زمانی که آقازاده ها هزار حاشیه دارند و هزار حرف پشت سرشان 
دل خوش  اما  می شود  تنگ  شجریان  صدای  برای  دلم مان  است.  
حسابی  به  و  ندارد  پدر  از  کم  که  نوایی  هستیم.  همایون  نوای  به 

می کند. دلبری 
یک بار  هنرمندان  از  برخی  که  باشد  خوبی  زمان  امروز  شاید 
که  کرد  زندگی  چگونه  او  ببینند  کنند.  مرور  را  شجریان  زندگی 
زیر  و  آه کشیدند  و  را شنیدند، بغض کردند  رفتنش  وقتی مردم خبر 

شد« گفتند»حیف  لب 
امروز زمان خوبی است که بدانند و بدانیم تنها راه در دل مردم ماندن، 
کار زیاد و دیده شدن نیست. الزم نیست به هر قیمتی روی آنتن تلویزیون 
باشیم. می شود مثل شجریان بود و از صداوسیما دیده نشد اما همچنان 

عزیز دل مردم ایران بود.
را درگیر خود کرد.  ایران  اما همه نسل های  بود  می شود شجریان 

امروز دهه هشتادی ها هم غصه گوشه دل شان خانه کرده و می گویند:
دل ز دستم رفت و جان هم

بی دل و جان چون کنم
شجریان سزاوار خداحافظی دل نشینی بود اما چه می شود کرد؛ کرونا 
سبک زندگی مان را عوض کرده است. باید از دور با او وداع کنیم و بگوییم:» 

خداحافظ؛ ای شعِر شب های روشن«.
امیدوارم به زودی راه مان به توس بیفتد.  سری به فردوسی و اخوان 
ثالث بزنیم و باالی مزار شجریان بایستیم و صدای مان را آزاد کنیم که 

مرغ سحر ناله سر کن....

کاوه معین فر
برای کوچ ابدی استاد شجریان چه می توان گفت؟ چه می توان نوشت؟ هرآنچه که 
در ذهن می آید و به آن فکر می کنم ویا می خواهم درباره آن بنویسم را مطمئنم هر ایرانی 
دیگری به شکلی دیگر و به گونه ای دیگر به آن فکر کرده و یا گفته است تنها می توان 

گفت: »روحت شاد استاد بی بدیل«.
استاد شجریان عالوه بر ُکردهای ایران در میان ُکردهای منطقه اقلیم کردستان 
عراق هم بسیار، بسیار محبوب است، اغراق نیست اگر بگویم عشق و عالقه ای فراتر از 

تصور ما ایرانی ها در سلیمانیه، اربیل، دهوک، حلبچه و ... نسبت به ایشان وجود دارد.
تا در سلیمانیه نباشید و از شجریان سخن به میان نیاید نمی توان این محبوبیت را 
توصیف کرد، در میان هنرمندان و قشر روشنفکر شاید اگر بگویند ۵ هنرمند محبوبتان را 

انتخاب کنید حتما یکی از آنها استاد شجریان خواهد بود.
در سال 1387 با دعوت و پیگیری خانم »هیرو ابراهیم احمد« همسر مرحوم جالل 
طالبانی که آن زمان رئیس جمهور عراق بود، قرار شد که استاد شجریان در سلیمانیه 

کنسرتی داشته باشند، برگزار کننده کنسرت تلویزیون کوردست )kurdsat( بود.
برای  با موضوع موسیقی و رقص کردی  دلیل ساخت مجموعه مستندی  به  من 
کوردست با آنها بسیار در ارتباط بودم، در سال چند هفته ای را در سلیمانیه بودم و بیشتر 

با دوستان و رفیقانم در تلویزیون کوردست.
بسیار  قضیه  این  از  دوستانم  برود  سلیمانیه  به  استاد شجریان  قرار شد  که  وقتی 
خوشحال و هیجان زده بودند و طبیعتا به سراغ من آمدند که استاد چگونه آدمی است؟ 
چه کارهایی انجام دهیم تا در زمان اقامتش در کردستان راضی باشد و اصطالحا بهش 

خوش بگذرد؟
من هیچ وقت استاد شجریان را از نزدیک ندیده بودم و به همین دلیل زیاد نمی توانستم 
کمکشان کنم ولی فقط تنها نکته ای که به ذهنم رسید این بود گفتم هر آنچه هستید و 
در توانتان است را ارائه دهید، سعی کنید خودتان باشید چون می دانم استاد از آدم های 

ریاکار و اهل تزویر بدشان می آید.
استاد  از  نظیری  بی  استقبال  و  برگزار شد  تیرماه سال 1387  در  عاقبت کنسرت 
همایون  نیا،  بهروزی  حسین  درخشانی،  مجید  فرج پوری،  سعید  از  متشکل  آوا  گروه  و 

شجریان و ... صورت گرفت.
این برنامه افتتاحیه تاالر هنر شهر سلیمانیه هم بود که ظرفیت 16۰۰ صندلی دارد 

ولی در هر 2 شب اجرای استاد شجریان بیش از 2۰۰۰ نفر در سالن و همین تعداد هم 
بیرون از سالن کنسرت را مشاهده کردند. 

از نکات جالب این کنسرت بازخوانی یک تصنیف معروف سید علی اصغر کردستانی 
)یکی از خوانندگان بزرگ کردستان( بود که استاد شجریان با شعر »رو سر بنه به بالین« 
از غزلیات شمس آنرا دوباره اجرا کردند و واقعا اتفاقی خوشایند برای مردم شهر میزبان بود.

آخر کنسرت بر روال ایران از میان تماشاگران مرغ سحر را داد می زدند و این تصنیف 
هم خوانده شد، در بخش هایی از آن تماشاگران هم همخوانی کردند! 

در شب دوم استاد اعالم کردند برگزارکنندگان کنسرت قرار بود برای این 2 شب 
به من و گروهم مبلغی را بدهند ولی ما با توجه به این محبت و عالقه ای که در این چند 
روز شاهد بودیم تصمیم گرفتیم این پول را به موسسه نگهداری از کودکان بی سرپرست 
کردستان )منال پاریزی کوردستان( اهدا کنیم. بعدتر من از دوستانم شنیدم که آن مبلغ 

۵۰ هزار دالر بود و به آن موسسه کودکان تحویل داده شد.
افتخار کردم، نمی دانم چرا  او  از همیشه به  ... بسیار بیشتر  از این کنسرت و  بعد 

احساس می کردم من را جلوی دوستانم در کوردست سربلند کرده بود.
هیچ وقت فرصتی دست نداد تا از او تشکر کنم ولی امروز می گویم استاد عزیز و بی 

بدیل برای آن احساسی که در سلیمانیه جلوی دوستانم داشتم ازت ممنونم.
و برای تمام آن لحظات و زمان هایی که جان و دل ما را با صدای آسمانیت از این 

زمین محنت کده دور ساختی ممنونم.
برای تمام آن ساعات و زمان هایی از نوجوانی و جوانیم که منتظر بودم تا یک نوار 

کاست جدید از شما بیرون بیاید ممنونم.
برای تمام آن روزها و شب های که به خواندن شما گوش دادم و دیوان حافظ یا 

سعدی را آوردم و ساعت ها شعرهای آواز شما را دوره کردم.
مگر یادم می رود حس و حال بعد از گوش دادن کاست »بیداد« را ... 

یا »دستان« ، »جان عشاق« ، »آستان جانان« ، »سّر عشق«، »نوا« ، »گنبد مینا« 
، »دود عود« ، »قاصدک« ، » شب، سکوت، کویر« و ... چاووش ها و ...

استاد شجریان عزیز بخشی از روح و جان من با شما شکل گرفته است و برای این 
بخش از روح و جانم که وامدار شماست بسیار ممنونم.

»روحت شاد استاد و دوباره ممنون«

دیدگاه
 روحت شاد استاد 

نگاه و نظر
ابراز نگرانی نکنید، برای رفع نگرانی، اقدام 

کنند
جعفر محمدی

مسووالن گفته اند که نگران تعطیالت مهر و آبان هستند، چون تجربه 
ثابت کرده است که در ایام تعطیل، مردم سفر می رود و همیشه چند روز 

بعد از سفر، آمار کرونایی ها و مرگ و میر باال می رود.
ابراز نگرانی کنند،  نگرانی، مال مردم عادی است. مسووالن نباید 
آنها باید برای رفع نگرانی، اقدام کنند. این که ما نگرانیم مردم سفر بروند 
و کرونا اوج بیشتری بگیرد که نشد حرف! این را ما مردم عادی هم می 

توانیم بگوییم و حتی سری هم به تاسف تکان دهیم.
کار مسؤوالن، به ویژه در جاهایی که پای جان مردم در میان است، 
صرفًا توصیه و موعظه هم نیست. مگر اول شهریور که ستاد ملی مبارزه 
با کرونا نسبت به سفرهای مردم در تعطیالت پیش رو )تاسوعا و عاشورا( 

ابراز نگرانی کرد و از مردم خواست سفر نروند، ملت سفر نرفتند؟
رفتیم و این بار هم می رویم. ما ایرانی ها همیشه در این تصور هستیم 
که مرگ برای همسایه است و در قصه کرونا هم ما یا نمی گیریم یا اگر 
هم یک در هزار)!( گرفتیم، نخواهیم ُمرد! بنابراین سفر می رویم و خوب 
هم می رویم. حتی اگر بگویند مثاًل وضعیت در شمال حتی از »قرمز« 

هم گذشته، باز هم شال و کاله می کنیم تا مبادا شمال مان قضا شود!
روی سخنم با اعضای محترم ستاد ملی مبارزه با کروناست:

اواًل که خدا قوت! و ثانیًا : بدانید که هم اکنون قدرتمندترین نهاد 
کشور شما هستید، بدان حد که حتی رهبر کشور نیز رسمًا و علنًا اعالم 

کرده است که در زمینه کرونا تابع تصمیمات شماست.
قدر این قدرت را بدانید و از آن در جهت جلوگیری از مرگ و میر 
هموطنان تان استفاده کنید. اگر تشخیص تان این است که مردم نباید 
ها  جاده  ایام  در فالن  دهید  دستور  نگرانی،  اظهار  به جای  بروند،  سفر 

مسدود شوند. 
اگر می بینید عده ای به طرز احمقانه و جنایت باری ماسک نمی زنند، 
زدن ماسک در سراسر کشور را اجباری کنید و برای نزدن ماسک، ضمانت 

اجرایی قوی تعریف کنید. 
از توان درمانی کشور باالتر  اگر می بیند منحنی رشد کرونا، دارد 
می رود، برای هر چند روز که الزم است، کشور را تعطیل یا فعالیت های 
ناگوار  اتفاق  باور کنید هیچ  را محدود کنید.  آموزشی و صنفی  اداری و 
خاصی نمی افتد مثاًل اگر 3 ماه مدارس کشور تعطیل شوند یا ادارات با 
نصف کارمندان فعالیت کنند و بقیه دورکار شوند یا دو روز آخر هفته، طرح 

خانه مانی سراسری اجرا شود.
اعالم  قاطعانه  شویم،  می  نزدیک  فاجعه  سمت  به  بینید  می  اگر 

قرنطینه کنید.
جایی که شما نشسته اید، در کنار تخصص و تجربه، »شجاعت در 
تصمیم گیری« هم نیاز دارد. این ستاد با همه ستادها و شوراها و کارگروه 
ها و کمیته هایی که تا قبل از این عضوش بوده اید، فرق بنیادین دارد. 
هر تصمیمی که »می گیرید« یا »نمی گیرید«، ظرف چند روز آینده اش، 

منتهی به مرگ یا زندگی انسان های زیادی می شود.
پس الاقل در این یک فقره، نظرات کمیته علمی ستاد را بر دیدگاه 

های سیاسی و شخصی تان ارجح بدانید.
شاید ناراحت بشوید ولی اشکالی ندارد، فوقش شما هم مثل ریاست 
جمهوری می روید و شکایت می کنید؛ به صراحت می گویم که تصمیماتی 
که تا کنون گرفته اید، در حد و اندازه خطری که ملت ایران را تهدید می 
کند نبوده است. حدود 3۰ هزار نفر، طبق آمار رسمی خودتان فوت کرده 
اند ولی تصمیمات تان حداقلی است و بیشترش ارشاد و راهنمایی است 
)که چقدر خوب می شود اگر ماسک بزنید یا لطفًا سفر نروید و ...(. باور 
کنید با این حرف ها و تصمیمات محافظه کارانه، کرونا شکست نمی خورد، 
شکست می دهد. پس قاطع و مسؤولیت پذیر باشید و دل تان برای مردم 

ایران بسوزد و چهار تا تصمیم بزرگ، جدی و حیاتی بگیرید.

در مهر آمدي، به ملتي مهر ورزیدي و در مهرماه پرواز کردي

خسرو آواز ایران پر كشید...

صفحه 3

زیرساخت ها برای تعیین دستمزد منطقه ای فراهم نیست
بخش  گیری  شکل  کار  حوزه  فعال  یک 
تعریف  نیاز  پیش  را  کشور  در  قدرتمند  خصوصی 
مزد منطقه ای دانست و گفت: زمانی که حداقل 
های زندگی کارگران و هزینه های معیشت آنها را پذیرفتیم 
می توانیم به بحث مزد منطقه ای ورود کنیم. علی حیدری 

درباره آغاز پژوهشها در وزارت کار برای بررسی مزد منطقه 
ای اظهار کرد: شاید در ماده ۴1 قانون کار به مزد منطقه ای 
و صنایع اشاره شده باشد ولی این بحث زمانی می تواند مطرح 

شود که بتوانیم حداقل دستمزد را پوشش دهیم.
صفحه 2
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دستگاه ها شرایط جنگی كرونا را درک كنند
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به جلسه عصر امروز 
برای بررسی آخرین وضعیت کرونا در کشور گفت که طبق توضیحات ارائه شده بیشتر 
از ۵۰ درصد فوتی های کشور مربوط به کرونا برای تهران است لذا باید دستگاه های 
مرتبط شرایط جنگی به خود گرفته و همه به کمک کادر درمان بیایند. تقریبا هیچ 

بیمارستانی در تهران تخت خالی ندارد. 
زهرا شیخی در توضیح نشست مجلس با حضور رئیس مجلس، رئیس کمیسیون 
بهداشت و معاونان وزارت بهداشت و درمان و روسای دانشگاه های علوم پزشکی 
با حضور روسای  این جلسه  بررسی آخرین وضعیت کرونا در کشور گفت:  برای 
روسای  و  تبریز  و  مشهد  اصفهان،  بقیه اهلل،  بهشتی،  شهید  تهران،  دانشگاه های 
بیمارستان های تهران همچون امام خمینی )ره(، امام حسین)ع(، شهدای تجریش و 
رئیس سازمان نظام پرستاری برگزار شد که روسای بیمارستان ها اعالم کردند امروز 
وخیم ترین روز پزشکی در بیمارستان های تهران از حیث آمار فوتی ها بوده و امروز 
تهران بدترین وضعیت را داشته است. وی افزود: طبق توضیحات ارائه شده بیش از 
۵۰ درصد فوتی های کشور ناشی از ابتال به ویروس کرونا برای تهران است. دلیل 
این بوده که تصمیم ها کارشناسی نیست و یا دیر اعمال می شود. اکنون مهمترین 
مولفه حفظ سالمت مردم است. باید کرونا را به عنوان یک معظل دید و مسئوالن 
آن را در تصمیم گیری هایشان لحاظ کنند نه اینکه شاهد تصمیمات دیرهنگام در 

تصمیمات مربوط به سالمت مردم باشیم.
بازگشایی ها  که  بودند  متفق القول  همه  جلسه  این  در  کرد:  اضافه  شیخی 
زود بوده و به نظر می رسد برخی مسئوالن هنوز متوجه بحران کرونا برای اعمال 
تصمیم گیری هایشان نشده اند. امروز ما در شرایط جنگ کرونا هستیم. باید دستگاه های 
مرتبط وضعیت را درک کرده و به تیم درمان کمک کنند نه اینکه برخی از دستگاه ها 
بار اضافی بر دوش بیمارستان ها تحمیل کنند. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس افزود: در این جلسه تاکید شد که باید به شرکت های دانش بنیان بهای بیشتری 
داده شود. امروز در تولید محصوالت خودکفا شده و حتی صادراتی در محصوالتی 
همچون ماسک و کیت آزمایشگاهی داریم. هرجا کار به مردم سپرده شده خوش 

درخشیده اند. متاسفانه در حال حاضر برخی مسئوالن کوتاهی می کنند.
شیخی در پایان با بیان اینکه تقریبا هیچ بیمارستانی در تهران تخت خالی 
ندارد، افزود: نیاز است که روزانه 1۰۰ هزار تست کرونا انجام شود تا بتوان وضعیت را 
کنترل کرد. این میزان در حال حاضر روزانه 2۰ هزار تست است. ما از لحاظ تشخیص 

کرونا در دنیا رتبه 11۴ را داریم که نیاز است در این باره تمهیداتی اندیشیده شود.

كنکور نظام قدیم یک سال دیگر تمدید شود
یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی از تهیه گزارشی 
درباره وضعیت مشموالن کنکور نظام قدیم خبر داد و گفت که باید یک سال دیگر 

برگزاری کنکور نظام قدیم تمدید شود.
احمد نادری نماینده تهران در مطلبی در صحفه توییتر خود نوشت: »در حال 
تهیه گزارش نهایی وضعیت مشموالن کنکور نظام قدیم هستم و بعد از بازگشت 

نمایندگان از حوزه های انتخابیه، آن را به کمیسیون ارائه خواهم کرد.  
آمار دولت با آماری که ما داریم متفاوت است با توجه به شواهد موجود، این 
کنکور یک سال دیگر باید تمدید گردد و همین دستور کار را پیگیری خواهم کرد.«

حدود یک ماه پیش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در جلسه ای با حضور 
رییس سازمان سنجش اعالم کرد که با تمدید برگزاری کنکور نظام قدیم موافق نیست؛ 
آن زمان احمد حسین فالحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در گفت و گو با 
ایسنا درباره این جلسه گفته بود: »رئیس سازمان سنجش این توضیح را داد که بسیاری 
از متقاضیان کنکور نظام قدیم کسانی هستند که در چند سال گذشته در کنکور شرکت 
کرده و اگر قرار باشد سال آینده هم سواالت جداگانه ای برای نظام قدیم طراحی شود 
از اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جا می مانیم و باید مجددا سوال طرح 
کنیم.«وی افزود: رئیس سازمان سنجش این توضیح را داد که متقاضیان کنکور نظام 
قدیم 8۰ هزار نفر بوده که 6۰ هزار نفر آنها برای رشته علوم تجربی هستند. لذا درخواست 
شد از کمیسیون که با تمدید برگزاری کنکور نظام قدیم موافقت نشود چون چند سال 
به آنها فرصت داده شده است. کمیسیون با این توضیحات موافقت کرد که کنکور نظام 
قدیم تمدید نشده و کسانی که متقاضی شرکت در کنکور هستند به شیوه دیگر عمل 

کنند مثال کنکور نظام جدید را شرکت کنند.«

اقدامات آمریکا علیه ایران مصداق بارز تروریسم دولتی است
نماینده دائم ایرلن در سازمان ملل تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران، تروریسم 
را در هر شکل و ظاهری اعم از تروریسم دولتی و تروریسم اقتصادی و پزشکی 
را که از طریق اقدامات اجباری یکجانبه اعمال می کنند، به شدت محکوم می کند. 
عمومی  مجمع  کمیته ششم  نشست  سخنانی در  روانچی، طی  تخت  مجید 
سازمان ملل با موضوع مبارزه با تروریسم گفت: ایاالت متحده با سیاست مداخله جویانه 
خود در منطقه ما به ایجاد گروه های تروریستی همچون القاعده و داعش کمک کرده 
است. این کشور همچنان به آموزش و تهیه سالح و مواد منفجره به نمایندگان 
تروریست و شرکای خود از جمله پژاک، تندر و جیش  العدل برای انجام حمالت 

تروریستی در ایران ادامه می دهد. 
روانچی افزود: ایاالت متحده به منافقین سازمان تروریستی بدنام و خطرناکی 
که مسئول قتل حداقل 12 هزار ایرانی و بسیاری از عراقی ها است، پناه داده است.

دامن زدن به اختالفات سیاسی شرایط را پیچیده تر می كند
سخنگوی دولت گفت: در شرایط جنگ اقتصادی، ناامید کردن مردم و القای 

این احساس که فردا هیچ چیزی بهتر از امروز وجود ندارد، خطرناک است.
علی ربیعی در اولین نشست رسانه های محلی شهر تهران با اشاره به سرعت 
این  امروز و نقش مهم رسانه های محلی، گفت: در  ارتباطات در دنیای  تغییرات 

شرایط قطعا جای خالی آنها را هیچ کس نمی تواند پر کند.
وی با بیان اینکه ما رسانه محلی و رادیو محلی نداشتیم و یکباره به فضای 
رسانه ای دولتی پرش یافتیم، گفت: در مباحث محلی، سنت های دیرین ما آنچنان 
قوی بوده که حتی بیش از کشورهای توسعه یافته می تواند زمینه ساز امروز فعالیت 
هایمان باشد.وی افزود: ما در دوره جدید نیازمند محله گرایی هستیم و باید به گروه 

های اجتماعی اولیه و ثانویه برگردیم.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور با بیان اینکه  صداهای محلی و آشنا 
تنهایی و بحران  دلتنگی،  از ضرورت های جامعه است، گفت: حس  امروزه یکی 
هویت، حس غالب بسیاری از انسان های امروز است و بر این اساس نیاز بیشتری 

داریم که صداهای آشنا را از داخل محله ها بشنویم.
از داخل محله ها بشنویم. هویت  نیاز داریم صداهای آشنا را  وی افزود: ما 
های گمشده ما در محالت پیدا می شود. امروز به طور جدی با بحران هویت روبه 

رو هستیم. سبک زندگی که محله ها به افراد می داد حوزه تمدنی بود.
سخنگوی دولت گفت: من خیلی وقت ها دلم می خواست برای هویت فریاد 
بزنم من جوادم، ما همه جوادیم؛ ما یک هویتیم؛ ما یک منشیم؛ ما یک مسلکیم؛ 
ما یک نگاه به آدم های دیگر هستیم. این هویت هایی است که باید امروز ما باید 
به آن برگردیم.ربیعی افزود: سبک زندگی که محله های قدیمی از جمله نازی آباد 
و جوادیه که من خود در آن زندگی می کردم یک هویت  و منش مشترک به همه 

می بخشید و این برای من یک افتخار بوده است.
می  موضوع  این  از  گفت:  تهران  محلی  رسانه های  مدیران  به  خطاب  وی 
خواهم به این جمع بندی برسم در دورانی که بحران مرجعیت وجود دارد و روز به 
روز مرجعیت ها در حال کوچک شدن هستند، رسانه های محلی که امروز شما در 
آن فعالیت می کنید می تواند به نوعی پیوست های جدید را با برگشت به سنت 

های قدیم پیوند بزند.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به جنگ اقتصادی  
و دشمنی ها و تشدید مشکالت مردم در این شرایط گفت:  امروز بیشتر از گذشته نیاز 
داریم در کنار هم باشیم. مثل بچه های جنوب شهر بگذاریم دیگران روی دوشمان 
راه بروند. مثل شهدای عزیز پل شویم و از ما عبور کنند. خیلی این روزها طعنه می 
زنند، خیلی ها می خواهند رد شوند. چرا ما امروز بیش از هر دوران دیگری نیاز داریم 
که سایه سار دیگران باشیم. هیچ دوره ای مثل امروز جامعه ما دچار رنج و مشکل 
نبوده است. مشکالت زندگی مردم، رنج های مردم، سفره های کم شده از مردم. 
هیچ دوره ای را نمی شناسم که جنگ اقتصادی بی رحمانه علیه یک ملت اینگونه 
ساماندهی شده باشد. هیچ دوره ای با دشمنی های این چنینی، بازی روانی دشمن 

و همچنین تبلیغات منفی رو به رو نبودیم.

آغاز مطالعات رسمی روی دانش آموزان دیرآموز
و  آموزش  سازمان  رئیس 
پرورش استثنایی گفت: مطالعات 
افزایش طیف های تحت  رسمی 
ی  و ر ت  لعا مطا با  شش  پو
آن  هدف  و  است  شده  آغاز  دیرآموزان 
افزایش افراد تحت پوشش تعلیم و تربیت 

استثنایی است.
کلنگ  مراسم  در  حسینی  جواد  سید 
ساز  خیر  کالسه   12 مدرسه  احداث  زنی 
ویژه دانش آموزان با آسیب ذهنی اسالمشهر 
پرورش  و  آموزش  کل  مدیر  حضور  با  که 
مدرسه  خیر  و  تهران  استان  شهرستانهای 
اظهار  شد  برگزار  فرشچی  مهندس  ساز 
کرد: بر اساس آمایش سرزمینی 21۰ مدرسه 
استثنایی در کشور مورد نیاز است که 1۵۰ 
مدرسه از این تعداد تا پایان سال کلنگ زنی 
خواهد شد و در حال حاضر این مدرسه نود 
و هشتمین مدرسه از 1۵۰ مدرسه است که 
کلنگ زنی یا افتتاح شده است. امروز امتداد 
نیکویی و بصیرت را کلنگ زنی خواهیم کرد 
و این کلنگ زنی در ادامه طرح »از خشت تا 
بهشت« و آغازی خوب برای انجامی مطلوب 

است که هفت ماه پیش آغاز شد.
بیان  با  پرورش  و  وزیرآموزش  معاون 
اینکه سه مدرسه دیگر نیز در شهرستان های 
استان تهران ساخته خواهد شد، اظهارکرد: 
هفت  در  استثنایی  آموز  دانش  هزار   1۵3
طیف تحت پوشش تعلیم و تربیت استثنایی 

قرار دارند.
حسینی با بیان اینکه باید تالش کنیم 
استثنایی  آموزان  دانش  بیشتر  چقدر  هر 
فراگیر  و  تلفیق  سمت  به  تفکیک  از  را 

جایی  تا  اظهارکرد:  کنیم،  هدایت  سازی 
که امکان پذیر است این دانش آموزان باید 
با دیگر دانش آموزان عادی درس بخوانند 
چندین  پشتیبان  استثنایی  مدرسه  یک  و 
مدرسه که دانش آموزان استثنایی را پذیرش 

کرده اند، قرار می گیرد.
وی افزود: آرمان نهایی ما حرکت از 
سمت تلفیق به سمت فراگیر سازی است و 
آن زمانی است که تمام ارکان نظام مدرسه 
آنچنان آمادگی پیدا کنند که پذیرای انواع 
انواع  دیگر  و  باشند  آموزان  دانش  مختلف 
مدرسه ها در نظام آموزشی حذف شود و یک 
مدارس  اینگونه  باشیم.  داشته  مدرسه  نوع 
روش های  انواع  سازی  پیاده  قدرت  باید 
فردی  تفاوت های  اساس  برای  آموزشی 
دانش آموزان مختلف از تیز هوش تا با نیاز 

ویژه را داشته باشند.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره 
در  گفت:  انطباقی  مدرسه  تحولی  بسته  به 

و  پذیرا  الگویی  مدرسه  یک  جاری  سال 
تمام  از  استان  هر  در  اتیسم  مدرسه  یک 
ابعاد فیزیکی تجهیزاتی، محتوایی، معلمان، 
دانش آموزان عادی و والدین برای حضور 
دانش آموزان با نیازهای ویژه مناسب سازی 
خواهد شد تا این مدارس بتوانند الگویی برای 

دیگر مدارس باشند.
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  حسینی 
آیا نظام تعلیم و تربیت تمام دانش آموزان 
با نیازهای ویژه را شناسایی به موقع کرده 
تربیت  و  تعلیم  پوشش  تحت  و  است  و 
استاندارد قرار می دهد، اظهارکرد : پاسخ به 
این سوال اکنون منفی است زیرا همه دانش 
به موقع شناسایی  ویژه  نیازهای  با  آموزان 
نشده اند و تحت تعلیم و تربیت استاندارد و 
مداخالت بهنگام قرار نمی گیرند. برای حل 
این مشکالت در سازمان آموزش و پرورش 
استثنایی بسته تحولی مداخالت به هنگام 
طالیی بر اساس آموزه ای سند تحول بنیادین 

تدوین و اجرایی شده است.
حسینی تصریح کرد: آموزش و پرورش 
استثنایی از بدو تولد کودکان با نیاز ویژه را 
تحت پوشش تعلیم و تربیت قرار می دهد و 
پیش دبستانی در آموزش و پرورش استثنایی 
بر خالف آموزش و پرورش استثنایی اجباری 

و ممکن است از بدو تولد هم باشد.
با  پرورش  و  وزیرآموزش  معاون 
جدی  برنامه های  ز  ا یکی  ینکه  ا بیان 
سازمان آموزش و پرورش استثنایی افزایش 
گروه های هفتگانه تحت پوشش است، اظهار 
طیف های  افزایش  رسمی  مطالعات  کرد: 
دیرآموزان  روی  مطالعات  با  پوشش  تحت 
افراد  افزایش  آن  هدف  و  است  شده  آغاز 
استثنایی  تربیت  و  تعلیم  پوشش  تحت 
است. ارتقای تعلیم و تربیت دانش آموزان 
با نیازهای ویژه و گسترش عدالت ترجیحی 
به  که  است  برنامه هایی  جمله  از  آموزشی 
جد در آموزش و پرورش استثنایی در حال 

پیگیری است.
حسینی در ادامه با بیان اینکه آموزش 
و پرورش استثنایی پنج تا 1۰ برابر امکانات 
بیشتر از آموزش و پرورش عادی نیاز دارد، 
اظهار کرد: استاندارد سرانه فضای آموزشی 
در آموزش و پرورش عادی 8.3 متر مربع 
است و این استاندارد در آموزش و پرورش 
حال  در  که  است  مربع  متر   28 استثنایی 
حاضر این عدد در استثنایی 1۰ متر مربع 
می طلبد.  را  خیرین  همه  همت  و  است 
جای  پرورش  و  آموزش  قلب  در  خیرین 
دارند و 3۰ درصد مدارس با همت خیرین 

ساخته شده است.
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جزئیات ثبت نام وام های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 
جدید

وام های  نام  ثبت  جزئیات  علوم  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
دانشجویی را اعالم کرد و گفت: مشکلی از لحاظ تامین منابع وام شهریه نداریم.

ناصر مطیعی با اشاره به جزئیات ثبت نام وام های دانشجویی در سال تحصیلی 
جدید گفت: پورتال صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم برای ثبت نام وام های 
دانشجویی باز شده است و دانشجویان تا اواخر آبان و اوایل آذرماه فرصت دارند 

نسبت به ثبت وام درخواستی خود اقدام کنند.
وی با اشاره به اعتبار پیش بینی شده برای وام های دانشجویی در نیمسال اول 
سال تحصیلی گفت: اعتبار مصوب سال ۹۹ و اعتبار مصوب هیات امنا برای نیمسال 
اول، 3۰۰ میلیارد تومان است و البته این مشروط به این است که سازمان برنامه 
و بودجه کشور تخصیص صندوق رفاه دانشجویان را به صورت کامل اختصاص 
دهد و همچنین افرادی که به صندوق رفاه قسط می پردازند به موقع به تعهدات 

خود عمل کنند تا صندوق بتواند منابع الزم این 3۰۰ میلیارد تومان تامین کند.
لحاظ  از  مشکلی  کرد:  تاکید  علوم  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 

تامین منابع وام شهریه نداریم.
اجتناب  ضروری  نیازهای  برای  افراد  افزود:  نیز  ضروری  وام  درباره  وی 
دانشجویی ممکن است  کنند،  نام  ثبت  وام ضروری  برای  ناپذیر خود می توانند 
آموزشی  ابزار  برای خرید  دیگری  دانشجوی  و  بیماری  درمان  برای  وام  این  از 

تحصیلی استفاده کند.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان به شرایط دریافت وام های دانشجویی اشاره 
کرد و افزود: برای هر وامی شرایطی قید شده است بنابراین دانشجویان باید اول 
شرایط وام ها را مطالعه کرده و سپس نسبت به ثبت نام و دریافت وام اقدام کنند، 
برخی از دانشجویان با توجه به شرایط مذکور می توانند یک وام و برخی دیگر دو 

تا 3 وام ثبت نام کنند، شرایط وام ها مهم است.
وی درباره اینکه کدام دانشجویان در اولویت دریافت وام هستند گفت: این 
موضوع برعهده دانشگاه ها است اگر تعداد متقاضیان وام ها دانشجویی نسبت به 
است  مجبور  دانشگاه  باشد  بیشتر  خیلی  شده،  تعیین  دانشگاه  برای  که  منابعی 

اولویت بندی کند.
مطیعی با بیان اینکه منابع صندوق رفاه دانشجویان نیز محدود است افزود: 
با وجود منابع محدود ترم قبل تمام دانشجویانی که تقاضای وام ضروری داشته و 

این وام به آنها تعلق می گرفت، وام خود را دریافت کردند.
درباره آغاز ثبت نام وام های دانشجویی در سال تحصیلی جدید گفت: ثبت 
در سال تحصیلی جدید  است.  آغاز شده  ماه  مهر  از 16  دانشجویی  وام های  نام 
ویژه  و  مسکن  ضروری،  شهریه،  تحصیلی،  وام  نوع   ۵ در  می توانند  دانشجویان 

دکتری ثبت نام کنند.

۸۹ هزار نفر در دوره های كاردانی فنی و حرفه ای نظام جدید 
قبول شدند

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتیجه پذیرش دانشجو در 
کاردانی نظام جدید فنی و حرفه ای اعالم شد و 8۹ هزار و ۹23 نفر در این دوره 

پذیرفته شدند.
فاطمه زرین آمیزی اظهار داشت: پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی نظام جدید 
دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در ۹ رشته با آزمون 

و در 28 رشته صرفًا با سوابق تحصیلی )معدل کل مقطع دیپلم( صورت گرفت.
وی افزود: آزمون رشته های با آزمون در روز 1۴ شهریور و ثبت نام و انتخاب 

رشته داوطلبان رشته های بدون آزمون هم تا 1۴ شهریور انجام شد.
سخنگوی سازمان سنجش افزود: نتایج نهایی پذیرش در مقطع کاردانی نظام 
جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی امروز 16 مهرماه 

در سایت سازمان سنجش منتشر شد.
وی خاطرنشان کرد: تعداد 8۹ هزار و ۹23 نفر در مقطع کاردانی نظام جدید 
دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی پذیرفته شده اند که از 

این تعداد ۵2 هزار و 262 نفر مرد و 37 هزار و 661 نفر زن هستند.

واژگونی اتوبوس در محور سمنان - گرمسار 
سخنگوی اورژانس کشور از واژگونی اتوبوس در محور سمنان - گرمسار 

خبر داد.
به سامانه  روز جمعه  حادثه ساعت ۵:۴2 صبح  این  خالدی گفت:  مجتبی 
اورژانس کشور اطالع داده شدوی با بیان اینکه این اتوبوس از ایالم به مشهد در 
حال حرکت بود، ادامه داد اتوبوس مجموعا ۴۹ نفر سرنشین داشت که 2۰ نفر از 

آن ها آسیب دیده و 12 نفر به بیمارستان منتقل شدند

انفجار كارگاه گاز مایع در هشترود 
یک کارگاه غیرمجاز گاز مایع در هشترود بعد از انفجار کپسول های ال پی جی، 
از  یکی  به  بودند،  دچار سوختگی شده   که  پسری  و  پدر  و   طعمه حریق شده 
بیمارستان های تبریز منتقل شدند.  شهردار هشترود ب تایید خبر گفت: با تالش 
جان بر کفان واحد آتش نشانی شهرداری هشترود، این آتش سوزی مهیب در کمتر 
از ۴۰ دقیقه اطفاء شد.جعفر محمدنژاد، مسئول آتش نشانی هشترود در این رابطه 

گفت: فعالیت این کارگاه به صورت غیراستاندارد انجام می شد.

فوت یک اوتیسمی بر اثر حریق در اردوگاه باهنر 
سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: ساعت 1۵:۰۴ دقیقه روز پنجشنبه 
حادثه آتش سوزی در یکی از سوییت های اردوگاه شهید باهنر تهران اتفاق افتاد. 

به گفته وی در این سوییت، 1۵ نفر از کودکان اوتیسم و مربیانشان حضور 
داشتند که در این حادثه متاسفانه یک کودک اوتیسمی جان خود را از دست داد 
و یکی از آن ها نیز دچار سوختگی بیشتر از 7۰ درصد شد و برای ادامه درمان به 

بیمارستان شهید مطهری تهران انتقال یافت.
اما وزارت آموزش و پرورش خبر درگذشت یک کودک را تکذیب کرد و معاون 
پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، ضمن ابراز تاسف از حادثه آتش سوزی 
اردوگاه شهید باهنر اظهار داشت 1۴ نفر از افراد اوتیسمی موسسه خیریه صابرین 
بهشت یاسین به همراه چهار مربی در یکی از خوابگاه های اردوگاه شهید باهنر 
اسکان یافتند، که متاسفانه یکی از افراد که 26 سال سن داشته است فوت کرد.

وی تصریح کرد: یکی از افراد که 1۹ سال سن دارد نیز دچار سوختگی 7۰ 
در صد شده است . کاظمی افزود: افراد حاضر در اردوگاه شهید باهنر دانش آموز 

نبوده و هیچ ارتباطی با آموزش و پرورش و مدارس نداشته و ندارند.

تصادف در مسیر تهران - پرندک، جاِن ۶نفر را گرفت 
وقوع سانحه رانندگی در مسیر تهران به پرندک )از شهرهای تابعه شهرستان 
زرندیه( جان شش6 نفر را گرفت. این حادثه در ساعت 2۰ چهارشنبه 16 مهر در 

کیلومتر 67 محور قدیم تهران به پرندک رخ داد.
بهگزارش رسده این حدثه بر اثر برخورد خوروهای پژو پارس و پژو ۴۰۵ اتفاق 

افتاد و عالوه بر جان باختن شش نفر به مصدومیت سه نفر دیگر نیز منجر شد.

آتش سوزی خانه كپری، جاِن دختر ۵ساله را گرفت 
آتش سوزی یک خانه کپری منجر به جان باختن دردناک یک دختربچه پنج 

ساله در دهستان چراغ آباد از توابع بخش توکهور میناب شد. 
به گزارش رسیده، علت حادثه نشت گاز و انباشت در محل، هنگام روشن 
کردن اجاق گاز با استفاده از کبریت، بود که موجب انفجار و آتش سوزی خانه 

کپری شد و متاسفانه دختربچه پنج ساله ساله فاطمه بازگیر جان باخت.
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 5000 AMD Ryzen پردازنده های
با معماری Zen 3 معرفی شدند.

پردازنده های سری رایزن AMD ۵۰۰۰ که مبتنی بر معماری جدید ذن 3 هستند 
به سرعت کالک ۴٫۹  دارد و  در چهار مدل معرفی شدند؛ قوی ترین مدل 16 هسته 

گیگاهرتز دست پیدا می کند.
AMD هفته ها پیش اعالم کرده بود که قصد دارد 17 مهر 13۹۹ مراسمی ویژه 
برای رونمایی کامل معماری ذن Zen(( 3 3 برای پردازنده های مرکزی و البته نسل 
جدید پردازنده های مرکزی خود برگزار کند. مراسم مهم AMD ساعاتی پیش برگزار 
 )۵۰۰۰ AMD Ryzen( ۵۰۰۰ شد و این شرکت پردازنده های مرکزی سری رایزن
را برپایه ی معماری ذن 3 که متکی بر لیتوگرافی هفت نانومتری است معرفی کرد )این 
تراشه های سری  از  Vermeer شناخته می شوند(. قوی ترین مدل  با کدنام  تراشه ها 

رایزن ۵۰۰۰ مجهز به 16 هسته ی پردازشی و 32 ترد است.
پردازنده های سری رایزن ۵۰۰۰ متکی بر معماری کامال جدیدی هستند که نسبت به 
نسل قبل یعنی ذن 2 بهبودهایی محسوس به خود دیده و قدرت پردازشی بیشتری ارائه 
می دهد. AMD می گوید پردازنده های رایزن ۵۰۰۰ قابلیت های متنوع زیادی دارند که 
عملکرد آن ها را در هنگام اجرای بازی های ویدئویی بهبود می بخشد. یکی از مشخصه های 
مهم تراشه های رایزن ۵۰۰۰، افزایش IPC )دستورالعمل بر سیک کالک( آن ها به شکلی 
محسوس است که باعث می شود این تراشه ها به طور کامل از رقبایشان فاصله بگیرند.

دکتر لیزا سو، مدیرعامل AMD، در جریان برگزاری کنفرانس »جایی که گیمینگ 
آغاز می شود« )Where Gaming Begins( روی صحنه حاضر شد تا یک سری 
توضیحات کلی درباره ی تراشه های AMD به رسانه ها ارائه دهد و سپس به طور ویژه تر 
سراغ تراشه های نسل جدید برود. لیزا سو اعالم کرد جدیدترین نسل از پردازنده های 
مرکزی شرکت تحت مدیریتش با نام خانواده ی رایزن ۵۰۰۰ شناخته می شوند. از مدت ها 

پیش اعالم شده بود رایزن ۵۰۰۰ قرار است مجهز به هسته های ذن 3 باشد.
IPC معماری ذن AMD 3 به میزان 1۹ درصد بهبود پیدا کرده است.

تراشه های سری رایزن AMD ۵۰۰۰ مبتنی بر معماری ذن 3 هستند. هسته های 
متکی بر معماری ذن 3 با استفاده از لیتوگرافی پیشرفته ی هفت نانومتری TSMC ساخته 
شده اند. آن طور که لیزا سو می گوید، IPC هسته های ذن 3 نسبت به هسته های ذن 2 
به میزان 1۹ درصد بیشتر است. به عالوه هسته های ذن 3 ازلحاظ قدرت پردازشی به ازای 
 Ryzen هر وات به میزان 2۴ درصد بهتر از هسته های ذن 2 هستند. پردازنده های سری
AMD ۹ که مبتنی بر هسته ی ذن 3 هستند درمقایسه با 1۰۹۰۰K-Core i۹ اینتل تا 

2٫8 برابر انرژی کمتری مصرف می کنند که عددی درخورتوجه است.
 )Vermeer( ورمیر  کدنام  با  که   AMD  ۵۰۰۰ رایزن  سری  پردازنده های 
ساخته  دسکتاپ  پرقدرت  پلتفرم های  در  استفاده  برای  ویژه  به طور  می شوند  شناخته 
شده اند و شامل حداکثر دو CCD )دای های Core/Cache Complex( و یک 

دای I/O خواهند بود.
 Core معادل( CCX شامل دو CCD در نسل های پیشین معماری ذن، هر
Complexes( بود، اما در معماری ذن 3، هر CCD شامل یک CCX با هشت 
هسته است که برای حداکثر 16 ترد به ازای CCX، در حالت تک تردی )T(1یا دو 
 CCD فعالیت می کند. از آن جایی که تراشه ی رایزن ۵۰۰۰ میزبان حداکثر دوT(2( تردی
است، عدد مربوط به هسته و ترد به ترتیب روی 16 و 32 محدود می شود که معادل همان 

تعداد هسته و ترد پرچم دار فعلی AM۴ دسکتاپ یعنی 3۹۵۰X ۹ Ryzen است.
کیلوبایت   ۵12 دارای   3 ذن  هسته ها ی  از  کدام  هر   ،AMD اعالم  اساس  بر 
حافظه ی کش سطح دوم ))L2 هستند تا به مجموع چهار مگابایت کش L2 به ازای هر 
CCD دست پیدا کنند. بدین ترتیب پردازنده ای که دو واحد CCD داشته باشد دارای 

هشت مگابایت حافظه ی کش L2 خواهد بود.
CCD درکنار حافظه ی کش L2، متشکل از 32 مگابایت حافظه ی  هر واحد 
 CCX بین دو  AMD می گوید در ذن 2 کش L3 در  اشتراکی است.   L3 کش
 L3 دارای حداکثر 16 مگابایت حافظه ی کش  CCX واحد  بود و هر  تقسیم شده 
اختصاصی بود. در معماری ذن 3 نیز اندازه ی کش به ازای هر CCD همان قدر باقی 
می ماند، اما اکنون تمامی هسته های به کاررفته در پردازنده می توانند تعداد زیادی کش  

L3 را به اشتراک بگذارند. 
نسل قبل پردازنده های دسکتاپ AMD یعنی خانواده ی رایزن 3۰۰۰ که برپایه ی 
بازار داشتند و به محبوبیت  معماری ذن 2 ساخته شده بودند عملکردی فوق العاده در 
بسیار زیادی دست پیدا کردند. انتظار داریم چنین اتفاقی برای خانواده ی رایزن ۵۰۰۰ 
هم تکرار شود؛ خصوصا با درنظرگرفتن این موضوع که تراشه های رایزن ۵۰۰۰ به شکلی 
محسوس بهبود پیدا کرده اند و این بار نه تنها قوی تر هستند بلکه مصرف انرژی کمتر دارند.

و  آموزش  وزیر  مشاور 
پرورش و مسئول برنامه شبکه 
پرورش  و  آموزش  وزارت  شاد 
از دانش  نفر  گفت: نزدیک به 3.۵ میلیون 
آموزان به سیستم هوشمند دسترسی ندارند 

وجزو کاربران شبکه شاد نیستند.
حسن الحسینی راه اندازی شبکه شاد 
را یک دستاورد مهم در کشور دانست و اظهار 
کرد: هیچکدام از کشورهای منطقه از چنین 
دارایی برخوردار نیستند و ایران از این حیث 
اپراتور خاورمیانه را دارد که به  بزرگ ترین 
پشتیبانی  شبکه  این  از  ساختی  زیر  لحاظ 
می کند.وی افزود: زیر ساخت شبکه شاد در 
شورای عالی فضای مجازی به عنوان یکی 
از زیر ساخت های حیاتی شناخته شده است 
بنابراین امنیت زیر ساختی آن در خصوص 

حمله هکرها حفظ شده است.
وزارت  شاد  شبکه  برنامه  مسئول 
آموزش و پرورش یکی از فعالیت های مهم 
فناورانه  سواد  ارتقای  بحث  را  کشور  در 
برشمرد و عنوان کرد: در حال حاضر سواد 
دیجیتالی  شکاف  یک  در  کشور  فناورانه 
بین کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته 
قرار گرفته که فاجعه بار است در این راستا 
فضای  به  دشوار  هرچند  ورود  با  می توان 
مجازی سواد فناورانه دانش آموزان و معلمین 
را افزایش داد و دستاوردهای خوبی را در این 

حوزه شاهد بود.
کشور  اینترنت  باند  پهنای  رشد   *

در شبکه شاد
باند  پهنای  کرد:  اظهار  الحسینی 
به  گیگابایت   8 از  شاد  شبکه  در  اینترنت 
هزار   ۵۰۰ و  است  رسیده  گیگابایت   27۰
کالس درس به صورت زنده در این شبکه 
در حال برگزاری است که نشان از افزایش 

رشد پهنای باند اینترنت در شبکه شاد است.
وی افزود: استفاده از شبکه شاد زمانی 
کامل می شود که اصول آموزش تعاملی را 
اجرا کند و این مهم در حال پیگیری است، 
در این صورت در امر تعلیم و تربیت موفق 

تر خواهیم بود.
زیر  خصوص  در  گفت:  لحسینی  ا
وزارت  جانبه  سه  همکاری  با  ساخت ها 
و  آموزش  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری 
پرورش و شورای عالی فضای مجازی در 
تالش هستیم اشکاالت در حوزه شبکه شاد 
از قبیل سرعت به حداقل ممکن خود برسد 
و کاربران بتوانند از این سیستم استفاده کنند.

 * حضور و غیاب در شبکه شاد
وی در خصوص نحوه حضور و غیاب 
در شبکه شاد عنوان کرد: معلمان می توانند 
با تعیین برنامه هفتگی کالسی و با مراجعه 
هر  حضور  وضعیت  از  کالس ها  لیست  به 
یک از دانش آموزان اطالع حاصل کنند؛ در 
کالس های آنالین به صورت خودکار هر 7 
دقیقه حضور دانش آموز ثبت شده و حضور 

وی به معلم اعالم می شود و به نظم آموزشی 
منجر می شود.

الحسینی یکی از مشکالت جدی در 
کاربران  آموزش های  کمبود  را  شاد  شبکه 
عنوان کرد و افزود: در این راستا هر اندازه 
با شبکه شاد  آشنایی وی  و  کاربر  آموزش 
افزایش پیدا کند، به ارتقای سطح کاربری 
منجر می شود، آموزش های جدی و عملیاتی 
کاربران در کل کشور در شبکه شاد از هفته 

آینده آغاز می شود.
وی گفت: از 1۴ میلیون و 7۰۰ هزار 
دانش آموز نزدیک به 11 میلیون و ۴۵۰ هزار 
دانش آموز در شبکه شاد احراز شدند و عماًل 
۹ میلیون و 3۰۰ هزار کاربر فعال با بیش از 
۵ ساعت کار در هفته در شاد حضور دارند.

* اینترنت رایگان شبکه شاد
وزارت  شاد  شبکه  برنامه  مسئول 
آموزش و پرورش گفت: هزینه اینترنت در 
آموزان  دانش  و  معلمین  برای  شاد  شبکه 
برای  هزینه ای  هیچ  نباید  و  است  رایگان 
کاربران منظور باشد و این دستور مستقیم 

رئیس جمهور و وزارت فناوری اطالعات و 
ارتباطات است حال اگر افرادی با شکایاتی 
در این حوزه مواجه باشند، با تماس با شماره 

1۹۵ آن را اطالع دهند.
الحسینی عنوان کرد: اکنون شبکه شاد 
در تلفن های اندروید ۴ به باال قابل دسترسی 
شبکه  این  وب  نسخه  زودی  به  اما  است 
گوشی های  تمامی  در  و  می شود  آماده  نیز 

هوشمند قابل دسترسی خواهد بود.
میلیون   3.۵ به  نزدیک  وی  گفته  به 
دریافت  سیستم  به  آموزان  دانش  از  نفر 
کننده هوشمند دسترسی ندارند و نمی توانند 
جزو کاربران شبکه شاد باشند البته وزارت 
آموزش و پرورش در آموزش ترکیبی از قبیل 
تلویزیون،  آموزشی  شبکه های  بکارگیری 
کتاب و بسته های آموزشی اقداماتی را انجام 
می دهد تا این افراد از تحصیل محروم نشوند.

لوازم  واردات  اینکه  بیان  با  الحسینی 
مورد نیاز دانش آموزان از قبیل تبلت با توجه 
می گیرد،  صورت  کمتر  ارزی  نوسانات  به 
وزارت  تجهیزات  این  تأمین  متولی  گفت: 
بازار سازد و  وارد  یا  تولید  صمت است که 
در اختیار دانش آموز قرار دهد از طرفی در 
این حوزه جلساتی با دفاتر ریاست جمهوری، 
کمیته امداد و وزارت صمت صورت گرفته و 
در حال پیگیری است اما در کوتاه مدت هنوز 

افق روشنی نسبت به این موضوع نداریم.
وزارت  شاد  شبکه  برنامه  مسئول 
آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت نظارت 
در سیستم  گفت:  آن  کیفیت  و  آموزش  بر 
سنتی نظارت ها در امر آموزش ناقص بوده 
است در حالی که در شبکه شاد نظارت ها 
کشور  با  مقایسه  در  سنجش ها  و  دقیق تر 
انجام می شود و از اثر بخشی الزم برخوردار 

خواهد بود.

 3.5 میلیون دانش آموز به سیستم هوشمند و شبکه شاد دسترسی ندارند
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زیر نظر: بهنام مومنی

مصوبه كاهش و افزایش خدمت وظیفه عمومی ابالغ شد
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح از ابالغ مصوبه کاهش و 

افزایش خدمت وظیفه عمومی در مناطق مختلف کشور خبر داد.
عمومی  وظیفه  خدمت  مدت  داشت:  اظهار  رحیمی پور  غالمرضا  دوم  دریادار  امیر 
در مناطق امنیتی 18 ماه بوده است که طبق مصوبه جدید به 17 ماه کاهش پیدا کرده 
همچنین مدت خدمت در مناطق محروم و بد آب و هوا 1۹ ماه بوده است که به 18 ماه 

کاهش پیدا کرده است.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفت: طی اطالعیه ای 
متناسب سازی مدت خدمت دوره ضرورت در مناطق گوناگون خدمتی برای کارکنان وظیفه 
بومی و غیربومی را با رویکرد کاهش خدمت در مناطق امنیتی درگیر و عملیاتی و افزایش 

خدمت در مناطق عادی در نظر گرفته ایم.
امیر رحیمی پور با اشاره به مدت خدمت کارکنان وظیفه غیربومی طبق مصوبه جدید 

گفت: سربازان در مناطق امنیتی درگیر و جزایر طرح نازعات به مدت 17 ماه باید خدمت 
کنند و در مناطق عملیاتی و امنیتی غیر درگیر، محروم و بد آب و هوا، مرزی و سایر جزایر 

خلیج فارس 18 ماه و در مناطق عادی 21 ماه باید خدمت کنند.
وی با اشاره به مدت خدمت کارکنان وظیفه بومی طبق مصوبه جدید گفت: مدت 
خدمت در مناطق امنیتی درگیر و جزایر طرح نازعات به مدت 17 ماه کاهش داشته و در 
مناطق عملیاتی و امنیتی غیردرگیر، محروم و بد آب و هوا، مرزی و سایر جزایر خلیج 
افراد بومی  فارس 21 ماه و مناطق عادی 2۴ ماه خواهد بود، یعنی مدت خدمت برای 

در مناطق عادی یا خوش آب و هوا از 21 ماه فعلی به 2۴ ماه افزایش پیدا کرده است.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرد: همچنین مدت 
خدمت کارکنان وظیفه بومی و غیربومی شاغل در یگان های حفاظت دستگاه های دولتی 
از جمله سازمان زندان ها، وزارت اطالعات، قوه قضائیه، انرژی اتمی، سازمان شیالت نیز به 
تناسب منطقه ای که در آن خدمت می نمایند همانند کارکنان وظیفه نیروهای مسلح خواهد 
بود.امیر رحیمی پور ادامه داد: مدت خدمت برای مشمولین امریه دار که در دستگاه های 

دولتی و غیر دولتی خدمت می نمایند کماکان 2۴ ماه خواهد بود.
وی گفت: مطابق مقررات ابالغی، کلیه کارکنان وظیفه ای که فاصله شهر یا روستای 
محل سکونت تا محل خدمت آنان بیش از ۵۰ کیلومتر باشد، غیر بومی و کمتر از ۵۰ 

کیلومتر بومی محسوب می گردند.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح افزود: این مقررات برای 
مشمولین وظیفه اعزامی از تاریخ ۰1/۰۹/13۹۹ به بعد اجرا می گردد و مدت خدمت کلیه 
کارکنان وظیفه حین خدمت و کلیه مشمولین وظیفه ای که در آبان ماه سال 13۹۹ به 

خدمت اعزام شوند، در شمول مقررات قبلی خواهند بود.
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نک  با کل  ئیس  ر
مرکزی در واکنش به تسری 
تحریم های ثانویه به باقیمانده 
بانک های ایرانی گفت: تعدادی از این 
بانک ها وظیفه انتقال منابع برای خرید 
دارو و مواد غذایی را به عهده دارند و 
بانک ها  این  با  که  خارجی  بانک های 
و  معافیت ها  عمال  داشتند،  مبادالتی 
مالی  تأمین  برای  را  الزم  مجوزهای 
غذایی  محصوالت  و  دارو  مبادالت 

دریافت کرده اند.
چند  هر  افزود:  همتی  عبدالناصر 
و  دارو  تامین  برای  گذشته  درماه های 
حداکثری  فشار  خاطر  به  مردم  غذای 
به شدت در مضیقه بودیم، ولی تاکنون 
ندادیم  اجازه  روش هایی  و  مسیرها  از 
هیچ گونه کمبودی در کشور ایجاد شود.

بانک  نیز  پس  این  از  گفت:  او 
مرکزی در کنار بخش خصوصی، تمام 
تالش خود برای تأمین دارو و کاالهای 
روش های  از  مردم  نیاز  مورد  اساسی 
اجازه  و  بست  خواهد  کار  به  مختلف 
نخواهد داد از این ناحیه فشار بیشتری 

بر مردم وارد شود.
 همتی تأکید کرد: این اقدام آمریکا 
بیش از آنکه اثر اقتصادی داشته باشد، 
برای اهداف تبلیغاتی و سیاسی داخلی 
آمریکا انجام شده است و نشانگر دروغ 

و  بشر  حقوق  ادعای  بودن  فریب  و 
است  کشور  این  سران  انسان دوستی 
و قطعا چنین اقداماتی در حافظه ملت 

ایران ثبت خواهد شد.
خارجی  دارایی های  کنترل  دفتر 
خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه گذشته 
ایران،  مردم  درآوردن  زانو  به  هدف  با 
بانک  امین،  سرمایه  تامین  شرکت 
رفاه  بانک  مسکن،  بانک  کشاورزی، 
اقتصاد  بانک  شهر،  بانک  کارگران، 
رسالت،  الحسنه  قرض  بانک  نوین، 
ایران  بانک  و  ایرانیان  حکمت  بانک 

توسط  تحریم شدگان  از  بخشی  زمین 
آمریکا هستند.

نک  با  ، همچنین نیه  بیا ین  ا
بانک  اسالمی،  منطقه ای  همکاری 
موسسه  خاورمیانه،  بانک  کارآفرین، 
پاسارگاد،  بانک  ایران،  مهر  اعتباری 
بانک  سرمایه،  بانک  سامان،  بانک 
هم  گردشگری  بانک  و  تعاون  توسعه 
در این فهرست تحریم ها قرار گرفته اند.

این در حالی است که آمریکا در 
یک اقدام فریبنده، روز پنجشنبه گذشته 
برای  آنها  پیشنهاد  ایران  شد  مدعی 

کمک در مبارزه با کرونا را رد کرده است.
سال  سه  طول  در  ترامپ  دولت 
اقتصادی  گذشته، شدیدترین تروریسم 
را علیه مردم ایران به کار گرفته است 
و پس از آنکه در سازمان ملل متحد و 
هر  به  خورد،  شکست  امنیت  شورای 
در  تا  است  تالش  در  ممکن  شکل 
مدت باقی مانده به انتخابات آمریکا که 
احتمال پیروزی در آن را اندک می بیند، 
و  شرایط  بهبود  برای  مسیر  هرگونه 
را  هسته ای  توافق  به  آمریکا  بازگشت 

مسدود سازد.

ایران  صادرات  توسعه  بانک  عمومی  مجمع  نشست  در  آبادی  صالح  دکتر 
اعالم کرد:

با پایش ایفای تعهدات وارداتی، این بانک كمترین عدم رفع تعهد ارزی 
را درنظام بانکی داراست

این  مشتریان  از  درصد   2.3۴ تنها   : گفت  آبادی  دکتر صالح 
بانک تعهد ارزی خود را ایفا نکرده اند و این بانک با پایش مستمر 
ایفای تعهدات مشتریان از جمله کمترین عدم رفع تعهدها در سیستم 

بانکی است.
دکتر علی صالح آبادی که در نشست مجمع عمومی سالیانه 
بانک توسعه صادرات ایران سخن می گفت با اعالم این مطلب افزود 

: بانک توسعه صادرات فاقد مشتریان دارای تعهد ارزی ایفا نشده وارداتی باالی 3۰ درصد است.
بازگشت  تحقق  منظور  به  بانک  این  کرد:  تصریح  صادرات  توسعه  بانک  مدیرعامل 
ارایه مشاوره، پایش  ارز حاصل از صادرات، نسبت به انجام مکاتبات با مشتریان صادراتی، 

سامانه های مرتبط و بخشنامه های ارزی ابالغی اقدام نموده است.
وی در تشریح برنامه ها و عملکرد بانک توسعه صادرات در سال ۹8 اظهارداشت: در 
بخش تجهیز منابع سپرده ها در سه سال اخیر به 22 هزار و 1۴۴ میلیارد تومان رسیده است، 
قراردادهای فعال با صندوق توسعه ملی 3۵6۰ میلیارد تومان و تسهیالت اعطایی نیز بالغ 

بر8۵16 میلیاردتومان بوده است.
وی ادامه داد: حمایت از شرکتهای دانش بنیان به عنوان یکی از فعالیتهای راهبردی بانک 
در سال گذشته نیز دنبال شده و پرداخت تسهیالت به این بخش افزون بر 18۵ میلیاردتومان 
شده است. شرکت های کوچک و متوسط صادراتی نیز از بانک توسعه صادرات 813 میلیارد 

تومان تسهیالت دریافت کرده اند.
دکتر صالح آبادی اضافه کرد: جمع هزینه های بانک نسبت به سال گذشته از 228۰ 
میلیاردتومان به 1۵28 میلیارد تومان کاهش یافته است که عمده این کاهش مرتبط با کاهش 

در هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک بوده است.
اقتصادی  مختلف  بخشهای  در  تسهیالت  اعطای  رشد   ۹8 سال  آبادی:  صالح  دکتر 

داشته ایم
بوده  تومان  در سال گذشته 11۴میلیارد  بانک  رقم سود  که  این مطلب  بااعالم  وی 
است، گفت : این بانک درسال ۹8 در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی 1۵ درصد، 
استخراج معدن 6۰ درصد، صنعت 1۰ درصد ، تامین اب و برق و گاز 128 درصد ، ساختمان 
1۰ درصد و حمل و نقل و ارتباطات ۵11 درصد رشد تسهیالت نسبت به سال قبل داشته است.

به گفته دکتر صالح آبادی در سال ۹8 حجم ضمانتنامه به 28۵ میلیارد تومان رسیده 
است و اعتبار اسنادی داخلی نیز 712 میلیاردتومان انجام شده است.

دکتر صالح آبادی از طرح تولید انواع محصوالت پتروشیمی شرکت پتروشیمی بوشهر 
به مبلغ 18 میلیارد یوان چین، طرح تولید متانول شرکت کیمیا پارس خاورمیانه به مبلغ ۵۰ 
میلیون یورو،طرح توسعه بافندگی قالی شاهکار صفویه به مبلغ 1۵۰ میلیاردریال،طرح توسعه 
بافندگی فرش ماشینی تندیس راوند کاشان به مبلغ 1۰۰ میلیاردریال، طرح توسعه بافندگی 
فرش ماشینی مهرگان بافت پاسارگاد به مبلغ ۵۵ میلیاردریال، طرح احداث کنسانتره سنگ آهن 
شرکت سنگ آهن آفتاب به مبلغ 33 میلیارد ریال و طرح توسعه بافندگی فرش ماشینی موکت 
نگین مشهد به مبلغ یک و نیم میلیون یورو به عنوان پروژه های خاتمه یافته در سال ۹8 نام برد.

به گفته وی طرح احداث واحد آب صنعتی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش در هرمزگان 
به مبلغ 2۵ میلیون یورو، طرح توسعه تولید شمش فوالد کاوه جنوب کیش در بندرعباس به 
مبلغ 1۰۹ میلیون یورو، طرح تولید آهن اسفنجی فوالد اردکان یزد به مبلغ ۵2 میلیون یورو، 
طرح احداث کارخانه تولید اتیلن پتروشیمی گچساران به مبلغ 1۵۰ میلیون یورو، طرح توسعه 
فراورده های لبنی کاله به مبلغ 2۰ میلیون یورو، طرح توسعه تولید بلوکات گازی، شرکت 
به مبلغ 12 میلیون یورو ، طرح توسعه شرکت تولیدی دستکش  ایران  صنایع خاک چینی 
گیالن در رشت به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال ، طرح توسعه احداث آب شیرین کن شرکت نورویژه 
در بوشهر به مبلغ 2۴۰ میلیاردریال، طرح تولید MDF خام شرکت نگین زرین چوب آرتاویل 
در اردبیل به مبلغ 1۵۰ میلیارد ریال و پروژه خط سوم انتقال برق ایران به ارمنستان با سرمایه 
به  پایان سال 13۹۹  تا  ایران  بانک توسعه صادرات  بالغ بر 83 میلیون یورو توسط  گذاری 

بهره برداری خواهند رسید.
دیجیتال سخن  تحول  در حوزه  توسعه صادرات  بانک  اقدامات  از  آبادی  دکتر صالح 
گفت و افزود: بازنگری و تصویب مدل کسب و کار نوین بانک در راستای حرکت به سوی 
بانکداری دیجیتال، بازنگری و تصویب ارکان اصلی ماموریت و چشم انداز و اهداف راهبری 
بانک، تصویب نقشه راه تحول دیجیتال و تشکیل شورای عالی تحول دیجیتال با ریاست 

رییس هیات مدیره بانک از جمله این فعالیتهاست.
وی در خصوص مراودات بین المللی در شرایط تحریم اضافه کرد: مشاوره تخصصی به 
صادرکنندگان با رصد تحوالت بین المللی، مشاوره تخصصی به صادرکنندگان در این شرایط 
، خدمات قابل ارائه از طریق کارگزاران و انعقاد قرارداد کارگزاری با 1۰ بانک غیرتحریمی از 

اقدامات بانک در عرصه بین المللی است.
وی با اشاره به خدمات صرافی بانک توسعه صادرات ادامه داد : در حوزه بازارگردانی 
بازار متشکل ارزی و همکاری با بانک مرکزی فعال هستیم و در سال گذشته 712 میلیون 

دالر ارز در این حوزه جابجا شده است.
وی با طرح این مطلب که 11۰ مشتری در شعب بانک سراسر کشور در سال گذشته 
خدمات بانکداری شرکتی را دریافت کرده اند اظهار داشت : عالوه بر بانکداری شرکتی ، اقدامات 

بسیاری در حوزه حاکمیت شرکتی در بانک توسعه صادرات انجام شده است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات : اموال مازاد بانک صفر است و اضافه برداشت نیز 

از بانک مرکزی نداریم
دکتر صالح آبادی اموال مازاد بانک توسعه صادرات ایران را صفر اعالم کرد و گفت 
: بانک مرکزی اموال مازاد بانک توسعه صادرات را به وزارت دارایی صفر اعالم کرده است.

به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات این بانک عدم اضافه برداشت از بانک مرکزی 
را جزو اصول خود می داند و همکاری موثری در بازار بین بانکی ریالی دارد.

بانک توسعه صادرات گفت: در حوزه نسبت  پایین  نقدینگی  به ریسک  اشاره  با  وی 
کفایت سرمایه، این بانک با عدد 11.۵۹ درصد از جمله بانک های خوب به شمار می رود.

وی خواستار تعامل صندوق توسعه ملی با بانک توسعه صادرات به دلیل نوسانات نرخ 
ارز شد و بر ضرورت افزایش سرمایه بانک به عنوان یکی از مطالبات این مجموعه تاکید کرد.

دکتر صالح آبادی همچنین به سواالت شماری از اعضای مجمع در خصوص موضوعاتی 
به بخش کشاورزی در سال  اعطای تسهیالت  ، وضعیت  الوصول  چون مطالبات مشکوک 
گذشته، هزینه های پرسنلی، حساب ذخیره ارزی و اختالف حساب با بانک مرکزی پاسخ داد.

در پایان این نشست، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت شد و صورت 
های مالی سال 13۹8 بانک مورد تصویب قرار گرفت

قدردانی صندوق نوآوری و شکوفایی از بانک آینده به عنوان بانک برتر 
در تأمین مالی شركت های دانش بنیان

شام گاه چهارشنبه نهم مهرماه، با حضور دکتر واعظی، رییس دفتر 
و دکتر ستاری، معاون علمی و فن آوری رییس جمهور، در گردهمایی 
تبیین نقش شبکه بانکی در نظام تأمین مالی نوآوری کشور، از بانک 

آینده به عنوان بانک برتر قدردانی شد.
و  نوآوری  ساختمان صندوق  محل  در  که  گردهمایی  این  در 
هیأت مدیره  اعضای  مجاهدی  و  مرادی  دکتر  شد،  برگزار  شکوفایی 

بانک آینده و خانم دکتر فخریان، رییس اداره اعتبارات خرد و متوسط حضور داشتند.
معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی به پاس 
خدمات شایسته بانک آینده در امر تأمین مالی شرکت های دانش بنیان و کوشش مجدانه و 
ارزشمند در توسعه نظام تأمین مالی نوآورانه و دانش محور، با اهدای لوح سپاس، از این بانک، 
تقدیر نمود. در بخشی از این لوح سپاس، که با امضای دکتر سورنا ستاری معاون علمی و 
فن آوری رییس جمهور و دکتر علی وحدت، رییس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی 
است، خطاب به دکتر فطانت، مدیرعامل بانک آینده، ذکر شده است: »امید است با اتکال 
به ایزد متعال و جد و جهد جناب عالی و مجموعه مدیران و کارکنان گران قدر بانک آینده 
در فراهم سازی ابزارها و راه کارهای خالقانه و کارآمد در حمایت از کاربردی کردن دانش و 
تجاری سازی نوآوری ها، شاهد جهش در اقتصاد دانش بنیان و تحقق اهداف عالیه و اقتصاد 

مقاومتی در توسعه پایدار اقتصادی کشور عزیزمان باشیم«.
به استناد گزارش صندوق نوآوری و شکوفایی، ارائه خدمات مالی و اعتباری بانک آینده 
اشتغال  انواع ضمانت نامه،  و صدور  تسهیالت  اعطای  از طریق  دانش بنیان،  به شرکت های 
جدید را برای 162 نفر و حفظ و تثبیت اشتغال را برای 82۴۰ نفر فراهم نموده است؛ که این 
امر، سبب صرفه جویی ارزی 111 میلیون دالری و کمک به فروش 16.۵8۹ میلیارد ریالی 

محصوالت دانش بنیان صنایع کشور شده است.

معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین خبر داد:
تحقق شعار »بانک ایران زمین بانک دیجیتال«

معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین، در گفتگویی پیرامون 
اجرای پایلوت بانکداری دیجیتال در این بانک گفت: از حدود ۴ سال 
پیش با تفکر یک جهش بزرگ در شیوه ارائه خدمات به مشتریان، 
پروژه بانکداری دیجیتال را آغاز کردیم، و امروز به همت کارکنان و 

مدیران بانک، تنها چند گام با اجرایی شدن این پروژه فاصله داریم.
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، فرهاد اینالوئی معاون 

فناوری اطالعات این بانک با اشاره به نزدیک بودن اجرای پروژه بانکداری دیجیتال و تحقق 
چشم انداز بانک اظهار داشت: چهار سال سخت، همراه با تالش همه مجموعه بانک را پشت 
سرگذاشتیم. و امروز به جرأت می توانیم ادعا کنیم بزودی تغییرات زیادی در ارائه خدمات به 

مشتریان و تغییر در نحوه ارائه خدمات را شاهد خواهیم بود.
اینالوئی افزود: ارائه خدمات با محوریت تجربه مشتری و تغییر نگرش نسبت به فرآیندهای 
تولید محصول، جاری سازی خالقیت در مجموعه بانک، ارتباط موثر با فین تک ها و استارتاپ 

ها و ... از مواردی است که امروز در بانک ایران زمین تحقق یافته است.
معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین، با اشاره به زحماتی که در سالهای گذشته 
به ویژه در پروژه 71۵ توسط همه همکاران مجموعه جهت پیاده سازی بانکداری دیجیتال 
صورت گرفته، گفت: از همه همکاران در تمامی بخش ها به جهت همکاری و تالش در این 
جهت تشکر می کنم. امروز همکاران من یک گام جلوتر از فعالین شبکه بانکی با دانش به 
روزتر در خصوص بانکداری دیجیتال هستند. این امر می تواند سرآغاز جهشی بزرگ برای 

مجموعه ایران زمین باشد.
اینالوئی در پایان ضمن خدا قوت به همکاران، خاطر نشان کرد، بزودی جشن رونمایی 

از پروژه بانکداری دیجیتال در بانک ایران زمین برگزار خواهد شد

رو نمایی از گزارش چشم انداز جهانی ۲۰۲۰ نفت 
اوپک

پنجشنبه  روز   )WOO( اوپک  نفت   2۰2۰ جهانی  چشم انداز  گزارش 
گذشته، 17 مهرماه و از طریق ویدئوکنفرانس در وین، اتریش رونمایی  شد.

به گزارش دبیرخانه اوپک، دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
در این چشم انداز به تأثیر بی سابقه همه گیری ویروس کرونا بر بازارهای جهانی 
انرژی و نفت، ارزیابی چشم اندازهای میان مدت و بلندمدت، همچنین تجزیه 
و تحلیل سناریوهای جایگزین و حساسیت های مختلفی که احتمال دارد در 

سال های آینده بر صنعت نفت تاثیرگذار باشد، پرداخت.
این چشم انداز برای نخستین بار برآورد خود را تا سال 2۰۴۵ گسترش 
داده است و زمینه ای را برای بررسی تحوالت تقاضای انرژی و نفت، عرضه 
روندهای  فن آوری،  و  سیاست  تحوالت  جهانی،  اقتصاد  نفت،  پاالیش  و 
پنج سال  برای  را  پایدار  توسعه  و  محیطی  زیست  مسائل  شناختی،  جمعیت 

دیگر فراهم کرده است.
نسخه امسال نشریه چشم انداز جهانی نفت اوپک همچنین به بررسی 
اقدام های جسورانه و قاطعانه انجام شده از سوی 23 کشور عضو و غیرعضو 
اوپک )اوپک پالس( در توافقنامه همکاری )DoC( در پاسخ به چالش های 
کرونا  ویروس  همه گیری  به  مربوط  اقتصادی  رکود  از  ناشی  بازار  بی سابقه 
و  بزرگترین  به  پالس  اوپک  ائتالف  همکاری  توافقنامه  در  است.  پرداخته 
طوالنی ترین تعدیل تولید نفت پرداخت که به بازگرداندن ثبات بازار از سه ماه 

دوم سال 2۰2۰ کمک کرده و بستری را برای بهبود فراهم کرده است.
نکات برجسته چشم انداز امسال عبارتند از:

انرژی و  افت در تقاضای  بیماری همه گیر کرونا سبب شدیدترین  * شیوع 
نفت شده است.

* با وجود افت شدید تقاضا در سال 2۰2۰، پیش بینی می شود که تقاضای 
جهانی انرژی در میان مدت و بلندمدت به رشد خود ادامه دهد و تا سال 2۰۴۵ 

با افزایش 2۵ درصدی، رشد قابل توجهی داشته باشد.
* برای حمایت از بهبود بازار پس از همه گیری کرونا و رفع نیازهای انرژی 

در آینده به تمام نوع های انرژی نیاز خواهد بود.
* برآورد می شود در طول دوره پیش بینی شده، نفت بیشترین سهم از سبد 
انرژی را حفظ کند و در سال 2۰۴۵  سهم 27 درصدی را به خود اختصاص دهد.

* گاز طبیعی بین سال های 2۰1۹ و 2۰۴۵ سریعترین رشد در بین سوخت های 
فسیلی را خواهد داشت و پس از نفت، با 2۵ درصد، دومین سهم بزرگ در سبد 

انرژی سال 2۰۴۵ را به خود اختصاص خواهد داد.
انرژی  و  باد  انرژی خورشیدی،  از  ترکیبی  تجدیدپذیر-  انرژی های  سایر   *
گرمایی زمین-  به طور میانگین 6.6 درصد در سال رشد خواهد کرد و رشد 

آن به طور قابل توجهی سریع تر از هر منبع دیگر انرژی خواهد بود.
* با فرض اینکه همه گیری ویروس کرونا تا سال آینده به طور گسترده ای 
مهار شود، انتظار می رود تقاضای نفت تا حدودی در سال 2۰21 بهبود یابد و 

نرخ رشد تقاضا در افق میان مدت قابل قبول پیش بینی شده است.
* پیش بینی می شود تقاضای جهانی نفت از حدود روزانه 1۰۰ میلیون بشکه 
در سال 2۰1۹ به حدود روزانه 1۰۹ میلیون بشکه در سال 2۰۴۵ افزایش یابد.

اقتصادی  توسعه  و  همکاری  سازمان  کشورهای  در  می شود  پیش بینی   *
روزانه ۴7  به حدود  تا 2۰2۵  در سال های 2۰22  نفت  تقاضای   )OECD(
میلیون بشکه برسد و پس از این دوره با روند کاهشی طوالنی مدت، تا سال 

2۰۴۵ به حدود 3۵ میلیون بشکه در روز برسد.
* برآورد می شود تقاضا در کشورهای غیر عضو سازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی در دوره پیش بینی شده 22 میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش 
یابد و از حدود روزانه ۵2 میلیون بشکه در سال 2۰1۹ به 7۴ میلیون بشکه 

در سال 2۰۴۵ برسد.
با افزایش تقاضایی حدود 6 میلیون و 3۰۰ هزار  * پیش بینی می شود هند 
تا  بین سال های 2۰1۹  تقاضا  افزایش  به  را  بیشترین کمک  روز  در  بشکه 

2۰۴۵ داشته باشد.
تأثیر  تحت  بیشتری  نسبت  به  هواپیمایی  بخش  در  نفت  تقاضای   *
محدودیت های اعمال شده برای مهار ویروس کرونا قرار گرفت، اما پیش بینی 
می شود در سال 2۰21 تا حدی بهبود یابد و پس از آن به رشد خود ادامه دهد.

* انتظار می رود نفت آمریکا با خوب شدن شرایط به سرعت بهبود یابد، اما 
به احتمال زیاد به مقدار پیش بینی شده در چشم اندازهای قبلی نخواهد رسید.

* با نگاهی به آینده دورتر، عرضه کشورهای غیراوپک پس از اوج گرفتن 
نفت ایاالت متحده در حدود سال 2۰3۰ دوباره کاهش خواهد یافت. این در 
حالی است که تولید اوپک این شکاف را پر خواهد کرد و با افزایش حدود 1۰ 
میلیون بشکه در روز، در سال 2۰۴۵ به روزانه ۴۴ میلیون بشکه خواهد رسید.

گرفته  قرار  زیادی  فشار  زیر  تقاضا  کاهش  دلیل  به  دست  پایین  بخش   *
است. این مسئله به احتمال زیاد موجی از تعطیلی پاالیشگاه ها را به دنبال 

خواهد داشت.
* بخش جهانی نفت تا سال 2۰۴۵ به سرمایه گذاری مجموع 12 هزار و 6۰۰ 

میلیارد دالر در باالدست، میان دست و پایین دست نیاز خواهد داشت.
* انتظار می رود که حجم معامالت نفت در طوالنی مدت، همسو با الگوی 
عرضه، در حدی متوسط رشد کند. با این وجود، سهم خاورمیانه از تجارت 
شدت  به  شده  پیش بینی  دوره  دوم  بخش  در  میعانات  و  خام  نفت  جهانی 

افزایش خواهد یافت.
* جریان نفت خام و میعانات گازی بین خاورمیانه و آسیا - اقیانوسیه همچنان 
مهمترین حلقه تجارت نفت است و حجم آن از حدود روزانه 1۵ میلیون بشکه 
در سال 2۰1۹ به حدود 2۰ میلیون بشکه در روز در سال 2۰۴۵ خواهد رسید.

* برآورد می شود منطقه آسیا-اقیانوسیه با افزایش واردات به مقدار بیش از 
6 میلیون بشکه در روز، مهمترین منطقه وارد کننده نفت خام در طول دوره 

پیش بینی شده باشد.
* پیشرفت های فن آوری نقش مهمی در شکل گیری چشم انداز جهانی انرژی 
انتظار می رود سیاست های عمومی  این در حالی  است که  ایفا خواهد کرد. 
مربوط به تقاضا و عرضه انرژی در طول دوره پیش بینی شده سختگیرانه تر شود.

وهوایی  آب  تغییرات  چالش  به  رسیدگی  برای  جهانی  همکاری  افزایش   *
حیاتی است.

* همکاری بین المللی می تواند رویکردی منسجم، متعادل و یکپارچه را برای 
تحقق اهداف توافقنامه پاریس و آرمان های توسعه پایدار فراهم کند.

تحقق تولید تکلیفی نفت و گاز مارون در نیمه نخست امسال
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از تحقق بیش از 1۰۰ 
درصدی تولید نفت، گاز غنی و نفتای شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون 

در نیمه نخست امسال خبر داد.
به گزارش شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، حمید کاویان، مدیرعامل 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در نشست پیش بینی بهره دهی چاه های 
این شرکت ضمن قدردانی از تالش های کارکنان، به تشریح شرایط تولید در 
نیمه نخست امسال پرداخت و اظهار کرد: در بخش تولید نفت، 1۰1 درصد 
برنامه ابالغی و در بخش های تولید گاز غنی و نفتا به ترتیب 1۰1 و 1۰2.۵ 

درصد برنامه تولید تکلیفی تحقق یافته است.
وی افزود: با اجرای پروژه های مربوط به چاه های توسعه ای، تعمیری 

و ترمیمی نیز برآیند تولید مثبت 6.1 هزار بشکه در روز محقق شده است.
از  اینکه  به  اشاره  با  مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون 
فروردین تا شهریور امسال میزان گازسوزی در تاسیسات عملیاتی به میزان ۵۰ 
درصد کاهش یافته است، یادآور شد: بیش از ۹8 درصد پساب های نمکزدایی 
به چاه های دفعی تزریق و با به کارگیری دستگاه های تفکیک گر سیار نفت 
)MOS( و فرآورش سیار نفت )MOT( در مجموع ۵7 هزار بشکه نفت بازیافت 
شد که همگی افزون بر پایداری تولید با هدف صیانت از زیست بوم پیرامونی 
انجام شده اند.کاویان بیان کرد: با 73 هزار و 78۴ مورد ضخامت سنجی خطوط 
لوله و تأسیسات در نیمه نخست امسال، بیش از 2۵ درصد افزایش را نسبت به 
ضخامت سنجی ۵8 هزار و 8۰7 موضع در مدت مشابه سال ۹8 تجربه کردیم.

وی انجام تعمیرات اساسی 1۹۰ تجهیز زیر ۴ هزار اسب بخار، ایمن سازی 
آلودگی  با  تأمین تجهیزات مبارزه  انتقال نفت و گاز در 3۵ نقطه و  خطوط 
نفتی در سطح رودخانه ها را از اهم اقدام های این شرکت در 6 ماه نخست 

امسال  برشمرد.

 واکنش رئیس کل بانک مرکزی به تحریم ثانویه بانک های ایرانی؛

شدیدترین تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران!
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زیر نظر: محمد امامی

ر  کا حوزه  فعال  یک 
شکل گیری بخش خصوصی 
پیش  را  کشور  در  قدرتمند 
و  دانست  ای  منطقه  مزد  تعریف  نیاز 
زندگی  های  حداقل  که  زمانی  گفت: 
کارگران و هزینه های معیشت آنها را 
پذیرفتیم می توانیم به بحث مزد منطقه 

ای ورود کنیم.
علی حیدری درباره آغاز پژوهشها 
در وزارت کار برای بررسی مزد منطقه 
ای اظهار کرد: شاید در ماده ۴1 قانون 
اشاره  و صنایع  ای  منطقه  مزد  به  کار 
شده باشد ولی این بحث زمانی می تواند 
مطرح شود که بتوانیم حداقل دستمزد را 

پوشش دهیم.
دستمزد  قل  ا حد  : د فزو ا وی 
صرفنظر  که  گویند  می  مزدی  به 
های  حداقل  جغرافیایی،  موقعیت  از 
زندگی کارگران را تامین کند ولی می 
بینیم که خانوارهای کارگری با میزان 
دستمزدی که برایشان تعیین و تصویب 
می شود همچنان در تامین هزینه های 
معیشتی مشکل دارند. متاسفانه در تعیین 
حداقل مزد دچار چالش هستیم و نمی 

با هزینه های معیشت  توانیم متناسب 
کارگران نرخ دستمزد را در شورای عالی 

کار تعیین کنیم.
مزد منطقه ای در کشورها سطوح 

باالتری از مزد حداقلی است 
به  اشاره  با  کار  حوزه  فعال  این 
از  برخی  در  ای  منطقه  مزد  تعیین 
یک  کشورها  تمام  در  گفت:  کشورها 
اساس  بر  که  دارد  وجود  حداقلی  مزد 
آن نیازهای معیشتی نیروی کار تامین 
مزد  از  وقتی  ولی  و تضمین می شود 
سطوح  شود،  می  صبحت  ای  منطقه 

باالتری از مزد حداقلی است که غالبا 
سرمایه  همچون  هایی  مولفه  روی 
نیروی  مهاجرت  یا  صنایع  در  گذاری 

کار تاثیرگذار است.
حیدری گفت: با توجه به چالشهایی 
دستمزد  حداقل  تعیین  بحث  در  که 
وجود  گذشته  سالهای  طی  کارگران 
داشته امکان تعیین مزد منطقه ای در 
شرایط حاضر فراهم نیست و زمانی که 
حداقل های معیشت کارگران و هزینه 
های واقعی زندگی آنها را بپذیریم می 

توانیم به مزد منطقه ای ورود کنیم.

خصوصی  بخش  پررنگ  حضور 
پیش نیاز تعریف مزد منطقه ای

وی حضور پررنگ بخش خصوصی 
مزد  تعریف  نیاز  پیش  را  کشور  در 
وقتی  گفت:  و  نست  دا ای  منطقه 
و  باشیم  داشته  قوی  خصوصی  بخش 
بخشهای  در  دولتی  های  تصدیگری 
ن  ا تو می  بد  یا کاهش  دی  قتصا ا
منطقه  مزد  به  ورود  برای  زیرساختها 
ای را فراهم کرد اما مادامی که بخش 
خصوصی قوی در کشور شکل نگیرد و 
به ثبات اقتصادی نرسیم مزد منطقه ای 

نتیجه ای نخواهد داشت.
پژوهشی  موسسات  همکاری  با 
تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، 
مزد  حداقل  تعیین  زمینه  در  تحقیقات 
بر اساس صنایع و مناطق آغاز شده و 
به گفته معاون روابط کار وزیر کار این 
ظرفیت وجود دارد که در قالب مذاکرات 
و پیمان های دسته جمعی میان تشکل 
های کارگری و کارفرمایی در صنایع و 
با رعایت حداقل های  مناطق مختلف 
پیش بینی شده در قانون کار نسبت به 

تعیین مزد منطقه ای اقدام کنند.

فعال حوزه کار:

زیرساخت ها برای تعیین دستمزد منطقه ای فراهم نیست

را  موضوع  این  بر  برخی 
مطرح می کنند که حذف کارت 
سوخت به افزایش قاچاق سوخت 
به گفته  این در حالی است که  منجر شد. 
مسووالن کارت سوخت هیچ گاه حذف نشده 
بلکه از سال 13۹2 تا اوایل 13۹8 بیش از ۹ 
میلیون کارت نو شماره و بیش از 7.7 میلیون 

کارت المثنی صادر شده است.
کاهش  به  توجه  با   13۹۴ سال  در 
جهانی قیمت نفت، بهای فرآورده های نفتی 
نیز کاهش یافت. از این رو اگر دولت طرح 
بود  ناچار  کرد،  می  حفظ  را  بندی  سهمیه 
باالتر  قیمتی  به  را  سهمیه ای  غیر  بنزین 
از 1۰۰۰ تومان عرضه کند که این مفهوم 
را در برداشت که بنزین به قیمتی باالتر از 
شده  فروخته  مردم  به  فارس  خلیج  فوب 
کردن  نرخی  تک  به  دولت  بنابراین  است؛ 

بنزین اقدام کرد.
بنزین،  شدن  نرخی  تک  ز  ا پس 
دادند  ترجیح  گیری،  سوخت  هنگام  مردم 
از کارت سوخت جایگاهدار به جای کارت 
سوخت شخصی استفاده کنند. اما در سال 
های بعد با توجه به افزایش قیمت دالر و 
قیمت  کم کم  خام،  نفت  قیمت  همچنین 
فارس  خلیج  فوب  به  نسبت  داخلی  بنزین 
کاهش چشم گیری پیدا کرد و این امر دولت 
طرح  مجددا  تا  داشت  آن  بر  را  مجلس  و 
سهمیه بندی بنزین یارانه ای را شروع کنند 
و این بدان معنا بود که مردم باید مجددا از 
کارت سوخت شخصی برای سوخت گیری 
استفاده کنند چون با استفاده از کارت سوخت 
یارانه ای  غیر  نرخ  با  بنزین  از  باید  جایگاه 

استفاده می کردند.
بر این اساس فعالیت جدی تر کارت 
سوخت شخصی در جایگاه ها این شائبه را به 
وجود آورد که کارت سوخت مجددا احیا شده 
و تصمیم نادرست موجب تحمیل خسارت به 
کشور شده است، این در شرایطی است که 

طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت نفت، با 
وجود تک نرخی شدن قیمت بنزین در خرداد 
13۹۴، کارت سوخت هیچگاه حذف نشد و از 
زمان شروع فعالیت سامانه هوشمند سوخت 
از نیمه دوم سال 138۵ که به صورت پایلوت 
راه اندازی شده و از ششم تیرماه 1386 با 
سیستم سهمیه بندی، تا کنون ادامه داشته 
و هرگز خودرویی طی این سالها بدون کارت 
به  نمیتوانسته  جایگاه(  یا  سوخت)شخصی 

سوخت گیری اقدام کند.
بنا بر اظهارات وزیر نفت از سال 13۹2 
تا اوایل 13۹8 بیش از ۹ میلیون کارت نو 
شماره و بیش از 7۰7 میلیون کارت المثنی 
با  قراردادهایی  نیز  ساله  هر  و  شده  صادر 
ستاد  در  تومان  میلیارد   1۰۰ حدود  هزینه 
شرکت ملی پخش و مناطق آن به منظور 
پشتیبانی و به روز رسانی این سامانه )نرم 

افزار، سخت افزار( منعقد شده است.
اما سوالی که در اینجا مطرح می شود 
در سال های  کارت سوخت  است که  این 
اخیر چه تاثیری بر میزان قاچاق این فراورده 
نفتی در کشور گذاشته است؟ در این رابطه 
آبادی - مدیرعامل شرکت  علیرضا صادق 
نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  ملی 
ایران گفت: شرکت ملی پخش فرآورده های 

هیچ  به  سال ها  این  طول  در  ایران  نفتی 
مصرف کننده ای بدون کارت هوشمند سوخت 
فرآورده گازوییل عرضه نکرده است و تمام 
مصرف کنندگان فقط با کارت سوخت و بر 
کنند؛  می  گیری  سوخت  پیمایش  اساس 
این درحالی است که غالب کشفیات قاچاق 
فرآورده های نفتی در این سالها به گازوییل 

مربوط بوده است.
سامانه هوشمند سوخت  اگر  بنابراین 
این  بگیرد،  را  قاچاق  جلوی  می توانست 
موضوع درباره قاچاق گازوییل محقق می شد، 
پس این نشان می دهد که سامانه هوشمند 
سوخت چنین توانی را ندارد، به گفته صادق 
فکر  دارند،  دوست  عده ای  شاید  اما  آبادی 
کنند می شود کارتی طراحی کرد که بدون 
سیاست قیمتی و بدون محدودیت، مصرف 
گازوییل  قاچاق  بتواند جلوی  و  کند  را کم 

را بگیرد.
به گفته وی حتی در کشفیات بنزین 
کشفیات  کل  درصد   3 از  کمتر  که  قاچاق 
قاچاق فرآورده های نفتی را به خود اختصاص 
می دهد، می بینید که باز هم آن کشفیات در 
استان هایی بوده که به هیچ وجه بدون کارت 

سوخت شخصی، بنزین توزیع نشده است.
در  سوخت  کارت  نقش  درباره  وی 

توزیع  است:  معتقد  قاچاق  از  جلوگیری 
در  چه  سوخت  کارت  طریق  از  سوخت 
بنزین و چه در گازوییل نقش عمده ای در 
جلوگیری از قاچاق فرآورده نخواهد داشت؛ 
اما عجیب است که عده ای هنوز مدعی اند 
بیرون  سامانه  از  اعدادی  می توانستند  که 
قاچاق  بفهمند  آن  اساس  بر  که  بیاورند 
و  خیر  یا  می شود  انجام  کشور  در  بنزین 
نکته  این  به  باید  است.  چقدر  آن  عدد  یا 
توجه کرد که قاچاق فعالیتی بدون نشانه 
است، بنابراین عدد دقیقی نمی توان برای 

آن عنوان کرد.
قیمت   13۹۵ سال  در  است  گفتنی 
بنزین بر اساس فوب خلیج فارس ۹۹2 تومان 
بوده است، در آن سال نرخ ارز حدود 32۰۰ 
تومان بود و قیمت نفت هم در محدوده 3۰ 
برای هر بشکه معامله می شد.  تا ۴۰ دالر 
یعنی قیمت فوب خلیج فارس بنزین از قیمت 
داخلی آن ارزان تر بود، بنابراین منطقی است 
سود  زمانی  بازه  آن  در  بنزین  قاچاق  که 
اقتصادی در برنداشته است، به ویژه آنکه کار 
قاچاق حتی با 1۰ تا 2۰ درصد سود هم به 
صرفه نیست و به دلیل ریسک پذیری حاشیه 
سود باالیی می خواهد، بنابراین مصرف در 
سال ۹۵ که 7۵ میلیون لیتر بوده که مصرف 

واقعی بنزین است.
حال با توجه به رشد 33 درصدی تعداد 
خودروهای شخصی از سال 13۹۵ تا 13۹8 
اگر همین رشد به میزان مصرف بنزین تعمیم 
پیدا کند، به عدد ۹۹ میلیون لیتر در روز در 
مصرف  میانگین  که  میرسیم   13۹8 سال 
بنزین قبل از سهمیه بندی در سال گذشته 
در حدود همین میزان بود. بنابراین  بر اساس 
آمار و اطالعات موجود می توان گفت که 
به رغم اینکه کارت سوخت هیچ گاه حذف 
نشده، اما استفاده یا عدم استفاده از کارت 
سوخت شخصی نیز تاثیری بر میزان قاچاق 

بنزین نداشته و نخواهد داشت.

رابطه کارت سوخت و قاچاق بنزین؛

ناتوانی سامانه هوشمند سوخت در مقابله با قاچاق!

هواپیمایی  صنعت  داد  هشدار  یاتا 
نیمه دوم سال میالدی  در  کرونازده جهان 
جاری 77 میلیارد دالر دیگر ضرر خواهد کرد.

یاتا هشدار داد صنعت هواپیمایی جهان 
با نرخ 3۰۰ هزار دالر در دقیقه معادل 13 
میلیارد دالر در ماه ضرر می کند و ممکن 
است بخشهای زیادی از این صنعت تا چند 

ماه دیگر دچار ورشکستگی شود.
اقتصاددان  رییس  پیرس،  برایان   
انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی )یاتا( 
به خبرنگاران گفت: مسئله اصلی اکنون کمک 
است به خصوص یارانه های دستمزد که از 
سوی دولتها در حال حذف شدن هستند. وی 
دولتها  حمایتی  های  برنامه  تمدید  خواستار 

برای ایرالینها شد.

سه  در  ایرالینها  که  کرده  اعالم  یاتا 
کرونا  ویروس  شیوع  که  امسال  دوم  ماهه 
 ۵1 است،  کرده  فلج  را  جهانی  سفرهای 
برای  کردند.درخواستها  ضرر  دالر  میلیارد 
افزایش حمایت دولتی در حالی مطرح شده 
دادن  دست  از  با  آمریکایی  ایرالینهای  که 

امیدشان به تصویب بسته کمک مالی جدید 
فدرال، مرخصی اجباری بیش از 23 هزار نفر 

از کارکنانشان را آغاز کردند.
بیشتر  ورشکستگی  به  نسبت  تا  یا
ایرالینها در زمستان نیمکره شمالی هشدار 
داده زیرا صرفه جوییها و کاهش هزینه ها 

برای جبران سقوط درآمد شرکتهای هواپیمایی 
شرکت  یک  پیرس،  گفته  نیست.به  کافی 
هواپیمایی معمولی اکنون برای هشت و نیم 

ماه فعالیت پول دارد.
ایرالینهای  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
تست  نی  جها سیستم  ر  ستا خوا نی  جها
قرنطینه  جای  به  پرواز  از  پیش   1۹ کووید 
فلج  باعث  و محدودیتهای سفر هستند که 

شدن سفرهای هوایی شده اند.
یاتا انتظار دارد حتی در صورت عرضه 
واکسن کووید 1۹، سطح ترافیک هوایی تا 
ضرردهی  و  مانده  راکد   2۰21 سال  پایان 
شش  تا  پنج  نرخ  با  هواپیمایی  شرکتهای 
میلیارد دالر در ماه ادامه پیدا کند و تا سال 

2۰22 این بخش به سودآوری برنگردد.

زیان 300 هزار دالری ایرالین ها در هر دقیقه
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حسین فتاحی 
از كارگری تا مدیریت شركت امرسان
 همیشه به دنبال بهترین شدن

صاحب بزرگترین کارخانه 
تولید یخچال فریزر ایران

مهندس سلطان حسین فتاحی در سال 133۶ در روستای کسالن میانه متولد شد حسین فتاحی فرزند دوم خانواده 
بود و او در ۴ سالگی پدر خود را از دست داد . و عمویش سرپرستی او و برادرش را به عهده گرفت .

عمویش یک نظامی بود و به دلیل ماموریت هایی که داشت به شهر قائم رفت حسین فتاحی کالس اول را در 
نایین وکالس دوم دبستان را در مراغه به اتمام رساند و بعد از آن تا 1۲ سالگی در میانه به تحصیل ادامه داد. 1۲ 

سال بیشتر نداشت که با امتحان ورودی در هنرستان کارخانه آزمایش هم زمان مشغول به تحصیل و کار شد.
موفق،  افراد  زندگینامه  قسمت  در  باشید.  همراه  فتاحی  حسین  زندگینامه  ادامه  مطالعه  برای  بازار  آکادمی  با 
مقاله های مختلفی همچون زندگینامه پروانه وثوق فرشته ی نجات کودکان سرطانی، ندگینامه استفان پرسون موسس 
پردرآمدترین فروشگاه H&M، زندگینامه ایندرا نویی رئیس شرکت پپسی و قدرتمند ترین زن جهان، زندگینامه 
استاین اریک هاگن مردی که با راه اندازی فروشگاه میلیاردر شد، زندگینامه کارلوس اسلیم هلو ثروتمند مکزیکی 

و هفتمین ثروتمند جهان، زندگینامه احمد و محمود خیامی بنیانگذاران ایرانخودرو و ... را می توانید مطالعه کنید.
زندگینامه حسین فتاحی از زبان خودش

حسین فتاحی می گوید: به علت عالقه شدید به مطالعه مجله و روزنامه ناگهان آگهی پذیرش هنرجو را در کارخانه 
ی آزمایش را دیدم و بعد از دادن آزمون و گرفتن رتبه سوم در سال 13۴۸ موفق شدم به شرکت آزمایش ورود کنم. 
از صبح تا ظهر در کارخانه مشغول به کار میشدم و بعد از ظهرها درس میخواندم . حسین فتاحی وقتی سیکلش را 

گرفت در کارخانه آزمایش مشغول به کار بود اما بعد از آن به کارخانه الکترولوکس رفت.
زیرا دیگر حس میکرد از لحاظ فنی در کارخانه ی آزمایش چیزی نمانده که یاد نگرفته باشد و از آن پس در 
روزنامه به دنبال آگهی برای استخدام طراح لوازم خانگی بود تا بتواند خود را محک بزند. در نتیجه با آگهی روزنامه 
در شرکت الکترولوکس بعنوان طراح استخدام شد و طولی نکشید که یک محصول جدید از بخاری نفتی را طراحی 

و وارد بازار کرد .
سپس پس از یک سال کار در شرکت الکترولوکس وارد کارخانه ارج شد اما به علت نداشتن کارت پایان خدمت 
پس از 3 ماه اخراج شد. حسین فتاحی همچنین میگوید: من عاشق کارم بودم و بسیار بلند پرواز و جاه طلب . عالقه 

داشتم در همه موارد اول باشم.و حتی در اغلب رشته های ورزشی رتبه اول را کسب کرده بودم.
چون سربازی نرفته بودم مدت زیادی نتوانستم در شرکت ارج فعالیت کنم. او در زمانی که سرباز شد مجبور 

شد برای گذراندن زندگی ، تحصیل را کنار بگذارد و  فقط کار کند.
در زندگینامه حسین فتاحی می خوانیم که او در سال 1355 در دانشگاه علم و صنعت در رشته برق قبول شد اما 
برای ورودش به دانشگاه نیاز بود که کسی با مبلغ 150 هزار تومان تضمینش کند. چون کسی را نداشت نتوانست 

به این دانشگاه برود.
در دوشان تپه واحد زبان نیروی هوایی، سربازی اش را گذراند .و در آنجا مسئول ساختمان بخش آموزش شده 

بود و حسین فتاحی از این موقعیت استفاده کرد و زبان انگلیسی را فرا گرفت .
وقتی سرباز بود از صبح تا ساعت 1۲ ظهر ساعتی کار میکرد و از ساعت یک بعد از ظهر تا ۶ عصر در سربازی 
بود که زبان را نیز فرا میگرفت و در روز یک ساعت را به ورزش اختصاص میداد. سربازی اش که اتمام یافت به 
شرکت ساراول برگشت . و مشغول شدن در این شرکت سبب شد تبحر و تجربه اش ارتقا پیدا کند که سبب شد 

حسین فتاحی موفق به طراحی کولر آبی و آبگرمکن نفتی شود.
در آن زمان مدیر عامل ساراول به علت پشتکار و مهارتش خواست که حقوقش را افزایش دهد اما حسین فتاحی 
نپذیرفت و در عوض از او خواست که هنگام سر زدن به خط تولید همراه او باشد تا شیوه های بخورد با کارگران و 

رفع اشکال ها در حوزه مسائل فنی و همچنین حل تضاد ها و تعارض ها را از نزدیک ببیند و لمس کند.
او نیز قبول کرد و به او جرات و فرصت اشتباه کردن را داد پس از انقالب حسین فتاحی دبیر، سخنگو و مسئول 
کمیته فنی شورای کارگری ساراول شد. در آن زمان بود که تصمیم به طراحی و تولید کولر آبی و آبگرم کن نفتی 
گرفت و با گروهی که تشکیل داده بود ، در مدت 3 ماه به طراحی و قالب سازی پرداختند و در طی ۶ ماه  آن ها را 

به تولید رساندند .
کار در کارگاه

او بعد از سال 13۶3،تصمیم میگیرد که کسب و کار مستقلی برای خود راه اندازی کند و استعفاء داد و به سمت 
کار آزاد رفت. در ابتدا در تعمیر گاه های مختلف ، یخچال فریزرهای ساید بای ساید و نوفراست را تعمیر می کرد و 

به ازای تعمیرات آن ها ، درصد می گرفت. و نیز مدیریت یک کارگاه کلمن سازی را برعهده گرفت.
مدتی بعد از کسب تجربه ، در مغازه کوچکی که توانسته بود اجاره کند یخچال های دست دوم را تعمیر می کرد 
و بعد از تعمیر آن ها را به مغازه ها می فروخت. بعد از این مرحله ، به فکر طراحی فریزر و ساخت آن ها با امکانات 
کابینت سازی افتاد.  او این کار را در یک پارکینگ 50 متری در خیابان کوکا کوال آغاز کرد ، در ابتدا برای این کار 

فرآیند تولید کابینت را از طریق تماشا از پشت شیشه یک مغازه شروع کرد.
او مغازه را به مدت یک هفته اجاره کرد. توافق کردند ، که او کارگاه خود را با کارگرانش در عرض یک هفته 
در ازای ۴000 تومان به حسین فتاحی اجاره دهد. و در آن زمان ها همه کارها از جمله برش ، با کمک قیچی دستی 

انجام می شد. و خم ها نیز با دست انجام می شد و خیلی سخت بود .
آن یک هفته با یک تیم ۴ نفره شب و روز کار می کردند. حسین فتاحی همه ی سختی ها را به جان خرید و در 

آن هفته 10 بدنه ساختند که ۸ تای آن سالم بود.
با آلومینیوم ساخته شد و همچنین پشم شیشه که در آن زمان فقط یخچال های آمریکایی پشم  بدنه داخل 
شیشه داشتند و در نتیجه به یک فریزر کامل رسیدند سپس با تولید ۸ فریزر با گذراندن سختی و تالش بسیار در 
دو ماه به هدفی که سالیان دراز به دنبال آن بود، رسید. اما حسین فتاحی همیشه به دنبال بهترین شدن بود و به 
این موضوع راضی نشد و میخواست تولید بیشتری داشته باشد و این شروعی بود برای رسیدن به هدفی برتر یعنی 

احداث کارخانه تولیدی لوازم خانگی امرسان .
او اکنون مهندس سلطان حسین فتاحی، دارای مدرک دکترای مدیریت کسب و کار است و صاحب بزرگترین 

کارخانه تولید یخچال فریزر ایران، کارخانه امرسان می باشد .
مدیر شرکت امرسان

حسین فتاحی
مهمترین شرکت های احداث شده توسط حسین فتاحی ، عبارتند از:

 شرکت امرسان تولید کننده یخچال خانگی سفید
 شرکت یاس بنفش وارد کننده مواد اولیه

شرکت امرسان خدمات
شرکت گردریک صادرات

شرکت دانفوتک واردات محصول
شرکت امرسان در سال 13۶۴ توسط آقای حسین فتاحی تاسیس شد و تا سال 13۶۶ تولیدفریزرهای خانگی 
می کرد. خط تولید اولین یخچال فریزر 1۶ فوت با طراحی جدید در سال 13۶۶ به مرحله تولید و توزیع رسید. و 
از ویژگی های منحصر به فرد این یخچال ، طراحی بدنه و سیستم تبرید بود که آن را به یکی از پر فروش ترین 

یخچال فریزرهای داخلی تبدیل کرد.
 سپس با توجه به نیازهای بازار، یخچال فریزرهای 1۸  فوت و ۲0 فوت امرسان طراحی شد و به مرحله تولید 
رسید و جالب است بدانید یخچال فریزرهای 1۸ فوت سالها یکی از پرفروش ترین محصول در کشور بود و یخچال 

فریزرهای ۲0 فوت همچنان رتبه اول را در این زمینه داراست .
شرکت  امرسان هم اکنون محصوالت خود را با نیاز روز مشتریان طراحی و تولید میکند و با هدف پیشتاز بودن 
در صنعت لوازم خانگی موفق به تولیدات یخچال فریز ساید بای ساید،یخچال فریزرهای عریض ، اجاق گازهای 

رومیزی و همچنین ماشین لباس شویی شده است.
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هادی و علی پرتوی

برترین » سرمایه گذاران فرشته«
 در سیلیکون ولی

علی پروتوی )Ali Partovi( و هادی پرتوی )Hadi Partovi( دو برادر 
ایرانی آمریکایی مقیم ایاالت متحده هستند که نامشان با بسیاری از استارتاپ های بزرگ 
سیلیکون ولی همچون دراپ باکس، فیسبوک و code.org گره خورده است. این دو 
برادر امروز نام هایی آشنا برای اهالی سیلیکون ولی هستند که حضورشان در هر شرکتی، 

نشان دهنده ی برنامه ای جدی برای رسیدن به موفقیت است.
علی پرتوی عضو تیم موسس شرکت تبلیغاتی LinkExchange بود که در 
سال 1۹۹8 به قیمت 26۵ میلیون دالر توسط مایکروسافت خریداری شد. هادی پرتوی 
در تاسیس استارتاپ تشخیص صدای TellMe Networks نقش داشت که آن 
هم در سال 2۰۰7 به قیمت 8۰۰ میلیون دالر به مایکروسافت فروخته شد. هادی در 
پروژه  های اینترنت اکسپلورر و msn مایکروسافت نیز نقش مدیریتی داشته و مدتی 

به عنوان معاون ارشد مای اسپیس در این شرکت مشغول به کار بوده است.

تولد و تحصیل
آنها  آمدند.  دنیا  به  تهران  در  شمسی(   13۵۰(  1۹72 سال  در  پرتوی  برادران 
نوه های تاجر مشهور ایرانی مجید خسروشاهی بوده و با مدیرعامل کنونی اوبر یعنی دارا 
دانشکده ی فیزیک  برادر، موسس  این دو  پدر  دارند.  خسروشاهی، نسبت خویشاوندی 
دانشگاه صنعتی شریف یعنی فیروز پرتوی است. او پس از محمدعلی مجتهدی دومین 
استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف بوده است. فیروز پرتوی عالوه بر دانشگاه شریف در 
دانشگا ه های امیرکبیر، MIT و هاروارد نیز به تدریس پرداخته است. مادر دوقلوهای 

پرتوی نیز دانش آموخته ی علوم کامپیوتر از دانشگاه بوستون بوده است.

فعالیت کاری
هادی پرتوی پس از فارغ التحصیلی در مایکروسافت استخدام شد و به عضویت 
تیم توسعه ی اینترنت اکسپلورر درآمد. او پس از مدتی مدیر گروه توسعه ی این مرورگر 
شد. هادی در سال 1۹۹7 روی پروژه ی نرم افزارهای نصب شده در پلتفرم وب مشغول 
به کار شد. او با همکاری تام ثای در مایکروسافت اولین سیستم دانلود و آپدیت اتوماتیک 
نرم افزاری تحت وب را با استفاده از XML توسعه داد. اولین نتیجه ی این پروژه در 
دسامبر همان سال به عنوان قابلیتی جدید در IE ۴.۰1 معرفی شد. پس از آن هادی در 

توسعه ی نسخه ی پنجم مرورگر مایکروسافت نیز مشغول به کار شد.
هادی در کنار کار در مایکروسافت پروژه ی تل می نتورکس را با همکاری مارک 
مک کو در سال 1۹۹۹ اجرا کرد. محصول این پروژه، نرم افزاری بود که به تلفن ها امکان 
دسترسی به اینترنت از طریق پیام های صوتی را می داد. در نتیجه گستره ی محتوای 
در دسترس کاربران در وب افزایش پیدا می کرد. پرتوی در این پروژه از دانشجوها و 
فارغ التحصیالن تازه کار دانشگاه ها استفاده می کرد. شرکت تل می سرانجام در سال 2۰۰7 

به مایکروسافت فروخته شد.

هادی فعالیت کاری را در مایکروسافت و علی در اوراکل شروع می کند
در این میان علی نیز فعالیت جداگانه ی خود را پیگیری می کرد. داستان شروع فعالیت 
 LinkExchange کاری او به شغل مشاوره ای در اوراکل و سپس وبسایت تبلیغاتی
باز می گردد. تونی، یکی از دوستان هادی در دانشگاه از او در خواست می کند که برای 
این پروژه با هم همکاری کنند؛ اما هادی که در آن سا ل های یعنی سال های پایانی قرن 
بیستم به طور جدی مشغول به کار بوده، برادرش علی را معرفی می کند و به این ترتیب، 

لینک اکسچینج به عنوان اولین تجربه ی جدی علی پرتوی شروع می شود.
نکته ی جالب در مورد فعالیت این دو برادر این که آنها همیشه در جهت کمک 
به یکدیگر شغل ها را انتخاب کرده اند. علی در مصاحبه ای گفته که هدف نهایی آنها 
کمک به والدین و تامین هزینه های خانواده بوده است. زمانی که استارتاپ او در سال 
1۹۹8 توسط مایکروسافت خریداری می شود، او در مایکروسافت مانده و هادی هیجان 

استارتاپی را تجربه می کند.

iLike، فیسبوک و اوبر
علی و هادی پرتوی در سال 2۰۰7 یک سرویس شبکه ی اجتماعی موسیقی با نام 
iLike تاسیس کردند. این پروژه از دل وبسایت Garageband.com بیرون آمد. 
این سرویس به کاربران امکان می داد تا موسیقی های مورد عالقه ی خود را راحت تر پیدا 
کرده و آن را با دوستانشان به اشتراک بگذارند. عالوه بر آن قابلیت دانلود فایل های رایگان 
MP3 و اعالن کنسرت های مورد عالقه نیز در این سرویس وجود داشت. هنرمندان 

نیز با استفاده از آی الیک می توانستند مستقیما با طرفداران خود ارتباط برقرار کنند.
وبسایت آی الیک در 13 ساعت اول راه اندازی به آمار 1۰ هزار کاربر رسید و تا 
انتهای هفته ی اول یک میلیون نفر را به خود جذب کرد. در ادامه ی مسیر تعداد اعضا به 
۵۵ میلیون نفر و بازدید ماهانه ی آن به 1.۵ میلیارد رسید. این سرویس سریعا اپلیکیشن 
فیسبوک خود را نیز معرفی کرد و در مدت کوتاهی به پرطرفدارترین سرویس این شبکه ی 
اجتماعی تبدیل شد. برادران پروتوی سرانجام این وبسایت را در سال 2۰۰۹ به قیمت 

2۰ میلیون دالر به مای اسپیس فروختند.

فروش iLike به مای اسپیس بزرگترین شکست دوران کاری 
پرتوی ها بوده است

میان  در  را  پرتوی ها  که  هستند  دیگر  بزرگ  استارتاپ  دو  اوبر  و  فیسبوک 
با فیسبوک و زاکربرگ  سرمایه گذاران و مشاوران خود دیده اند. آشنایی هادی پرتوی 
به کمک یکی از سرمایه گذاران آی الیک بوده که با شان پارکر رابطه ای دوستانه داشته 
پتانسیل  با تیم کوچک فیسبوک در سال 2۰۰۵، متوجه  از مالقات  است. هادی پس 
به  تبدیل شدن  برای  فرد  نزدیک ترین  او  با خود می گوید  و  زاکربرگ می شود  باالی 
بیل گیتس بعدی است. در آن زمان اطرافیان هادی به او می گفتند که سرمایه گذاری 
در فیسبوک مانند عضویت در یک انجمن برادری دانشگاهی است اما او با ایمان به 

زاکربرگ وارد این شرکت شد.
پرتوی ها به عنوان سرمایه گذاران نهایی وارد اوبر شدند.هر سرمایه گذاری شانس 
ورود به یک استارتاپ آن هم در مراحل پایانی را نخواهد داشت اما این دو برادر به خاطر 
شبکه ی کاری بزرگ و پرنفوذ و همچنین اعتبار باارزش در زمینه ی جذی نیرو و تشکیل 
تیم، به اوبر پیوستند. آنها به مشکالت کنونی این شرکت اذعان می کنند اما معتقدند دارا 
خسروشاهی به عنوان مدیرعامل توانایی های زیادی در برطرف کردن مشکالت فرهنگ 
سازمانی دارد. بعالوه او شخصیتی دارد که دیگران را به کمک کردن برای رسیدن به 

موفقیت تشویق می کند.

ورود به دنیای سرمایه گذاری
برادران پرتوی امروز بیش از هر چیز به عنوان سرمایه گذاران فرشته در سیلیکون 
ولی شناخته می شوند. آنها در سال های ابتدایی دهه ی 2۰۰۰ در استارتاپ های متعددی 

سرمایه گذاری کردند. یکی از مهم ترین سرمایه گذاری های آنها در سرویس دراپ باکس 
است که عالوه بر سرمایه، مشاوره های فنی و مدیریتی به موسسان این استارتاپ از 

جمله آرش فردوسی را نیز شامل می شد.
 BlueKai. Flixster. عالوه بر دراپ باکس، استارتاپ های دیگری همچون
 Airbnb و IronPort. Practice Fusion. Facebook. Zappos
بودند.  ایرانی-آمریکایی  برادری  دو  این  میزبان  سرمایه گذاری  اولیه ی  مراحل  در  نیز 
سرمایه گذاری در پروژه های عام المنفعه و حامی محیط زیست نیز از همان سال های ابتدایی 
در برنامه ی پرتوی ها بوده و استارتاپ BrightFarms میزبان این دو سرمایه گذار بود.

Code.org
آخرین و مشهورترین پروژه ی برادران پرتوی، وبسایت آموزشی Code است. این 
دو برادر همیشه تالش می کردند تا آموزش علوم کامپیوتر و اینترنت در مدارس آمریکا، 
مانند علوم دیگر نهادینه شود. آنها در سال 2۰13 این سرویس را راه اندازی کردند تا 
انتقال  نقاط جهان  آمریکا و حتی دیگر  را به همه ی مدارس  خدمات آموزش کامپیوتر 
دهند. در دو سال اول تاسیس، نزدیک به صد میلیون نفر از جمله رئیس جمهور وقت 
آمریکا یعنی باراک اوباما در برنامه ی Hour of Code این وبسایت شرکت کردند.

سرویس های آمزوشی Code به سرعت فراگیر شده و حجم باالیی از مدارس 
آمریکایی به آن ملحق شدند. به عبارتی برادران پرتوی با این استارتاپ توانستند فرهنگ 
آموزش علوم کامپیوتر را در مدارس آمریکایی تغییر دهند. آنها برای آموزش دانش آموزان 
از متخصصین کامپیوتری استفاده نمی کنند چرا که قطعا این افراد در شرکت های دیگر 
حقوق باالتری خواهند داشت و تمایلی به معلم شدن ندارند. در عوض این سرویس 
نیز  آنها  آموزش علوم کامپیوتر آشنا کرده و  برنامه نویسی و  با  را  معلم های عالقه مند 

مدارس و دانش آموزان را تشویق می کنند.

وضعیت کنونی برادران پرتوی
علی پرتوی و هادی پرتوی فعالیت های سرمایه گذاری خود را روی استارتاپ هایی 
با اهداف جهانی و در جهت بهبود زندگی جهانی ادامه می دهند. آنها معتقدند ترکیب 
کسب درآمد و کمک به زندگی در سطح جهانی، معجونی از موفقیت خواهد بود و ارزش 
ریسک کردن دارد. بعالوه این دو برادر در سرمایه گذاری اشخاص را مهم تر از ایده ها 

می دانند و حتی روی افراد خوب با ایده های بد نیز سرمایه گذاری می کنند.
نکته ی جالب در مورد روند سرمایه گذاری پرتوی ها روی تیم ها، آزمون های فنی 
این دو برادر است. آنها پیش از سرمایه گذاری در تیم ها از آنها آزمون هایی فنی در حد 
آزمون های استخدامی گوگل و فیسبوک انجام می دهند. حتی موسسان دراپ باکس این 
آزمون ها را برای جذب سرمایه از پرتوی ها گذارنده اند. دوقلوهای سیلیکون ولی معتقدند 
توانایی استخدام  باید  افرادی که تصمیم به جذب میلیون ها دالر سرمایه دارند حداقل 

شدن در این شرکت های فناوری را داشته باشند.
در حال حاضر هادی پرتوی مدیرعامل وبسایت کد است و ماموریت آماده سازی 
اساتید برای تدریس علوم کامپیوتر را بر عهده دارد. علی پرتوی عالوه بر فعالیت های 
مشاوره ای وسرمایه گذاری، انکوباتور NEO را تاسیس کرده که با هدف شناسایی و 
پروش استعدادهای فنی در سیلیکون ولی فعالیت می کند. این انکوباتور از متخصصان 
سابق بزرگترین شرکت های فناوری همچون فیسبوک و گوگل تشکیل شده و کشف 

استعداد را از سال های ابتدایی دانشگاه شروع می کند.

و زمان مناسب قرار گرفتن در مکان   
ایده های بد! با    افراد خوب  سرمایه گذاری روی 

علی پرتوی عضو تیم موسس شرکت 
تبلیغاتی LinkExchange بود که در 
سال 199۸ به قیمت ۲۶5 میلیون دالر 

توسط مایکروسافت خریداری شد. هادی 
پرتوی در تاسیس استارتاپ تشخیص 
صدای TellMe Networks نقش 
داشت که آن هم در سال ۲00۷ به 

قیمت ۸00 میلیون دالر به مایکروسافت 
فروخته شد. هادی در پروژه  های اینترنت 
اکسپلورر و msn مایکروسافت نیز نقش 
مدیریتی داشته و مدتی به عنوان معاون 

ارشد مای اسپیس در این شرکت مشغول 
به کار بوده است.
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از  پس  كرونا  به  ایران  كار  دوومیدانی  چندین  ابتالی 
قهرمانی كشور

به  ورزشکار  باشگاه های کشور چندین  قهرمانی  دوومیدانی  از مسابقات  پس 
کرونا مبتال شده اند.

آخرین مسابقات دوومیدانی قهرمانی باشگاه های ایران طی روزهای 1۰ تا 13 در 
دو بخش مردان و زنان برگزار و تیم ها و نفرات برتر مشخص شدند. در این مسابقات 
طبق اعالم فدراسیون دوومیدانی بیش از 2۴۰ ورزشکار مرد و 2۵۰ ورزشکار زن به 

رقابت با یکدیگر پرداختند.
پس از این مسابقات تست کرونای چندین ورزشکار از جمله رضا قاسمی ملی 
پوش 1۰۰ متر مثبت اعالم شد که در قرنطینه به سر می برد. عالوه بر رضا قاسمی 
اسامی چندین ورزشکار دیگر هم شنیده شده است؛ رضا قاسمی)دوی 1۰۰ متر(، علی 
سهرابی )پرش ارتفاع(، نوید سلیمی پور )دونده  نیمه ماراتن( با باشگاه اصفهانی قرارداد 

دارند و به کرونا مبتال شده اند.  
از طرفی شنیده شده که نفرات متعددی به این ویروس مبتال شده اند اما آمار 
دقیق و رسمی در این زمینه منتشر نشده و بیشتر آمار مربوط به خود ورزشکاران است 
که در شبکه های اجتماعی اسامی مبتالیان را منتشر کرده اند. طبق گفته برخی از 
دوومیدانی کاران تست آنها پس از مسابقه مثبت شده و قبل از آن منفی بوده است. 
حتی نوید سلیمی پور دونده ماراتن سپاهان در روز مسابقه حال خوبی نداشته و با 
عالئمی شبیه به کرونا مسابقه داده است به گونه ای که سرپرست این باشگاه در 
مصاحبه ای ویدئویی تایید کرده که شرایط جسمی مناسبی ندارد اما با استناد به تستی 

که داده به کرونا مبتال نیست.  
یکی از دختران دوومیدانی مبتال به کرونا که نخواست اسمش منتشر شود در 
این مورد گفت:« روز چهارشنبه جواب تستم به لطف مسابقه اخیر مثبت شد و اصال 
وضعیت جسمانی خوبی ندارم. به امید اینکه همه تست کرونا داده اند و جواب ها منفی 
است در مسابقات شرکت کردم. من یک هفته قبل از مسابقات سر کار نرفتم و چند 
روز قبل از مسابقه تست دادم که جوابم منفی بود و هنگامی که مسابقه شرکت کردم، 

سالم بودم و هیچ مشکلی نداشتم اما االن جواب تستم مثبت شده است. 
این ورزشکار که در جریان مصاحبه به شدت سرفه می کرد، گفت که در جریان 
مسابقات اتاق هایشان سه نفره بوده اما سایر هم اتاقی ها او به کرونا مبتال نشده اند و 
اظهار کرد: از حواشی که در هتل بود فهمیدیم که گویا برخی از ورزشکاران در مسابقات 
نوجوانان و جوانان که چند روز قبل از مسابقه بزرگساالن برگزار شده بود، مبتال شده اند 

و چون  عالئمی نداشتند در مسابقه شرکت کردند و با بقیه هم در ارتباط بودند.
این ورزشکار در پاسخ به این سوال که می دانید چند نفر دیگر به کرونا مبتال 
شده اند؟ بیان کرد: نمی دانم به خاطر آبرو یا مسائل دیگر، کسی اعالم نمی کند اما 

می شنویم که وضعیت برخی ورزشکاران خوب نیست. 
یکی از ورزشکاران مرد هم که به کرونا مبتال شده گفت: مشکل این بود که 
فدراسیون اعالم کرد خود ورزشکاران تست بدهند و این احتمال وجود داشت که برخی 
قبل از مسابقه مبتال شوند و متوجه نشوند. در نتیجه باید قبل از مسابقات ورزشکاران 

قرنطینه می شدند و باشگاه یا فدراسیون تست می گرفت.
او مدعی شد: برخی از ورزشکاران هم که تست منفی خود را به فدراسیون تحویل 
می دادند، تستشان مثبت بود اما جواب را فتوشاپ کرده بودند چون برای دریافت پول 
باید مسابقه می دادند. موضوع دیگر این بود که مسابقه پسران قبل از دختران برگزار 
شد و فضای هتل آلوده شده بود به همین دلیل تعداد زیادی از دختران هم مبتال شدند. 
فدراسیون دوومیدانی هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است اما سوال اینجاست 
که کمیته پزشکی فدراسیون در روز مسابقه هم عالئم ورزشکاران را چک کرده است 

و قرنطینه ورزشکاران پس از دادن تست کامال رعایت شده است؟
 اگر این اتفاق افتاده پس چرا به ورزشکاری چون نوید سلیمی پور که مشکوک 
به کرونا بوده اجازه مسابقه داده اند؟ سرپرست سپاهان در ویدئویی که منتشر شده 
می گوید، »تست سلیمی پور منفی است و فقط عالئمی شبه آنفوالنز دارد. می دانم 
حالش بد است اما برای اینکه تنبیه شود باید مسابقه بدهد.«  این بی دقتی از سوی 
مسئوالن تیمی که عنوان قهرمانی را به دست آورده به هیچ وجه قابل قبول نیست اما 
فدراسیون هم در این زمینه نقش دارد اگر ورزشکاران را در روز مسابقه چک کرده پس 
چرا به این ورزشکار که عالئمی حتی شبیه به آنفوالنزا داشته اجازه مسابقه داده است؟

دوچرخه سوار پارالمپیکی: 
به سختی تمرین می كنم تا مسافر توكیو شوم

پاراآسیایی  بازی های  برنز  مدال  دارنده 
وضعیت  هنوز  چند  هر  گفت:  تا  ر کا جا
پارالمپیک  به  اعزام  برای  دوچرخه سواری 
تا  کرونا  شیوع  زمان  از  اما  نیست،  مشخص 
به امروز به سختی تمرین کردم تا اگر شرایط 
اولین بار در این رویداد  اعزام فراهم شد برای 

بزرگ شرکت کنم.
مهدی محمدی اظهار کرد: با توجه به این 
که با کسب مدال برنز در بازی های پاراآسیایی 
جاکارتا سهمیه پارالمپیک را کسب کردم، اما 
کرده ام،  آسیا کسب  در  که  امتیازاتی  شنیده ام 
برای تایید این امتیازات در فدراسیون جهانی 
باید در یکی از مسابقات جهانی نیز شرکت کنم. 

بنابراین منتظر هستم تا برنامه های مسابقات جهانی 2۰21اعالم شود تا ببینم در کدام 
مسابقه قرار است فدراسیون دوچرخه سواری اعزامی داشته باشد.

توکیو  به  اعزام  برای  سواری  دوچرخه  وضعیت  هنوز  است  درست  افزود:  او 
مشخص نیست، اما با این حال من از زمان شروع کرونا تا به امروز تمرینات خود را 

متوقف نکرده ام و روزی 12۰ تا 1۴۰ کیلومتر در جاده پا می زنم تا دچار افت نشوم.
محمدی در پاسخ به این پرسش که شما در جاده کسب سهمیه کردید یا پیست؟ 
خاطرنشان کرد: من در هر دو ماده کسب سهمیه کرده ام اما چون در زنجان پیست 
وجود ندارد مجبورم تمرینات خود را تنها در جاده پیگیری کنم، البته تمام مدال های 
من برای ۴ کیلومتر انفرادی است، اما در شرایط کنونی که به خاطر کرونا اردویی 
وجود ندارد و شرایط تمرین در پیست را ندارم باید در جاده به سختی تمرین کنم تا 

خود را برای مسابقات آینده آماده کنم.
دارنده مدال برنز بازی های پاراآسیایی جاکارتا تصریح کرد: من تالش خود را 
می کنم و در حال حاضر نیز در طول هفته 3 روز تمرینات دوچرخه و بدنسازی دارم، 
حال بستگی به سیاست کمیته ملی پارالمپیک دارد که این رشته را به پارالمپیک 

اعزام کند یا خیر؟
محمدی در پاسخ به این پرسش که آیا از سوی فدراسیون دوچرخه سواری 
حمایت می شوید یا خیر؟ اظهار کرد: فدراسیون در حد توانش حمایت می کند و امکانات 
الزم را در اختیار من قرار می دهد، تنها مشکل نبود پیست است، به طوری که 8 ماه 
است هیچ تمرینی در پیست نداشتم و تمریناتم را تنها در جاده متمرکز کردم تا ببینم 

شرایط در آینده چگونه رقم خواهد خورد.
وی در گفت: برای اعزام به پارالمپیک هر کاری که الزم باشد انجام می دهم تا 

مورد حمایت کمیته ملی پارالمپیک قرار بگیرم.

پیروزی عجیب فیروزجا در سوپرتورنمنت حضوری شطرنج
علیرضا فیروزجا در سوپرتورنمنت حضوری شطرنج با وجود تاخیر 1 دقیقه و ۴۰ 

ثانیه ای موفق شد حریفش را شکست دهد.
پس از شیوع کرونا تمامی رقابت های شطرنج به صورت آنالین پیگیری شد. 
بعد از گذشت ماه ها و کنترل این بیماری در برخی کشورها، اهالی شطرنج تصمیم به 
برگزاری مسابقات حضوری گرفتند. در جدیدترین رقابت ها  پنج شنبه شب سوپرتورنمنت 

شطرنج بعد از ماه ها به صورت حضوری مسابقات خود را دنبال کرد.
علیرضا فیروزجا نابغه ایرانی شطرنج جهان در روز چهارم این رقابت ها مقابل لوون 
آرونیان ارمنی قرار گرفت. حریف ارمنی فیروزجا با ریتینگ 2767 در رده نهم بهترین 
شطرنج بازان جهان قرار دارد. فیروزجا که با ریتینگ 2728 در این رقابت ها دست 
به مهره شده موفق شد این حریف قدرتمند ارمنی را در بازی های کالسیک متوقف 
کند. پس از تساوی در بازی های کالسیک این دو شطرنج باز در بازی آرماگدون رو 
به روی یکدیگر قرار گرفتند. فیروزجا توانست با وجود تنگی زمان این حریف قدرتمند 
را شکست دهد. سایت میزبان این رقابت ها در خصوص این مسابقه نوشت که علیرضا 
حدود 1 دقیقه و ۴۰ ثانیه در بازی آرماگدون تاخیر داشته است! با وجود اینکه فیروزجا 
حدود 2 دقیقه دیرتر به رقابت آخر خود رسیده بود توانست به پیروزی برسد. البته الزم 
به ذکر است که دو شطرنج باز در رقابت آرماگدون نتوانستند کیفیت خود را نشان 
دهند چرا که هر دو شطرنج باز  هنگام رقابت با یک دیگر اشتباهات زیادی داشتند. 

باید توجه داشت که زمان یکی از پارامترهای مهم در شطرنج است و زمان باقی 
مانده در بازی های آرماگدون می تواند در نتیجه نهایی بسیار تاثیرگذار باشد.

همچنین در بازی پنجشنبه شب تقابل نفر اول و دوم شطرنج جهان به هیجان 
این رقابتها افزوده بود. مگنوس کارلسن و فابیانو کاروآنا به مصاف یکدیگر رفتند که 
در آخر مگنوس پیروز میدان شد و بار دیگر نشان داد که لیاقت لقب نفر اول شطرنج 

جهان را دارد. 

عبور گریزمان از ركورد زیدان 
گلزنی  با  توانست  فرانسوی  مهاجم 
مقابل اوکراین از رکورد ستاره سابق خروس ها 

عبور کند.
دیدار  در  فرانسه  بی ساکر،  گزارش  به 
راه  به  گل  جشنواره  اوکراین  مقابل  دوستانه 
انداخت و پیروزی 7 بر یک را رقم زد. یکی از 
گل ها را آنتوان گریزمان به ثمر رساند. مهاجم 
گل  هفتمین  توانست   8۹ دقیقه  در  بارسلونا 

خروس ها را به نام خود ثبت کند. 
این گل موجب شد نامش وارد تاریخ تیم 
اکنون  کوچولو«  »شازده  شود.  فرانسه  ملی 
چهارمین گلزن برتر تیم ملی است. او در 82 
بازی رسمی 32 گل به ثمر رساند. گریزمان 

همچنین توانست از رکورد زین الدین زیدان و دیوید ترزگه عبور کند. 
مهاجم فرانسوی اکنون میشل پالتینی با ۴1 گل را پیش رو دارد که اولیویه 
ژیرو با دبل در دیدار دیشب از این رکورد عبور کرد و ۴2 گله شد. در صدر برترین 

گلزنان آبی ها تیری آنری با ۵1 گل دیده می شود.

پیروزی انگلیس و توقف بلژیک در دیدارهای تداركاتی
توقف  و  انگلیس  قاطع  برتری  با  فوتبال  ملی  تیم های  تدارکاتی  دیدارهای 

بلژیک پیگیری شد.
پنجشنبه شب در ادامه دیدارهای تدارکاتی تیم های ملی فوتبال، انگلیس در 
ورزشگاه ویمبلی شهر لندن مقابل همسایه خود یعنی ولز به برتری قاطع سه بر صفر 

دست یافت تا روند مناسب خود را ادامه دهد.
در این دیدار، ابتدا »کالورت لوین« مهاجم اورتون با ضربه سر موفق شد گل 

نخست انگلیس را در دقیقه 26 درون دروازه ولز جای دهد.
در دقیقه ۵۴ »گانر کودی« دومین گلزن سه شیرها لقب گرفت و سپس در 
دقیقه 63 »دنی اینگز« با ضربه آکروباتیک تماشایی، سومین گل انگلیس را به نام 
خود ثبت کرد.در دیگر دیدار، تیم ملی بلژیک در حالی که با تیم دوم خود به میدان 

آمده بود برابر ساحل عاج به تساوی یک بر یک رضایت داد.
»میچی باتشوایی« در دقیقه ۵3 برای بلژیک و »فرانک کسیه« در دقیقه 86 
از روی نقطه پنالتی برای ساحل عاج گلزنی کردند.همچنین تیم ملی روسیه در دیدار 

خانگی مقابل سوئد با حساب دو بر یک مغلوب شد.

اسپانیا و پرتغال مدعیان جدید میزبانی جام جهانی ۲۰۳۰
با پرتغال برای  از توافق این کشور  سایت رسمی فدراسیون فوتبال اسپانیا 

درخواست میزبانی جام جهانی 2۰3۰ خبر داد.
سایت رسمی فدراسیون فوتبال اسپانیا از توافق این کشور و فدراسیون فوتبال 
پرتغال برای میزبانی جام جهانی 2۰3۰ خبر داد و نوشت: این 2 کشور توافق کردند 

که درخواست میزبانی جام جهانی را به صورت مشترک به فیفا ارائه کنند.
 طبق اطالعات منتشر شده در سایت فدراسیون فوتبال اسپانیا این توافق نامه 
در شهر لیسبون پرتغال امضا شد است. درخواست میزبانی مشترک برای جام جهانی 
2۰3۰ از سوی 2 کشور اروپایی در حالی است که چند ماه پیش چهار کشور آرژانتین، 
شیلی، پاراگوئه و اروگوئه هم اعالم کردند در نظر دارند که برای کسب میزبانی جام 

جهانی 2۰3۰ یک درخواست مشترک به فیفا ارائه کنند. 
جام جهانی 2۰22 در قطر و 2۰26 به صورت مشترک در کشورهای آمریکا، 

کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد.  

انتقام بارتومئو از مسی؛
غیبت لئو در كاور ویدیوی فصل جدید بارسلونا

بارسلونا بازیکنان  خود در فصل 21-
2۰2۰ را از طریق ویدیویی برای فصل جدید 
از طریق صفحه توییتر خود معرفی کرد که 
در  زیادی  های  بازتاب  با  ویدیو  این  انتشار 
میان هواداران تیم کاتاالن همراه شده است. 
در  که  جاست  این  عجیب  نکته  حقیقت  در 
کاور معرفی این ویدیو خبری از لیونل مسی 
نیست آن هم در حالی که بدیهتا باید مهمترین 
بازیکنان بارسلونا در لیست باشند. طبیعتا باید در 
این تصویر مهمترین چهره های بارسا قرار می 
گرفتند اما خبری از مسی به عنوان کاپیتان و 

پردرآمدترین بازیکن تیم نیست.
در تصویر مربوط به این ویدیو به ترتیب 

فاتی، گریزمان، پیکه، کوتینیو و ترشتگن حضور دارند. مسی اما جایی در این تصویر 
ندارد. به نظر می رسد که مدیران بارسلونا برای انتقام اتفاقات تابستان گذشته، او را 
خط زدند. بازیکن آرژانتینی یکی از چهار کاپیتان تیم کومان در کنار پیکه، سرجیو 

بوسکتس و سرجی روبرتو است و بدیهتا باید در این لیست جای می گرفت.
از سویی در این ویدیو کامال مشخص است که مسی خوشحال نیست.  بازیکنان 
بارسا سعی می کنند که رفتارهای سرگرم کننده ای ارائه بدهند و مثال پیراهن خود 
را عوض کنند. به طور مثال سرجینیو دست با پرچم تیم ملی آمریکا در تصویر ظاهر 
می شود اما مسی فقط چند ثانیه به صورت کوتاه در این ویدیو حضور دارد و نقش او 

در ویدیوی معرفی ترکیب بارسلونا برای فصل جدید بسیار کوتاه است.

سوارز: تازه فهمیدم مسی چه دردی كشیده!
لوئیس سوارز برای اولین بار درباره خروج تلخ خود از بارسلونا صحبت کرده و 

می گوید در این رویدادها درِد مسی را احساس کرده.
لوئیس سوارز برای اولین بار درباره خروج خود از باشگاه بارسلونا که از آن 
به عنوان اتفاقی تلخ یاد می کند صحبت کرده و می گوید بارسا باید با او بهتر رفتار 
می کرده. سوارز همچنان می گوید بعد از اتفاقاتی که برایش افتاده درد مسی را 

احساس کرده است.
مسی که خودش پیش از ماجرای سوارز با بارسا درگیر شده و خواهان ترک 
این تیم بود در نهایت تصمیم به ماندگار شدن گرفت. اما زمانی که رونالد کومان به 
سوارز اعالم کرد در برنامه هایش جایی ندارد او متوجه شد که ماندنش در بارسا دیگر 
بی فایده است. سوارز در نهایت راهی اتلتیکو مادرید شد ولی لیونل مسی دوست 

صمیمی او از سوارز دفاع کرده و انتقادهای تندی به باشگاه وارد کرد.
سوارز بعد از پیروزی 2-1 اروگوئه با شیلی که با گلزنی او همراه بود برای اولین 
بار در این باره صحبت کرد و گفت: » از حمایت مسی تعجب نکردم چون من او را 
خوب می شناسم. وقتی این اتفاق افتاد کاماًل احساس کردم که او چه دردی کشیده”.

ستاره اروگوئه ای در ادامه گفت: » به خاطر نوع رفتارها مسی احساس کرده بود 
من را از باشگاه بیرون انداخته اند. راه های دیگری هم بود که می شد با من بهتر و 
درست تر برخورد شود. من مسی را دوستی می بینم که بی واسطه می داند ما چقدر 
آسیب دیدیم و در این مدت چه کشیده ایم. خانواده من می خواهد من را شاد ببیند. 
ولی در بارسا اتفاقاتی می افتاد که من را ناراحت می کرد و روی خانواده ام تاثیر می 
گذاشت. برای همین خانواده ام من را تشویق کرد که از فرصت استفاده کنم و زمانی 
که اتلتیکو به سراغم آمد حتی یک لحظه هم تردید نکردم. البته شکی نیست که باید 

به محیط جدید عادت کنم ولی از اتلتیکو خیلی راضی هستم”.

مسی: آرژانتین عصبی بود ولی مهم پیروزی است
لیونل مسی بعد از پیروزی آرژانتین مقابل اکوادور با تک گل او می گوید آلبی 
سلسته در بازگشت دوباره به میادین عصبی بوده و این نقطه ضعف عمده اش بوده است.

آرژانتین رقابتهای انتخابی جام جهانی 2۰22 قطر را با پیروزی آغاز کرد و 
در خانه خود موفق شد اکوادور را با تک گل کاپیتان و ابرستاره اش لیونل مسی 
از روی نقطه پنالتی از پیش رو بردارد. مسی در پایان بازی به اهمیت پیروزی 
اشاره کرد و گفت این پیروزی برای آرژانتینی ها بسیار مهم بوده هر چند تیم 

عملکرد عالی ای نداشته.
آرژانتین طبق برنامه قرار بود حضور در این رقابتها را از ماه مارس آغاز کند ولی 

با شروع اپیدمی کرونا تاریخ شروع رقابتها تا امروز به تعویق افتاد.
مسی در صحبتهای خود در پایان بازی گفت: » ما می دانستیم بازی پیچیده 
ای در پیش داریم. مهمترین مساله این است که پیروز شدیم. حاال باید تالش کنیم 
تا به عنوان یک تیم به جلو حرکت کنیم. شروع رقابتها با یک پیروزی خیلی مهم 

بود چون می دانیم رقابتهای مقدماتی جام جهانی چقدر دشوار است”.
کاپیتان و ابرستاره آرژانتین در ادامه گفت: »این بازیها همیشه سخت است. 
امیدوار بودیم تیم عملکرد بهتری داشته باشد ولی از آخرین باری که ما با هم بازی 
کرده بودیم یک سال گذشته. این اولین بازی دوباره ما بود و عصبی بودن تیم کار 

را پیچیده کرده بود”.

لیس  سپو پر ه  شگا با
تا  که  دارد  را  این  فرصت 
میالدی   2۰2۰ سال  پایان 
نزدیک به 1۵ میلیون دالر را به خزانه 

خود اضافه کند.
لیگ  فینال  به  ها  سرخ  صعود 
تیم  این  تا  شد  باعث  آسیا،  قهرمانان 
بیش از تمام بدهی های خارجی اش، 
درآمدزایی کند اما این پایان کار نیست 
و سرخ ها می توانند درآمد سرشار خود 
ادامه دهند.  را  المللی  بین  از مسابقات 
اگر قرمزها قهرمان آسیا شوند و به جام 
یابند،  راه   2۰2۰ جهان  های  باشگاه 
پاداش آن ها دستکم 7.۵ میلیون دالر 
خواهد بود که ممکن است تا 1۵ میلیون 

دالر نیز افزایش یابد.
* لیگ قهرمانان آسیا؛ 2.7 تا ۴.8 

میلیون دالر
لیگ  ی  ینجا ا تا  لیس  سپو پر
قهرمانان آسیا توانسته درآمدزایی 77۰ 
در  کند.  قطعی  را  خود  دالری  هزار 
لیگ قهرمانان پیروزی در هر بازی ۵۰ 
با  پرسپولیس  دارد و  پاداش  هزار دالر 
پیروزی مقابل پاختاکور، السد، شارجه و 
التعاون )دو بار( توانست 2۵۰ هزار دالر 
را به دست آورد. تساوی برابر شارجه و 
النصر هم رقم 2۰ هزار دالر را عاید این 
تیم کرد. همچنین صعود به یک هشتم، 
یک چهارم و نیمه نهایی نیز ۵۰۰ هزار 
دالر را به این باشگاه رساند تا مجموع 

درآمدزایی به 77۰ هزار دالر برسد.
در  حضور  با  حاال  پرسپولیس  اما 
هزار   ۵۰( پیروزی  یک  امکان  فینال 
دالر( و کسب نایب قهرمانی یا قهرمانی 
را دارد. در صورت شکست مقابل نماینده 
شرق، این باشگاه 2 میلیون دالر دیگر 
کسب می کند و در صورت کسب جام 

ها  سرخ  به  دالر  میلیون   ۴ قهرمانی، 
خواهد رسید تا مجموع درآمدزایی روی 

عدد ۴.8 میلیون دالر بماند.
تا  * جام جهانی باشگاه ها؛ 2.۵ 

1۰ میلیون دالر
کسب  با  لیورپول  گذشته  فصل 
قهرمانی در جام باشگاه های جهان به 
پاداش 1۰ میلیون دالری رسید که رقم 
نسبتا قابل توجهی برای باشگاه انگلیسی 
محسوب می شد. این در حالی است که 
تیم های دیگر هم سهم خوبی از جوایز 
درآمدزایی  به  و  داشتند  ها  رقابت  این 

حداقل 2.۵ میلیون دالر رسیدند.
در جام جهانی باشگاه ها پیروزی در 
هر بازی درآمد جداگانه ندارد اما تیم های 
اول تا چهارم به ترتیب 1۰ میلیون دالر، ۵ 
میلیون دالر، ۴ میلیون دالر و 3 میلیون 
دالر جایزه می گیرند و سه تیم دیگر هم 
صاحب 2.۵ میلیون دالر می شوند. البته 

این ارقام برای فصل گذشته این مسابقات 
است و امکان دارد فیفا دوباره با افزایش 
پاداش برای تیم ها، آن ها را سورپرایز 
کند. در مجموع سال گذشته فیفا 2۹.۵ 
میلیون دالر پاداش برای کل مسابقات 

در نظر گرفته بود.
ز  هنو نی  جها م  جا تکلیف   *

مشخص نیست
هنوز  که  است  حالی  در  این 
در  ها  باشگاه  جهانی  جام  سرنوشت 
سال جدید مشخص نیست. قرار است 
فصل 2۰2۰ این رقابت ها در قطر و به 
صورت فرمت قبلی برگزار شود اما این 
تابستان  احتمال هم وجود دارد که در 
2۰21 چین میزبان جام جهانی باشگاه 
ها با حضور 2۴ تیم باشد؛ در آن صورت 
نایب قهرمان لیگ قهرمانان آسیا 2۰2۰ 
هم به این رقابت ها صعود خواهد کرد.

اما با این حال دبیرکل کنفدراسیون 

فوتبال آسیا گفته که باتوجه به تعویق 
جهانی،  جام  مقدماتی  های  رقابت 
بعید  اروپا،  های  ملت  جام  و  المپیک 
است که سال 2۰21 جام باشگاه های 
جهان در تابستان برگزار شود. بنابراین 
پرسپولیس برای گرفتن بلیت این رقابت 
ها باید قهرمان آسیا شود. نکته جالب 
برگزار  جهانی 2۰21  جام  اگر  که  این 
درآمد  کسب  فرصت  پرسپولیس  شود، 

بیشتر را هم خواهد داشت.
ها  دیگر سرخ  از طرف  همچنین 
با درآمد سرشار خود در صورت صعود 
فرصت  جهان  های  باشگاه  جام  به 
قطر  اسپایر  نظیر  آکادمی  یک  ساخت 
یا ساخت یک استادیوم معمولی فوتبال 
را هم خواهند داشت؛ به نظر شما اگر 
درآمد  حداکثر  به  بتواند  پرسپولیس 
برسد،  دالر  میلیون   1۵ یعنی  ممکن 

مدیرانش با آن چه خواهند کرد؟!

پاداش قهرمانی در آسیا؛

رویای ۲۰۰ میلیارد تومانی پرسپولیس!

دیدار  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
تدارکاتی خارج از خانه مقابل ازبکستان 

به برتری دو بر یک دست یافت.
روز  عصر  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
پنجشنبه گذشته در دیداری تدارکاتی در 
ورزشگاه پاختاکور تاشکند به میهمانی 
صاحب  نهایت  در  و  رفت  ازبکستان 

برتری شد.
که  بود  دیداری  نخستین  این 
ملی  تیم  هدایت  اسکوچیچ«  »دراگان 

ایران را برعهده داشت.
تیم ایران که پس از سال ها با تغییر 
بازی  با روش چهار.چهار.دو  سیستم و 
می کرد از همان ابتدا روشی تهاجمی را 
در دستور کار داشت و در دقیقه هفتم 
می توانست به گل دست یابد که »سردار 
آزمون« قدر پاس زیبای »علی قلی زاده« 

را ندانست.
در دقیقه 1۴ کار هماهنگی مهدی 
طارمی و سردار آزمون موجب شد تیم 
بگیرد  قرار  خوبی  موقعیت  در  ایران 
را  خوب  بخت  این  بازهم  آزمون  که 

از دست داد.
دروازه  به  رسیدن  برای  میزبان 
ایران به ارسال های بلند روی آورده که 
»محمدحسین  و  خلیل زاده«  »شجاع 
دفاعی  خط  قلب  در  کنعانی زادگان« 
ایران با تسلط روی توپ های بلند اجازه 
خودنمایی به مهاجمان حریف را ندادند.

تماشایی  شوت   28 دقیقه  در 
»سنجر کودیر مولوف« به تیرک دروازه 

تیم ایران برخورد کرد.
پشت  ز  ا شوت   ۴2 دقیقه  در 
محوطه جریمه آزمون با واکنش ضعیف 

دروازه بان میزبان همراه شد تا ایران به 
گل نخست دست یابد.

در ابتدای نیمه دوم ازبکستان با 2 
تغییر وارد زمین شد تا شاید روند بازی 

را دگرگون کند.
در دقیقه ۵۰ »مهدی طارمی« با 
خطای واضح دروازه بان میزبان سرنگون 

شد تا داور نقطه پنالتی را نشان دهد.
گل  و  ایستاد  توپ  پشت  طارمی 

دوم ایران را به ارمغان آورد.
»الدور  آرام  ضربه   ۵2 دقیقه  در 
جنوای  باشگاه  مهاجم  شوموردوف« 
ایتالیا از پشت محوطه جریمه با عکس 
تا  شد  مواجه  نیازمند  ضعیف  العمل 

ازبکستان به گل نخست برسد.
به  دست  اسکوچیچ  مه  دا ا در 
تغییرات زیادی زد تا سایر بازیکنان نیز 

فرصت حضور در میدان را پیدا کنند.
در نهایت این دیدار با پیروزی دو بر 
یک ایران همراه شد تا اسکوچیچ شروع 

امیدوار کننده ای داشته باشد.

ملی  تیم  تدارکاتی  دیدار  دومین 
 22 سه شنبه  روز  عصر  ایران،  فوتبال 
مالی  برابر  و  ترکیه  آنتالیا  در  مهرماه 

برگزار خواهد شد.
ترکیب ایران

حسین  محمد  ، مند ز نیا م  پیا
کنعانی زادگان، شجاع خلیل زاده، صادق 
محرمی، میالد محمدی، احمد نوراللهی 
حاج صفی  احسان  نعمتی(،  )سیامک 
قلی زاده)سامان  علی  کریمی(،  )علی 
نورافکن(،  )امید  امیری  وحید  قدوس(، 
)کاوه رضایی( و سردار  مهدی طارمی 

آزمون )مهدی قائدی(
***

به  سخت  شرایط  در  اسکوچیچ: 
مصاف ازبکستان رفتیم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با 
در  عملکرد شاکردانش  از  رضایت  ابراز 
با  گفت:  ازبکستان  برابر  دوستانه  دیدار 
توجه به حضور شمار زیادی از ملی پوشان 
در تورنمنت لیگ قهرمانان آسیا شرایط 

این مسابقه اصال راحت نبود.
 »دراگان اسکوچیچ« در نشست 
برابر  تیم  این  پیروزی  از  پس  خبری 
ز  ا ید  با شت:  ا د ر  ظها ا ن  بکستا ز ا
کشور   2 فوتبال  و  ورزشی  مسووالن 
این  برگزاری  برای  که  کنم  تشکر 
دیدار تالش کردند. به بازیکنان تیم هم 
تبریک می گویم آنان با شرایط سخت 
به پیروزی رسیدند. شرایط سخت بود 
در  ملی پوشان  از  زیادی  شمار  چون 
حضور  آسیا  قهرمانان  لیگ  تورنمنت 
داشتند آنان برای این موفقیت تالش 

زیادی کردند.   
آماده  اردوهای  به  اشاره  با  او   
سازی تیم ملی فوتبال ایران افزود: این 
برد در حالی به دست آمد که بازیکنانم 
تاکتیکی در  با یک جلسه تمرین  تنها 
این بازی حضور پیدا کردند. به دنبال؟ 
در  متفاوت  سیستم   2 از  که  بودم  آن 
اول  نیمه  در  کنم.  استفاده  بازی  این 
اما  بود   ۴-3-1-2 از سیستم  استفاده 
با  با این وجود احساس کردم که  و  
این سیستم از کناره ها مشکل داریم. در 
نیمه دوم تغییر سیستم دادیم تا بتوانیم 
به سیستم  را پوشش دهیم و  کناره ها 
1-3-2-۴ روی آوردیم و سعی کردیم 

بازی را در کناره ها آرام کنیم.   
سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان 
بازیکن   6 از  کرد:  تصریح  پایان  در 
و  دارم  کامل  رضایت  خود  تعویضی 
افزون بر این 6 نفر  چند بازیکن جوان 
کردیم  اضافه  تیم  به  که  داریم  دیگر 
ما  تیم  به  خوبی  انرژی  می توانند  و 

اضافه کنند.  
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اسکوچیچ با بُرد شروع کرد!

به  لی  حا در  چشمی  روزبه 
ام صالل قطر منتقل شد که یک ماه 
با استقالل تمدید  قبل قراردادش را 
با  کرد و حتی مدعی شد که توافق 

تیم قطری شایعه است.
عجیب  اتفاقات  انبوه  میان  در 
روزبه  جدایی  استقالل،  در  غریب  و 
به  پیوستن  و  تیم  این  از  چشمی 
به  بزرگی  شوک  قطر  صالل  ام 
هواداران این تیم است. شوکه شدن 
هواداران استقالل به خاطر از دست 
دادن بازیکن کلیدی تیمشان نیست 
بلکه از این در عجب هستند که این 
مدافع یک ماه قبل با احمد سعادتمند، 
مدیرعامل سابق استقالل برای یک 

فصل دیگر قرارداد بست.
پس از این توافق، چشمی در تمرینات استقالل 
برای شرکت در لیگ قهرمانان آسیا حاضر شد و در 
طول این رقابت ها مهره ثابت خط میانی این تیم بود؛ 
این  پاختاکور روی گل دوم  با  دیدار  در  بازیکنی که 
تیم به استقالل دچار اشتباه شد تا دروازه آبی ها برای 
دومین مرتبه باز و موجب ناکامی این تیم از رسیدن 

به یک چهارم نهایی و مصاف با پرسپولیس شود.
موضوع به حدود 2۰ روز قبل باز می گردد که 
خبری از شبکه تلویزیونی الکاس قطر منتشر شد مبنی 
بر اینکه مدافع استقالل با تیم قطری توافق کرده و 
فصل آینده در این تیم بازی خواهد کرد اما بالفاصله 
بعد از این اتفاق، چشمی در گفت و گو با رسانه رسمی 
باشگاه استقالل این موضوع را تکذیب کرد و گفت: 
»هیچ قراردادی با هیچ تیمی جز استقالل امضا نکرده ام 
و این مساله شایعه است. ما در لیگ قهرمانان هستیم و 

همه تمرکزم موفقیت استقالل در این مسابقات است.«
رسانه های  معموال  که  بود  شرایطی  در  این 
قطری به خصوص الکاس اخبار را با کمترین اشتباه 
اطالع رسانی می کنند اما مدافع آبی ها قویا این مطلب 
را تذکیب کرد و ادامه داد: » من بازیکن استقالل هستم 
و هم اکنون در اردوی این تیم حضور دارم که شرایط 

سفت و سخت قرنطینه هم حاکم است.«
ولی چیزی از حذف آبی ها نگذشت که استقالل 
اعالم کرد روزبه چشمی در بازگشت کاروان این تیم 
به تهران در قطر مانده است تا شایعه، رفته رفته رنگ 
این  چهارشنبه  روز  باالخره  و  بگیرد  خود  به  واقعیت 
موضوع رسانه ای شد تا هواداران استقالل که یک ماه 
قبل شاهد عقد قرارداد میان این تیم و چشمی بودند، 

از این اتفاق متحیر شوند.
* چه کسی دروغ می گوید؟

این اتفاق دو نکته بزرگ دارد که باشگاه استقالل 

باید پاسخ هواداران  و روزبه چشمی 
را بدهند.

ام  با  در شرایطی  1  - چشمی 
یک  حدود  که  بسته  قرارداد  صالل 
ماه قبل قراردادش را با استقالل به 
و  بود  کرده  تمدید  فصل  یک  مدت 
باشد و  بازیکن استقالل  باید  طبیعتا 
اگر قصد جدایی از این تیم را داشت 
کتبی  نامه  رضایت  استقالل  از  باید 

می گرفت.
و  نمی رسد  نظر  به  اینطور  اما 
ظاهرا چشمی بدون توافق با استقالل، 
به ام صالل منتقل شده که جای سوال 
است که آیا او واقعا برای فصل آینده با 
استقالل قرارداد بسته بود یا در قرارداد 
در صورت  که  داشته  وجود  بندی  آبی ها  با  جدیدش 
یک  صورت  به  می تواند  خارجی،  پیشنهاد  دریافت 
طرفه با استقالل فسخ و به تیم جدیدی منتقل شود؟

پیوستن  قبلی  خبر  به  واکنش  در  چشمی   -2
را  موضوع  این  رسمی  طور  به  قطری،  تیم  این  به 
تکذیب کرد اما به محض اتمام لیگ قهرمانان آسیا 
برای آبی ها، مشخص شد که او برنامه بازی در لیگ 
ستارگان قطر را در سر دارد و حاال هم بازیکن این 

تیم شده است.
دروغ  باشگاه،  رسمی  رسانه  در  او  اظهارات  آیا 
بزرگ به هواداران بود یا اتفاق دیگری رخ داده که برای 
شفاف شدن ماجرا، نیازمند توضیح از سوی هر دو طرف 
ماجراست؟ چشمی مطابق قانون بدون قرارداد جدید 
باید در آسیا برای این تیم بازی می کرد و می توانست 
با مدیرعامل باشگاه،  انداختن  بدون دردسر و عکس 

فصل را تمام کند و به ام صالل برود.

بازی مدیران استقالل با روان هوادران؛

روزبه اینجا، روزبه آنجا؛ روزبه همه جا!
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دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی و زنده یاد محمدرضا شجریان در یک قاب
اختصاصی دنیای جوانان

بگو به کوردالن
این صدا نمی میرد
کریم رجب زاده لنگرودی

صدای کیست چنین دل نواز می آید 
پی گشودن در های راز می آید 

صدا صدای همان مرد ربنا خوان است 
که از حوالی اندوه باز می آید 

ز کوه آتش و آتش فشان نمی ترسد 
سیاوشانه صدا سرفراز می آید 

زمانه را پس پشتش نهاده می بینم 
که در جهان صدا یکه تاز می آید 

بگو به کوردالن این صدا نمی میرد 
چنین که با دل مردم بساز می آید 

د  شا ر ا و  فرهنگ  یر  ز و
تشییع  مراسم  حاشیه  در  اسالمی 
ینکه  ا بیان  با  شجریان  استاد 
ادبیات  و  موسیقی  نماد  شجریان 
قابل  بخش  گفت:  بود،  یران  ا
توجهی از ماندگاری ادبیات ایران، 
با  معاصر  و  کالسیک  دبیات  ا
جان  در  شجریان  استاد  موسیقی 
مردم جای گرفت، مردم ایران از 
شجریان  استاد  صدای  گوش  دو 
را می شنیدند، هم از طریق آوای 
موسیقی ایشان و هم حالوتی که 

زبان شعر و ادبیات ایران داشت.
استاد  پیکر  تشییع  مراسم  حاشیه  در  صالحی  عباس  سید 
محمدرضا شجریان در خصوص این شخصیت موسیقی دان ایرانی 
گفت: استاد شجریان در تاریخ هنر و موسیقی ایران جایگاه خاصی 
بود که حالوت  این  ویژگی های عمده وی  از  دارد، یکی  و  داشته 

موسیقی  شیرینی  با  را  ادبیات 
ترکیب کرده بود.

قابل  بخش  داد:  ادامه  وی 
توجهی از ماندگاری ادبیات ایران، 
با  معاصر  و  کالسیک  دبیات  ا
جان  در  شجریان  استاد  موسیقی 
مردم جای گرفت، مردم ایران از 
شجریان  استاد  صدای  گوش  دو 
را می شنیدند، هم از طریق آوای 
که  حالوتی  هم  و  وی  موسیقی 

زبان شعر و ادبیات ایران داشت.
کید  تا لحی  صا
مردم  ارتباط  برای  که  و  فرصت هایی  وی  انتخاب های  کرد: 
داشت  وجود  ایران  ادبی  حکمت  و  محتوایی  نکات  و  پیام ها  با 
می کرد. پیدا  راه  مردم  دل  در  او  موسیقی  و  آواز  طریق   از 

و  ادبیات  نماد  را  شجریان  استاد  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
موسیقی ایران خواند. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حاشیه مراسم تشییع خسرو آواز ایران:
شجریان نماد موسیقی و ادبیات ایران بود 

میالد عظیمی می گوید: 
افشار  ایرج  کارنامه  و  منش 
اثبات می کند که هم می توان 
زبان  و  بومی  فرهنگ  خادم  و  عاشق 
مادری خود بود و هم ایران مدار بود و 
دل در گرو زبان فارسی و منافع ملی و 

وحدت ملی داشت.
با  یادداشتی  در  پژوهشگر  این 
فرهنگ های  و  افشار  »ایرج  عنوان 
که  اقوام«  مادری  زبان های  و  بومی 
این چهره فرهنگی  زادروز  به مناسبت 
است:  شده  نوشته  کرده،  منتشر  فقید 
جهان  به  تهران  در  اگرچه  افشار  ایرج 
آمد اما اصالتا یزدی بود. خود را یزدی 
می دانست. دلبسته یزد بود. پدرش، دکتر 
محمود افشار یزدی، خوش نداشت که 
به لهجه یزدی سخن بگوید  فرزندش 
اما ایرج زبان مادری را در خانه پدری 
حسن  مشهدی  و  مادر  از  آموخت؛ 
نوجوانی  از  افشار  خانواده.  پیشخدمت 
لغات و امثال یزدی را کم کم یادداشت 
می کرد تا این که سال ها بعد شد مؤلف 
ایرج  یزدی.  واژه نامه  اسم  به  کتابی 
افشار از بیست سالگی تا روزهای پایانی 
عمرش درباره یزد نوشت. پس از مرگش 
او درباره یزد منتشر شد.  از  آثاری  هم 
عشق به یزد در وجودش با شیر اندرون 

شده بود و با جان به در شد.
بزرگوار در  افشار کارنامه ای  ایرج 
یزدشناسی دارد. چندین کتاب و کتابچه 
تصحیح  یزد  جغرافیای  و  تاریخ  درباره 
کرد؛ آثاری بنیادی که هیچ یزدشناسی 
از مراجعه به آن ها بی نیاز نیست. چندین 
یزدی  نویسندگان  از  کتابچه  و  کتاب 
چاپ کرد؛ هم به صورت حروفی و هم 
عظیم  کتاب  مؤلف  او  نسخه برگردان. 
که  است  یزد  یادگارهای  بی همال  و 
او  قدم به قدم  جست وجوهای  دستاورد 

در  و  است  یزد  والیت  و  یزد  شهر  در 
سه جلد به معرفی آثار و ابنیۀ تاریخی 
یزد پرداخته است. خدا می داند که افشار 
یزد  فرهنگی  مواریث  از  عکس  چقدر 
برداشته است. شمار زیادی ساختمان و 
کتیبه و گور و خانه و خانقاه و مسجد 
و رباط و منبر و محراب و قنات و در 
و دیوار و دیوارنوشت و آجر نقش دار و 
فرش و زیلو و پارچۀ قدیمی در خاک 
هم  را  این  کرد.  معرفی  و  یافت  یزد 
شهادت  یغمایی  حبیب  که  بنویسم 
داده که در سفری به یزد، وقتی جمع 
افشار  رسیدند،  بنایی کهن  به  دوستان 
بر نردبانی بلند و ناامن شد تا خاک از 
کتیبه ای کنانه بسترد و نبشتۀ پیشینگان 
افتادن و جان دادن بود.  را بخواند. بیم 
یغمایی خوش ذوق سعدی باره به طیبتی 
دوستانه اشاره کرد به مصرع سعدی: به 

دوزخ درافتادم از نردبان! بگذریم. 
ایرج افشار انبوهی سند و قباله و 
کرد.  چاپ  یزد  دربارۀ  تاریخی  فرمان 
کرد.   چاپ  یزد  درباره  وقفنامه  چندین 
معلومات و اخبار مربوط به یزد را از کتب 
تاریخی و جغرافیایی قدما بیرون کشید و 
منتشر کرد. کتاب هایی را که درباره یزد 
نوشته می شد معرفی و نقد کرد. مقدار 

زیادی عکس از رجال یزد چاپ کرد. هر 
جا نام و نشانی از یزد می دید یادداشت 
پژوهشی برمی داشت. ایرج افشار درباره 
فولکلور و ترانه های یزدی نوشته است. 
است.  نوشته  یزد  شاعران  به  راجع 
شعرهایی به لهجه یزدی و نائینی یافته 
سفرنامه  چندین  است.  کرده  منتشر  و 
مفصل نکته دار درباره یزد نوشته است. 
را  یزدنامه  پرمعلومات  کتاب  جلد  دو 
نوشته  جالبی  مقاله  است.  گردآورده 
درباره طبقه بندی نام ها در خاندان های 
یزد. حتی با نشریات محلی یزد ارتباط 

داشت و برای آن ها مطلب می نوشت.
 می خواهم بگویم آثار ایرج افشار 
داللت دارد بر این که یزد همیشه برای 
او  این که  است.  داشته  برجستگی  او 
عاشق  گواه  و  است  بوده  یزد  عاشق 
صادق در آستین باشد. برای همین در 
او  نظر  زیر  که  چاپکرده هایی  فهرست 
برای  مجزایی  سرفصل  یافته،  تدوین 

یزد درنظر گرفت. 
نکتۀ  به  تا  را نوشتم  این مقدمه   

مهمی اشاره کنم:
سفری  در    1377 سال  افشار 
»مرکز  به  می افتد  گذارش  یزد،  به 
یزدشناسی«. افشار این مرکز را دوست 

داشت و از پاگرفتن و پیشرفتش شاد بود. 
آن را »گنجینه ای دیداری« می دانست. 
سال 1373 در مجله کلک نوشته بود 
گسترش  باید  یزدشناسی«  »مرکز  که 
پیدا کند و بشود کانون پژوهش علمی 
این  در  )ش۵۴،ص2۹3(.  یزد  درباره 
را  یزدشناسی«  دوباره »مرکز  که  سفر 

می بیند می نویسد:
 »البته باید همه بکوشیم و توجه 
و  پژوهش  هرگونه  که  باشیم  داشته 
شناسایی درباره هر گوشه از این خاک 
برای تحقیق و مطالعه عمومی ایران باید 
باشد. هر یک از این مراکز که در والیات 
با ذوق و شوق ایجاد می شود پرتوی باید 
باشد از آن خورشید درخشانی که ایران 
برای  این مراکز  از  نام دارد. هیچ یک 
جنبه ای  بخواهد  که  بود  نخواهد  آن 
استقاللی و تشخص طلبانه پیش گیرد«. 

)گلگشت در وطن،ص126(.
کم  هیچ  و  است  تمام  سخن 
همه  آن  با  بزرگ،  یزدشناس  ندارد. 
یزد، می گوید همه  به  و خدمت  عشق 
این پژوهش ها باید پرتوی باشد از آن 
خورشید درخشان که ایران نام دارد. همۀ 
این پژوهش ها باید در چارچوب منافع 
ایران و ذیل نام ایران باشد. افشار تذکر 
و هشدار درباره تحرکات »استقاللی و 
تشخص طلبانه« را از شهر خودش شروع 
کرد تا سوزن را اول به خودش زده باشد.

افشار هم یزدشناسی بزرگ  ایرج 
نماد  و  ایرانشناسی  ستون  هم  و  بود 
ایرج  کارنامه  و  منش  ایران مداری. 
می توان  هم  که  می کند  اثبات  افشار 
زبان  و  بومی  فرهنگ  خادم  و  عاشق 
مادری خود بود و هم ایران مدار بود و 
دل در گرو زبان فارسی و منافع ملی و 

وحدت ملی داشت.
این نکته را از او بیاموزیم.

نکته ای كه باید از ایرج افشار بیاموزیم

»جنایت و مکافات« به چاپ نهم رسید
رمان »جنایت و مکافات« 
با  داستایوسکی  فئودور  نوشته 
توسط  رستگار  اصغر  ترجمه 
نهم  چاپ  به  نگاه  انتشارات 

رسید.
رمان »جنایت و مکافات« 
با  داستایوسکی  فئودور  نوشته 
به تازگی  رستگار  اصغر  ترجمه 
چاپ  به  نگاه  انتشارات  توسط 
نهم رسیده است. داستایوسکی 
 1866 سال  در  را  کتاب  این 
نوشته و به عنوان پنجمین کتاب 
کالسیک  دبیات  »ا مجموعه 
چاپ  نگاه  نشر  توسط  جهان« 

می شود.
داستایوسکی روس 7 سال پیش از  نوشتن »جنایت و مکافات« در 
نامه ای به برادرش اعالم کرده بود که طرح داستانش را در زندان ریخته 
است؛ زمانی که با درد و دریغ و سرخوردگی زندگی می کرد. او این اثر خود 
را اقرارنامه ای در شکل رمان، عنوان کرده و گفته بود می خواهد آن را با 

خوِن دلش بنویسد.
در این رمان، راسکولینکف دانشجوی پریشاِن عاشق و فقیری است که 
با طرح و نقشه، دست به قتل پیرزنی ربا خوار می زند. حضور خواهر زن منجر 
به دومین قتل توسط راسکولینکف می شود و پس از آن ردپای جنایت، روح و 
روان او را درهم می ریزد تا باالخره در اداره پلیس به کار خود اعتراف کند...

ترجمه رستگار از این رمان بهمن سال ۹6 به چاپ چهارم رسید و پاییز 
سال ۹7 به چاپ پنجم رسید. حاال نیز در پاییز ۹۹ به چاپ نهم رسیده است.

چاپ نهم این کتاب با 711 صفحه و قیمت ۹7 هزار و ۵۰۰ تومان 
منتشر شده است.

»روز حلزون« زهرا عبدی به زبان فرانسه ترجمه شد

رمان »روز حلزون« نوشته زهرا عبدی با ترجمه کریستف باالیی به 
زبان فرانسه ترجمه و در فرانسه منتشر شد.

»روز حلزون« اولین داستان بلند زهرا عبدی است که با ترجمه کریستف 
باالیی  و با عنوان »مرثیه حلزون« در 2۰8 صفحه و از سوی انتشارات 

بلویل در فرانسه منتشر شده است.
نامزد  و  خواهر)شیرین(  مادر،  زن  سه  زندگی  روایت  حلزون«  »روز 
)افسون( مردی به نام خسرو است که مفقود االثر شده و سال هاست از جنگ 
بازنگشته اما هنوز در زندگی این سه زن نقش دارد و فراموش نمی شود. 
سه زن حاضر در این روایت داستانی می کوشند منفعل و تاثرپذیر نباشند و 

در برابر شرایط پیش آمده نقش فعال داشته باشند.
در  و  برگردان  ایتالیایی  زبان  به  این  از  پیش  حلزون«  »روز  رمان 
بازار نشر این کشور عرضه شده بود.زهرا عبدی، نویسنده ایرانی است که 
تحصیالت خود را در رشته ادیان و عرفان و زبان و سپس ادبیات فارسی 
در دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه داد. مجموعه شعر »تو با خرس سنگین تر 
از کوه رقصیده ای« اولین کتاب زهرا عبدی است که در سال 1387  منتشر 
شد و ۵ سال بعد رمان »روز حلزون« و سپس رمان »ناتمامی«  از او در 
سال 13۹۵ توسط نشر چشمه به چاپ رسید. رمان  »تاریکی معلق روز« و 

مجموعه شعر» شهرزاد« از آثار دیگر این نویسنده است. 
کریستف باالیی، استاد زبان و ادبیات فارسی در فرانسه است که نقش 
به سزایی در معرفی ادبیات معاصر ایران در فرانسه داشته و آثار ادبی بسیاری 
را از فارسی به فرانسوی ترجمه کرده است. او هم چنین چند کتاب از جمله 
»سرچشمه های داستان کوتاه فارسی« و »پیدایش رمان فارسی« و »بحران 

آگاهی ایرانی« در باره نثر فارسی تالیف کرده است.

نویسنده كتاب »جامعه شناسی ادیان« درگذشت 
یوسف فضایی، مدرس و پژوهشگر حوزه ادیان و عرفان دیروز سه شنبه 

1۵ مهر در سن 86 سالگی nv شهر بهار همدان درگذشت.
یوسف فضایی سال 1313 شمسی در همدان به دنیا آمد. تحصیالت 
دانشگاهی خود را در مقطع دکتری ادیان و عرفان دانشگاه تهران به اتمام 
دروس  تدریس  به  مختلف  دانشگاه های  در  سال ها  آن  از  پس  و  رساند 

تخصصی ادیان و عرفان اقدام کرد.
از جمله مهم ترین تالیفات زنده یاد فضایی می توان به این کتاب ها اشاره 
آغاز شهرنشینی:  انسان و  ادیان«، »آفرینش جهان،  کرد: »جامعه شناسی 
تحلیلی از جریان تکامل طبیعی و اجتماعی انسان«، »بنیان های اجتماعی 
ادیان ابتدایی«، »تاریخ عقاید و مذاهب شیعه )المقاالت و الفرق(«، »تحقیق 
در تاریخ و عقاید شیخیگری، بابیگری، بهائیگری و کسروی گرایی«، »تاریخ 
و جغرافیای شهر بهار و زندگانی، آثار و افکار دکتر یوسف فضایی به قلم 
خودش«، »تحقیق و تاریخ در عقاید مذاهب اهل سنت و فرقه اسماعیلیه«، 

»دایره المعارف مذاهب اسالمی و ادیان ایرانی« و…
همچنین »مناظرات امام فخر رازی با علمای ماوراءالنهر و تحلیلی 
از: مذاهب اهل سنت« و »تاریخ مختصر زبان های سامی« هم از جمله 

مهم ترین ترجمه های یوسف فضایی است. 
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پروانه رسولی خوشبخت

سفیِر شادی وطن صفیر نغمه های توست

محمدرضا شفیعی کدکنی که محمدرضا شجریان را در موسیقی آوازی 
ایران همچون حافظ در شعر فارسی می داند، شعر »در آن زالل بیکران« 

را برای او گفته است.
محمدرضا  که  را  شعری  شجریان،  محمدرضا  درگذشت  پی  در 

شفیعی کدکنی برای این هنرمند موسیقی سروده است می خوانیم:
بخوان که از صدای تو سپیده سر برآورد
وطن، ِز نو، جوان شود دمی دگر برآورد

به روی نقشه وطن، صدات چون کند سفر
کویر سبز گردد و سر از خزر برآورد

برون ِز ترس و لرزها گذر کند ز مرزها
بهار بیکرانه ای به زیب و فر برآورد
چو موِج آن ترانه ها برآید از کرانه ها
جوانه های ارغوان ِز بیشه سر برآورد
بهار جاودانه ای که شیوه و شمیم آن

ز صبِر سبِز باِغ ما ُگِل ظفر برآورد
سیاهی از وطن رود، سپیده ای جوان دمد

چو آذرخِش نغمه ات ِز شب شرر برآورد
شب ارچه  های و هو کند، ِز خویش شست وشو کند

در این زالل بیکران دمی اگر برآورد
صدای توست جاده ای که می رود که می رود

به باغ اشتیاق جان وزان سحر برآورد
بخوان که از صدای تو در آسماِن باغ ما

هزار قمرِی جوان دوباره پَر برآورد
سفیِر شادی وطن صفیر نغمه های توست
بخوان که از صدای تو سپیده سر برآورد

این شعر در تازه ترین مجموعه شعر محمدرضا شفیعی کدکنی، »طفلی 
به نام شادی« منتشر شده است.

در  سه شنبه  روزهای  درس  کالس  جلسه های  از  یکی  در  همچنین 
شجریان  محمدرضا  درباره  شفیعی کدکنی  از  شاگردان  تهران،  دانشگاه 
می پرسند و این شاعر و استاد ادبیات چنین پاسخ می دهد: »من حق خودم 
و در حد خودم نمی دانم که درباره هنر شجریان صحبت کنم، چون من در 
موسیقی یک شنونده مبتدی و بسیار بسیار کم استعدادی و بی فرهنگی هستم 
و استاد شجریان در موسیقی آوازی ایران جایگاهی را دارد که حافظ در شعر 
فارسی دارد. حق به خودم نمی دهم، اصال الفبای این کار را نمی دانم. من 
از حد خودم تجاوز نمی کنم و در حق استاد شجریان جز ستایش و احترام 

هیچ چیز دیگری نمی توانم داشته باشم.«

برنده »نوبل« را از کجا پیدا کردند!؟
پیمان خاکسار شعرهای لوییز گلوک، برنده نوبل ادبیات 2۰2۰ را ساده و معمولی 
می داند و معتقد است شعرهای شاعران جوان ایرانی از شعرهای او قشنگ تر است. 

او می گوید: نمی دانم این را از کجا پیدا کردند!
لوییز گلوک، شاعر زن  انتخاب  درباره  اظهارنظرها  برخی  درباره  این مترجم 
که   1۹۹3 سال  از  گفت:   2۰2۰ ادبیات  »نوبل«  جایزه  برنده  عنوان  به  آمریکایی 
این  برنده  دیلن  باب  تا سال 2۰16 که  را گرفت  ادبیات  موریسون »نوبل«  تونی 
جایزه شد، در حدود 2۰ سال هیچ آمریکایی ای »نوبل« ادبیات نگرفته است، برای 
همین این انتقاد که »نوبل« بیشتر به آمریکایی ها می رسد، کامال اشتباه است چون 
سال ها بود که همه می گفتند هیچ نویسنده آمریکایی در این بیست و اندی سال 

نبوده است که نوبل بگیرد. 
جدی  را  »نوبل«  دیگر  که  سال هاست  من  اما  کرد:  بیان  همچنین  او 
هر  به  نگیرم.  یا  بگیرم  جدی  من  که  نیست  مهم  هم  خیلی  البته  نمی گیرم، 
حال چون جایزه مهمی است، می شنوم که به چه کسی داده شده اما هر سال 
هم می گویم »این اصال کیه؟« یا برخی های شان را که می شناسم برایم سوال 
می شود که او برای چه »نوبل« گرفته است. برای همین این جایزه دیگر برای 

من اصال جدی نیست.
باشد  آکادمی »نوبل« فقط می خواهد بحث برانگیز  این که  بیان  با  خاکسار 
گفت: به آدم هایی مثل باب دیلن که اصال یک خواننده است جایزه داده اند، و 
خودشان هم نمی توانند بگویند که دلیل شان از این کار چیست. فقط می خواهند 
پیتر  به  پارسال  کنند.  مخالفت  آن  با  شدت  به  و  باشد  بحث برانگیز  جایزه شان 
تشییع  در  و  می کند  انکار  را  کوزوو  نسل کشی  که  کسی  دادند،  جایزه  هاندکه 
مگر  می کند؛  شرکت  هم  صربستان  رئیس جمهور  میلوسوویچ،  اسلوبودان  جنازه 
ولی  است،  نژادپرست  که  می گویند  بدهند،  جایزه  او  به  اگر  که  نمی دانستند 
ایجاد  موافقان  و  مخالفان  بین  که  را  درگیری ای  و  بحث  این  چون  می دهند 
ادبیات  »نوبل«  جایزه  آمریکایی  شاعر  یک  به  هم  حاال  دارند.  دوست  می شود 
داده اند که فکر نمی کنم اصال در دنیا کسی اسم او را شنیده باشد. بعید می دانم 

کتابی هم از او به فارسی ترجمه شده باشد. 
مترجم »جزء از کل« افزود: من کتاب شعر ترجمه کرده ام، ترجمه شعر واقعا 
کار سختی نیست. ما مترجمان شعر خیلی زیاد داریم. االن هر شاعر مهجوری در 
دنیا، یکی دو کتاب به زبان فارسی دارد اما از برنده نوبل امسال حتی یک کتاب هم 

در زبان فارسی ترجمه نشده است. من نمی دانم این را از کجا پیدا کردند! 
پیمان خاکسار در پایان اظهار کرد: در همین فاصله پس از اعالم خبر امروز، چند 
شعر از این شاعر آمریکایی را خواندم و یکی از آن ها را ترجمه کردم، واقعا شعرهایش 
معمولی است و ترجمه اش کاری نداشت چون ساده است. این طور نیست که فکر 
کنید چون برنده »نوبل« است پس شعرهایش خیلی خوب هستند، اصال این طور 

نیست. شعرهای شاعران جوان ایرانی از شعرهای او قشنگ تر است.

در باب اهمیت و جایگاه فردوسی بسیار سخن گفته 
شده و بعد از این هم گفته خواهد شد و این در حکم چه چیز 
می تواند باشد جز صحه گذاری بر ماندگاری و دوام و قوام 
اثری که از پس هزاره ای، کماکان بر تارک تاریخ ادبیات و 

تمدن ایرانی می درخشد.
* فردوسی و شعر او 

»فردوسی و شعر او« اثر مجتبی مینوی از کتاب هایی 
است که اگرچه سال ها از نخستین انتشار آن می گذرد، اما 
هنوز خوانندگان خودش را دارد. در مورد این کتاب به طور 
خالصه باید گفت که بررسی شعر فردوسی توسط مجتبی 
مینوی است. »فردوسی و شعر او« پیش از انقالب آخرین 
بار در سال 13۵۴ از سوی انتشارات دانشگاه تهران به چاپ 
دوم رسیده بود و بعد از انقالب در سال 138۵ نشر معین آن 

را با ویرایشی تازه منتشر کرد.
نقد و بررسی شاهنامه از یک سو و تاثیرپذیری خالق 
آن از آثار پیش از خود از سوی دیگر، دو محور مهم کتاب 
مینوی است. مینوی همچنین به موضوع اشعار منسوب به 
که  کشیده  پیش  را  ابیاتی  مساله  و  پرداخته  هم  فردوسی 
به سیاق  مینوی  است.  تردید  فردوسی محل  به  تعلق شان 
خود خالصه ای از داستان های شاهنامه را بیان و در ادامه 
تحلیل کرده است که این کتاب به 3 دلیل برای ایرانی ها 
اهمیت دارد. از نظر مینوی دلیل اول جنبه ادبی و هنری آن 
است که نشان از قریحه یک شاعر بزرگ ایرانی دارد که 
سالیان متمادی به خود مشقت داد و به بیان مینوی »خون 

جگر« خورد تا آن را خلق کند.
این  شاهنامه  دانستن  مهم  برای  مینوی  دوم  دلیل 
است که این اثر تاریخ نیاکان ایرانیان را به صورت داستانی 
بیان کرده است. مینوی از شاهنامه به عنوان »نسب نامه« 
ایرانیان نام می برد. دلیل سوم او هم زبان فارسی شاهنامه 
را  ایرانی  اقوام  ارتباطی  زنجیره  حکم  او  نظر  از  که  است 
طوایفی  ارتباط  و  علقه  زنجیر  محکم ترین  »فارسی،  دارد: 
است که در خاک ایران ساکن اند.« مینوی نقش فردوسی 
را در استحکام بخشیدن به زبان فارسی چه به واسطه حفظ 
قصه های قدیم و چه در بعد پرداختن به ادبیات باستانی در 

معنای آن روزگار، مهم می داند.
* مسکوب، شاهنامه پژوه نوگرا

کمتر کسی است که بر اهمیت دیدگاه ها و آثار شاهرخ 
مسکوب در زمینه شاهنامه تردید داشته باشد. طبعا آنچه این 
اهمیت را برمی سازد، بیش از هر چیز بر دانش توامان مسکوب 
در دو حوزه ادب کهن فارسی و نظریه ادبی جدید استوار است. 
مسکوب را بالطبع باید در زمره شاهنامه پژوهان نوگرای ایرانی 
قرار داد و این نوگرایی را پای دیدگاه های مدرن او گذاشت. 
مسکوب چند کتاب مهم در زمینه شاهنامه فردوسی دارد که 
عبارتند از »مقدمه ای بر رستم و اسفندیار، سوگ سیاوش: در 
مرگ و رستاخیز، ارمغان مور: جستاری در شاهنامه، درآمدی 
بر اساطیر ایران و شاهنامه در دو بازخوانی )یادداشت های 

شاهرخ مسکوب بر شاهنامه های بروخیم و مسکو(«.
* جهان حکیم توس در قرائت های معاصر

»شاهنامه در دو بازخوانی« عنوان کتابی است حاوی 
یادداشت های شاهرخ مسکوب بر شاهنامه فردوسی که نام 
مهری بهفر شاهنامه پژوه جوان را به عنوان ویراستار روی 
دوره های  در  مولف  مطالعات  حاصل  کتاب  این  دارد.  جلد 
مختلف است که البته مسکوب یک دوره ۵ ساله در اواخر 
دهه 2۰ تا اوایل دهه 3۰ و نیز دوره ای بعد از انقالب را به طور 
مشخص به عنوان زمان هایی برشمرده که یادداشت های این 

کتاب را نوشته است.
بنا به آنچه نقل می شود، شاهرخ مسکوب یک دوره 
ایران را مصروف  تا 1333 در  6 ساله در سال های 1327 
شاهنامه خوانی حاشیه نویسی بر آن می کند سپس ادامه کار 
2۵ سال بعد از آن یعنی سال 13۵8 دنبال می شود؛ به این 
صورت که در زمان خواندن شاهنامه و در حاشیه آن به تبع 
تاثیراتی که از آن می گرفته، یادداشت هایی می نوشته که بعد ها 
منجر به انتشار کتاب »شاهنامه در دو بازخوانی« شده است.

مدرن  خوانش  و  نوگریانه  نگاه  رد  نیز  کتاب  این  در 
مسکوب از اثر مهم و ماندگاری، چون شاهنامه را می توان 
رصد کرد؛ چنانکه تو گویی به جای بردن قلمرو تحلیل ها 
به زمان فردوسی، تو گویی او و متن اثرش را به زمانه ما 
احضار می کند و با مفاهیم امروزی مورد قرائت قرار می دهد. 
بنا به استدالل مسکوب در این کتاب، اهمیت کار فردوسی 
را نباید در سخن سرایی منظوم او در باب اساطیر از یادرفته 
و تنها با هدف احیای آن ها دانست بلکه فردوسی کوشیده 
در  را  انسان  تاریخی  ناخودآگاه  و  درونی  معنای  تا  است 
سخنی با ساختار زیبایی شناسانه عصر بازبتاباند. آنچه به آثار 
مسکوب در باب شاهنامه تشخص می دهد، تصویر معاصری 
است که او با ابتنا به آموخته ها و تجربه های امروزین خود 

از فردوسی ارایه می دهد.
* از زیست فردوسی تا واکاوی والیت شیعی

»مقدمه ای بر رستم و اسفندیار« اثر »شاهرخ ِمسکوب« 
را باید در زمره قابل اعتناترین کتاب های تحلیلی و پژوهشی 
پیرامون روایت حماسی/اسطوره ای رستم و اسفندیار قرار دارد. 
کتاب شامل ۵ بخش است. بخش نخست آن با مقدمه ای در 
باب زیست خالق شاهنامه، مذهب او و نیز باوری که او درباره 
انسان دارد، آغاز می شود. این کتاب همچنین موضوع مهم 
دیگری از شاهنامه را هم دستمایه قرار می دهد و آن مفهوم 
»فر« است و اقسامی از آن که موجودیت دارد. مسکوب این 
بخش را در بطن تاثیری بررسی کرده است که معتقد است 
فردوسی از اوستا گرفته. زندگی و پادشاهی کیخسرو، والیت 
آیات قرآن و  به  با توجه  و ولی در مکتب تشیع و تصوف 
احادیث و نظریات عرفا، تطبیقی بین انسان فرهمند و ولی 

و ... از دیگر مباحث این کتاب است.
* اسطوره ای دانستن هر روایت اصیل

آیدنلو  سجاد  اثر  حماسه«  تا  اسطوره  »از  مجموعه 
شامل هفت گفتار است که ابعاد اساطیری و آیینی شاهنامه 

مقاله مستقل  این هفت  را دربر می گیرد. دیدگاهی که در 
محور قرار می گیرد قائل به پشتوانه اساطیری مقوله حماسه 
است. براساس استدالل کتاب »از اسطوره تا حماسه« هر 
روایت حماسی زمانی اصیل شناخته می  شود که خاستگاه و 
پشتوانه اساطیری داشته باشد. در مجموع باید گفت که در 
کتاب آیدنلو سابقه و منشأ اساطیری آیینی چند شخصیت و 
نیز بن مایه و آنچه جنبه های داستانی شاهنامه را می سازد در 

متن سنت حماسی ایران دستمایه قرار گرفته است.
آیدنلو حاال تازه در آستانه ۴۰ سالگی است و به رغم 
اینکه در قیاس با شاهنامه پژوهان که عمدتا افرادی باتجربه و 
مسن  تر هستند به طرز آشکارا و محسوسی جوان است، اما از 
کتابش به عنوان یکی از آثار مهم این سال ها در باب شاهنامه 
فردوسی یاد می شود. عناوین هفت مقاله این کتاب عبارتند 
از »ارتباط اسطوره و حماسه بر پایه شاهنامه و منابع ایرانی، 
فرضیه  ای درباره مادر سیاوش، نشانه های سرشت اساطیری 
در  دریایی  اسب  چیست؟  نوشدارو  شاهنامه،  در  افراسیاب 
با  )همراه  جمشید  و  کیخسرو  جام  پهلوانی،  داستان های 

مستدرک این مقاله( و ترنج بویا و به زرین«.
نویسنده در هر یک از مقاالت کوشیده موضوع را از 
زوایای گوناگون و با ذکر ماخذ و مستندات بررسی کند. در 
این نوشتار هر یک از جنبه های شکلی و محتوایی اثر در دو 
بخش، بیان امتیازات و بیان کاستی ها، بررسی و در پایان 
پیشنهاد هایی برای مطلوب تر شدن کتاب ارایه شده است. 
کتاب »از اسطوره تا حماسه« در سال 1387 در جایزه جالل 

آل احمد یکی از آثار شایسته تقدیر شناخته شد.
* کتابی برای دانشجویان در 1۰ جلد

»نامه باستان« کتابی است از میرجالل الدین کزازی 
در شرح و گزارِش شاهنامه فردوسی. این کتاب که عبارت 
»ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی« برای عنوان فرعی 
آن در نظر گرفته شده و روی جلد آن دیده می شود مشتمل 
بر 1۰ جلد است و بیشتر کاربرد آکادمیک دارد و به عنوان 
مقاطع  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  دانشجویان  درسی  منبع 
مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. دانشجویان زبان و ادبیات 
فارسی در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد از این کتاب به 
عنوان منبع اصلی درس مربوط به شاهنامه استفاده می کنند 
و دانشجویان کارشناسی به عنوان منبع فرعی در درس هایی، 
چون »متون نظم )2(، رستم و سهراب و رستم و اسفندیار«.

تحلیل  و  ابیات  تفسیر  در  کتاب  این  در  کزازی 
دیدگاه های  و  مختلف  علوم  از  شاهنامه  داستان های 
به  می توان  میان  آن  از  که  است  برده  بهره  گوناگونی 
اسطوره شناسی،  ریشه شناسی،  واژه شناسی،  از  او  استفاده 
در  کرد.  اشاره  زیبایی شناسی  و  سبک شناسی  نمادشناسی، 
کتاب مطالب مختلفی می خوانید که بخش قابل توجهی از 

آن به شخصیت های شاهنامه می پردازد.
ضحاک،  جمشید،  تهمورث،  هوشنگ،  کیومرث، 
سیاوش،  کیکاووس،  کیقباد،  تهماسب،  منوچهر،  فریدون، 
کیخسرو، سهراب و... از آن جمله اند. عناوین جلد های 1۰ 
گانه کتاب عبارتند از »از آغاز تا پادشاهی منوچهر، از آغاز 
پادشاهی نوذر تا پایان رستم و سهراب، داستان سیاوش، از 
داستان فرود سیاوش تا داستان اکوان دیو، از داستان بیژن 
از پادشاهی لهراسب تا  و منیژه تا آغاز پادشاهی لهراسب، 
پادشاهی داراب، از پادشاهی اسکندر تا پادشاهی بهرام گور، 
از پادشاهی یزدگرد تا پادشاهی هرمزد، از پادشاهی خسرو 
پرویز تا پادشاهی یزدگرد و جلد آخر که نمایه ای برای گزارش 

بیت های ۹ جلد پیشین است.

چند کتاب خوب در باب شاهنامه فرودوسی
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تئاتر چشم انداز خوبی ندارد

سرپرست گروه »تی تووک« با 
اشاره به اینکه وضعیت ادامه اجرای 
خانگی الی  خرچنگ  »تنها  نمایش 
مالفه ها خانه می کند اتللو« مشخص 
نیست، تصریح کرد چشم انداز خوبی 

برای تئاتر نداریم.
ابراهیم پشت کوهی نمایشنامه نویس 
و کارگردان تئاتر که اسفند سال ۹8 نمایش »تنها خرچنگ خانگی الی 
مالفه ها خانه می کند اتللو« را در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به 
صحنه برد ولی اجرای آن به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف شد، درباره 
وضعیت اجرای این اثر نمایشی گفت: خیلی دوست دارم اجرای نمایش  
اما وضعیت کرونا به ویژه وضعیت بحرانی تهران چنین  ادامه دهم،  را 
امکانی را به ما نمی دهد. دکور نمایش همچنان نگه داری شده تا شرایط 

مناسب برای ادامه اجرا فراهم شود.

مدیر گروه اقتصاد رادیو اقتصاد از دنیا رفت

گروه  مدیر  نوروزی  ابوالفضل 
اثر  بر  اقتصاد  رادیو  و جامعه  اقتصاد 

ایست قلبی درگذشت.
روز  صبح  نوروزی  ابوالفضل 
و  سید  اربعین  با  مصادف  پنجشنبه 

دعوت  قلبی  ایست  اثر  بر  شهیدان  ساالر 
از سال 1378  لبیک گفت.وی که  را  حق 
در معاونت صداِ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  مشغول 
کار شده بود،  در طول فعالیت های  شغلی خود مدیریت در شبکه های 

رادیویی همچون ایران، گفتگو و اقتصاد را بر عهده داشت.
و  بود  سیاسی  علوم  رشته  دانش آموخته  نوروزی  ابوالفضل  دکتر 

پژوهش های ارزنده ای در این باره از خود به یادگار گذاشت.
و  رسانه ای  جامعه  خانواده اش  به  را  او  درگذشت  جوانان  دنیای 

همکارانش تسلیت می گوید.

نوازنده 100 ساله مازندران درگذشت

کربالیی  به  ابراهیم نژاد  اصغر 
اصغر از نوازندگان شناخته شده و مطرح 
استان مازندران بامداد روز پنجشنبه 17 
مهر ماه در سن 1۰۰ سالگی دار فانی 

را وداع گفت.
اصغر ابراهیم نژاد از نوازندگان دوتار یا 
به اصطالح »دوتاری« منطقه بهشهر استان 
مازندران بود که به گفته بسیاری از دوستان و آشنایش سنی باالی 1۰۰ 
سال داشت و در مدت حیات خود همواره جزو بهترین و شناخته شده ترین 

هنرمندان دوتارنواز منطقه بودی که دستی هم بر خوانندگی داشت.
شنوایی  در  ضعف  عمربه دلیل  پایانی  سال های  طی  اگرچه  وی 
جمله  از  همواره  این  از  پیش  اما  کند  کوک  را  خود  ساز  نمی توانست 
نوازندگان مطرحی بوده که قدرت بسیار خارق العاده ای در حافظه شعری 

و آوازی داشت.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴0

حضور »خط فرضی« در جشنواره وایادولید اسپانیا

و  نویسنده  صمدی  فرنوش 
»خط  یی  سینما فیلم  ن  ا رگرد کا
فرضی« از حضور فیلمش در جشنواره 

وایادولید اسپانیا خبر داد.
این فیلم که تهیه کنندگی آن را 
علی مصفا بر عهده داشته، در سومین 

حضور جهانی خود بعد از فستیوال تورنتو و 
لندن، در شصت و پنجمین فستیوال بین المللی وایادولید اسپانیا نمایش 

داده خواهد شد.
فرنوش صمدی تاکنون دو بار با فیلم های کوتاه »سکوت« و »نگاه« 

موفق به کسب جایزه اول این جشنواره با نام خوشه طالیی شده بود.
سحر دولتشاهی، پژمان جمشیدی، حسن پورشیرازی، آزیتا حاجیان، 
امیررضا رنجبران، صدف عسگری، محمد حیدری و بازیگر خردسال آیلین 

جاهد بازیگران این فیلم هستند.
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در مهر آمدي، به ملتي مهر ورزیدي و در مهرماه پرواز کردي
خسرو آواز ایران پر كشید...
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محمد حسین  زاده

از  فیزیکي  لحاظ  به  شاید  شجریان  محمدرضا 
و همینطور  او  و خاطره  یاد  ولي  باشد،  رفته  ما  بین 
آثار ماندگارش هرگز از اذهان مردم و همینطور تاریخ 

فرهنگ و هنر کشورمان پاک نخواهد شد...
استاد شجریان، سرانجام بعد از مدت ها مبارزه با 
بیماري سرطان، روز پنجشنبه 17 مهرماه سال 13۹۹ 
همزمان با اربعین حسیني، دار فاني را وداع گفت. او 
که حنجره طالیي و هنر ماندگارش در ذهن همه ما 
با دعاي ربنا در ماه رمضان گره خورده بود، حاال در 

یکي از روزهاي عزیز، دار فاني را وداع گفت.
محمدرضا شجریان در اولین روز از مهرماه سال 
131۹ در مشهد متولد شد و به عنوان موسیقی دان، 
جهان  سراسر  در  خوشنویس  و  خواننده  آهنگساز، 
هنرمندان  برجسته ترین  از  وی  است.  شده  شناخته 
موسیقی سنتی ایرانی بود و آلبوم های بسیاری را در 
این زمینه منتشر کرد. او به دلیل نوع صدا و سبک 
که  میهنی  ملی  تصنیف های  و  خود  به  مخصوص 
اجرا کرد، شناخته می شود و شهرتی در سطح جهانی 
خط  در  خوش نویس  همچنین  شجریان  استاد  دارد. 
ایران،  موسیقی  خانه  عالی  شورای  رئیس  نستعلیق، 
بنیان گذار گروه شهناز و مبدع چند ساز موسیقی بود. 
ربنا،  دعای  و  داشت  فعالیت  نیز  قرآن  قرائت  در  او 
معروف ترین تالوت قرآنِی او بود. این اثر را سازمان 
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به عنوان 
اثر ملی ثبت کرده است. سایت انجمن آسیا وی را 
روزنامه  ایرانی،  اصیل  موسیقی  هنرمند  پرآوازه ترین 
ونکوور سان او را یکی از مهمترین هنرمندان موسیقی 
جهان و همچنین رادیوی عمومی ملی )NPR( در 
جهان  برتر  صدای   ۵۰ از  یکی  را  وی   2۰1۰ سال 
معرفی کرده است. او نامزد دو جایزه گرمی بود و در 
میان دوستداران خود با عنوان »خسروی آواز ایران« 
نیز شناخته می شد. محمدرضا شجریان از ازدواج اول 
خود سه فرزند دختر و یک پسر دارد که بدون شک 
همگان با همایون شجریان آشنایي دارند و از ازدواج 
دومش نیز یک پسر دارد. خوانندگان سرشناسی چون 
سراج،  حسام الدین  ناظری،  شهرام  بسطامی،  ایرج 
شاگردان  از  همایون  پسرش  و  نوربخش  حمیدرضا 

وي هستند.
محمدرضا شجریان خواندن را از کودکی با همان 
لحن کودکانه آغاز کرد. از کودکی، با توجه به استعداد 
و صدای خوبش، تحت تعلیم پدر، که خود قاری قرآن 
بود، مشغول به پرورش صدای خویش شد. در سال 
او  قرآن  تالوت  صدای  بار،  نخستین  برای   ،1331
از رادیو خراسان پخش شد. وی در سال 1338 به 
دانش سرای مقدماتی در مشهد رفت و از همان سال 
شد.  آشنا  موسیقی  معلم  یک  با  بار  نخستین  برای 
پس از دریافت دیپلم دانش سرای عالی، به استخدام 
آموزش و پرورش درآمد و به تدریس مشغول شد و 
در این زمان با سنتور آشنا شد و فراگیری این ساز 

را نزد جالل اخباری شروع کرد.
گل افشان  فرخنده  با   13۴۰ سال  در  شجریان 
ازدواج کرد که حاصل آن سه دختر به نام های فرزانه 
)راحله(، افسانه و مژگان و یک پسر )همایون( بود. او 
در سال 13۴6 به تهران رفت و با احمد عبادی آشنا 
مهرتاش  اسماعیل  در کالس   13۴6 سال  از  و  شد 
شرکت نمود. همچنین برای آموختن خوشنویسی در 
از  او  رفت.  بوذری  ابراهیم  نزد  خوشنویسان  انجمن 
سال 13۴7 خوشنویسی را نزد حسن میرخانی ادامه 
داد. وی در سال 13۴۹، درجٔه ممتاز را در خوشنویسی 

به دست آورد.
خاطر  به   13۵۰ سال  تا  شجریان  محمدرضا 
با  بیدگانی  سیاوش  مستعار  نام  با  پدرش،  مخالفت 
رادیو همکاری می کرد، ولی بعد از آن پدرش به او 
اجازه استفاده از نام اصلی اش را داد. وی تا سال 13۴7 
در استخدام آموزش و پرورش بود و پس مدت زمانی 
منابع طبیعی  وزارت  به  تدریس و مدیریت مدارس، 
انتقال یافت. وی در مدت خدمت در آموزش و پرورش 
در رادکان از توابع چناران به تدریس پرداخت و مدتی 

در این شهر سکونت داشت.
یادگیری  و  شد  آشنا  پایور  فرامرز  با   13۵۰ در 
سنتور و ردیف های آوازی را نزد وی دنبال کرد. در 
برومند  نورعلی خان  با  گل ها  برنامه  در   13۵1 سال 
آشنا شد و شیؤه آوازی سید حسین طاهرزاده را نزد 
کلیه  دوامی  عبداهلل  نزد   13۵2 سال  از  آموخت.  او 
ردیف های موسیقی و شیوه های تصنیف خوانی را فرا 
گرفت. در همین سال، به همراه گروهی از هنرمندان 
حسین  فرهنگ فر،  ناصر  لطفی،  محمدرضا  همچون 

علیزاده، جالل ذوالفنون و داوود گنجه ای، مرکز حفظ 
صفوت  داریوش  سرپرستی  به  را  موسیقی  اشاعه  و 
بنیان نهاد. در آن زمان شجریان تصنیف داروگ که 
مربوط به آهنگی از محمدرضا لطفی بر روی شعری 
از نیمایوشیج بود را اجرا کرد. تصنیف داروگ از اولین 
تصنیف هایی است که در آن شعر نو به کارگیری شده 
در   13۵۴ سال  در  راست پنجگاه  زنده  اجرای  است. 
جشن هنر شیراز به همراه محمدرضا لطفی و ناصر 
فرهنگ فر، که بعدها در یک آلبوم موسیقی با همین 
نام منتشر شد، مورد استقبال واقع شد. در آن زمان 
راست پنج گاه به ندرت اجرا می شد و این دستگاه در 

حال فراموش شدن بود.
محمدرضا شجریان شیوه های آوازی قمرالملوک 
ظلی،  میرزا  اصفهانی،  تاج  اقبال السلطان،  وزیری، 
بنان  و غالمحسین  قوامی  خوانساری، حسین  ادیب 
را روی صفحات و نوارها به دقت دنبال کرد. از سال 
13۵۴، تدریس هنرجویان را در رشته آواز در دانشکده 
هنرهای زیبای دانشگاه تهران آغاز کرد و در سال 
13۵8 با تعطیلی این رشته کار تدریس خود را پایان 
در   13۵۴ سال  در  پنجگاه  راست  زنده  اجرای  داد. 
جشن هنر شیراز به همراه محمدرضا لطفی و ناصر 
فرهنگ فر، که بعدها در یک آلبوم موسیقی با همین 
نام منتشر شد، بسیار مورد استقبال واقع شد. در آن 
زمان راست پنجگاه به ندرت اجرا می شد و این دستگاه 

درحال فراموش شدن بود.
محمدرضا شجریان در سال 13۵6 در مسابقه 
تالوت قرآن کشوری، رتبه نخست را به دست آورد. 
دل آواز  شرکت   13۵7 سال  اسفندماه  در  شجریان 
از  بسیاری  همانند   13۵7 در  او  کرد.  بنیانگذاری  را 
هنرمندان آن زمان همکاری خود را با سازمان های 
دولتی )مثل رادیو( به دلیل پخش آهنگ های مبتذل 
آن  در  نداد.  ادامه  کاباره ای،  فرهنگ  به  تشویق  و 
ناظری  شهرام  همراه  به  محمدرضا شجریان  زمان، 
در چند آلبوم مشترک از کانون چاووش آواز خواندن 
را برعهده گرفتند که بیشتر محتوای آنها انقالبی و 
و  شجریان  مشترک  آلبوم های  میان  از  بود.  میهنی 
ناظری، می توان به چاووش 2 اشاره کرد که شامل 
می شد.  آزادی  و  نورد  معروف شب  بسیار  سرود  دو 
چاووش6  ایران،  موسیقی  آثار  مردمی ترین  از  یکی 
آواز  با  شیدا  گروه  کنسرت  به  مربوط  که  می باشد 
شجریان و به سرپرستی لطفی است و در آذر 13۵8 
با محتوای  اجرا  اجرا شده که یک  در دانشگاه ملی 
انقالبی بود. جمعیت بسیاری در این کنسرت حضور 
داشتند و تصنیف معروف سپیده )ایران ای سرای امید( 
که مربوط به شعری از هوشنگ ابتهاج و آهنگی از 

اجرا  کنسرت  همان  در  می باشد  لطفی  محمدرضا 
شده است. البته در آن زمان گروه به فکر ضبط اجرا 
نبود و ضبط این اثر به صورت اتفاقی توسط کیوان 
ابتهاج اتفاق افتاد. او از آن زمان به بعد در خانه به 
به  و  پرداخته  آوازی  ردیف های  تدوین  و  تحقیق 
آموزش شاگردان قدیمی اش همت گماشت. برخی از 
آلبوم های چاووش امروزه تصحیح شده اند و با تغییر 
نام توسط مؤسسه فرهنگی و هنری آوای شیدا زیر 

نظر محمدرضا لطفی بازنشر شده اند.
وی در سال 13۵8 دعای ربنا و مناجات مثنوی 
افشاری را به صورت بداهه و بدون تمرین خواند، ابتدا 
اینکه به هنرجویان آموزش دهد و بهترین  به قصد 
رادیو  اما  کنند  افطار پخش  برای  رمضان  ماه  در  را 
به  دعا  این  و  کرد  پخش  را  خودش  اجرای  همان 
مدت سی سال از اصلی ترین برنامه های رادیو در ماه 
رمضان بودند که دیگر چند سالي هست که پخش 

آن متوقف شده است.
در سال های دهه 136۰ همکاری گسترده ای را 
با پرویز مشکاتیان آغاز کرد که حاصل آن آلبوم هایی 
نوا،  )ماهور(،  عشق  سّر  جانان،  آستان  بیداد،  چون 
دستان، گنبد مینا، دود عود، جان عشاق و قاصدک 
بود. در این سال ها به همراه گروه عارف به سرپرستی 
اجرا  ایران  از  خارج  در  را  کنسرت هایی  مشکاتیان 
کرد. محمدرضا شجریان در سال 137۰ با همکاری 
داریوش پیرنیاکان، مرتضی اعیان و جمشید عندلیبی، 
کنسرت هایی را در تور اروپا و آمریکا برگزار کرد که 
آلبوم های پیام نسیم، دل مجنون و سرو چمان حاصل 

این اجراها هستند.
فرخنده  از  طالق  از  پس  شجریان  محمدرضا 
گل افشان، در حدود ۵3 سالگی و در سال 1371 با 
کتایون خوانساری ازدواج کرد. حاصل ازدواج دوم او 
پسری به نام رایان است که در سال 1376 در کانادا 

متولد شده است.
آلبوم  آوا،  گروه  همکاری  با   1371 سال  در 
آسمان عشق را منتشر کرد. مدتی بعد آلبوم مربوط 
1372 محمدرضا شجریان  پاریس سال  به کنسرت 
قالب  در  خلج  مجید  و  لطفی  محمدرضا  همراه  به 
بعد  مدتی  شد.  عرضه  بازار  به  نوش  چشمه  آلبوم 
آلبوم های بهاریه، جان عشاق و گنبد مینا که حاصل 
سال های  در  مشکاتیان  پرویز  با  خودش  همکاری 
که  قاصدک  آلبوم  کرد.  منتشر  را  هستند   6۰ دهه 
نیز در  با مشکاتیان است  آخرین همکاری شجریان 
همین دوران اجرا شد اما هیچگاه به صورت رسمی 
و با کیفیت مناسب به بازار نیامد. آلبوم یاد ایام که 
حاصل کنسرت آمریکا در تابستان 1371 بود و این 

محمدرضا  همکاری  از  شده  منتشر  آلبوم  اولین  اثر 
ایام  یاد  بود.  همایون شجریان  پسرش،  با  شجریان 
در سال 137۴ انتشار یافت. مدتی بعد آلبوم رسوای 
سال  در  وی  شد.  منتشر  آوا  گروه  همکاری  با  دل 
با آهنگسازی مجید درخشانی  آلبومی  نیز در   137۵
تحت عنوان در خیال همکاری کرد. در سال 1376 
آلبوم های معمای هستی با همکاری محمدرضا لطفی، 
داند  و عشق  و همایون شجریان  افشارنیا  عبدالنقی 
همراه  به  بداهه نوازی  و  بداهه خوانی  به  مربوط  که 
شدند.  منتشر  بود،   13۵۹ سال  در  لطفی  محمدرضا 
همچنین در این سال، آلبوم شب وصل با همکاری 
داریوش طالیی، سعید فرج پوری و همایون شجریان 
آلبوم   1377 سال  در  شجریان  شد.  عرضه  بازار  به 
کلهر  کیهان  آهنگسازی  با  را  کویر  سکوت،  شب، 
شمال  مقامی  موسیقی  اساس  بر  که  کرد  منتشر 
خراسان با آواز محلی است؛ و در آن برخی سازهای 
این  در  سلیمانی  حاج قربان  شد.  استفاده  نیز  محلی 
است. محمدرضا شجریان  پرداخته  به هنرمندی  اثر 
آوا همکاری کرد  با گروه  دیگر  یکبار  نیز  بعد  کمی 
که حاصل آن دو آلبوم آهنگ وفا و آرام جان بودند. 
استاد شجریان با همکاری حسین یوسف زمانی آلبوم 
از سال  و  کرد  منتشر   1378 در سال  را  باران  بوی 
137۹ همکاری خود را با حسین علیزاده، کیهان کلهر 
و پسرش همایون آغاز کرد و این همکاری تا اوایل 
دهه 8۰ ادامه داشت. اولین آلبوم حاصل این همکاری 
زمستان است بود که در سال 137۹ به صورت زنده 

در کالیفرنیا، اجرا و ضبط شد و سپس به بازار آمد.
محمدرضا شجریان در سال 1381 دو آلبوم بی تو 
به سر نمی شود و فریاد را منتشر کرد که با همکاری 
حسین علیزاده، کیهان کلهر و همایون شجریان اجرا 
شده بودند. این دو آلبوم نامزد جایزه گرمی شدند. این 
گروه ۴نفره در زمستان سال 1382 نیز جهت کمک 
کردند  برگزار  کنسرتی  تهران  در  بم  زلزله زدگان  به 
درآمد  وی  می شود.  شناخته  بم  با  هم نوا  نام  با  که 
حاصل از فروش این کنسرت را به پروژه باغ هنر بم 
داد.  اختصاص  بود،  تاسیس کرده  را  که خودش آن 
شجریان، علیزاده، کلهر و همایون شجریان در پاییز 
138۴ نیز یک کنسرت برگزار کردند که حاصل آن 
آلبوم های ساز خاموش و سرود مهر بود و پس از آن 
دیگر این ۴نفر با یکدیگر همکاری نکردند. از سال 
آوا  گروه  با  همکاری  به  محمدرضا شجریان   1386
اروپا،  اصفهان،  تهران،  در  کنسرت هایی  و  پرداخت 
به  اثر   2 دوران،  این  در  کرد.  اجرا  کانادا  و  آمریکا 
نام های غوغای عشق بازان )آلبوم صوتی( و کنسرت 
به  تصویری(  )آلبوم  آوا  گروه  و  محمدرضا شجریان 
همراه گروه آوا اجرا و به بازار عرضه شد. در همین 
سال مادر شجریان درگذشت و وی در مراسم ختم 
مادرش پس از 3۰سال، دعای ربنا را دوباره خواند. 
کرد  بنیانگذاری  موسیقی  گروه  1387 یک  در سال 
و آن را به افتخار جلیل شهناز، گروه شهناز نامید. از 
جمله اعضای این گروه می توان به مژگان شجریان 
سه تار(  و  تار  )نوازنده  درخشانی  مجید  و  )دخترش( 
اشاره کرد. از آن زمان به بعد، محمدرضا شجریان با 
این گروه فعالیت داشت. یکی از ویژگی های مهم این 
گروه موسیقی، استفاده از سازهای ابداعی محمدرضا 
شجریان است که برخی از آنها ویژگی هایی دارند که 
غربی همچون  با سازهای  جایگزین  مناسب  را  آنها 
ویولون می کند. شجریان در سال 1388 از صداوسیما 
خواست که سرودهایي که براي تلویزیون تولید کرده 
و همچنین دیگر آثار او را از تلویزیون پخش نکنند. 
در  نقشی  هیچ  صداوسیما  سازمان  کرد  اعالم  وی 
از  شرع  و  قانون  حکم  به  و  نداشته  آثار  این  تهیه 
هیچ یک  در  را  او  آثار  و  صدا  خواسته  سازمان  این 
البته  نکند.  پخش  تلویزیون  و  رادیو  واحدهای  از 
همزمان در آن نامه، شجریان دعای ربنا و مناجات 
کرد  تأکید  و  تقدیم  ایران  ملت  به  را  خود  افشاری 
حساب این دو اثر از بقیه آثارش جداست. اما پس از 
از مدیران  از صداوسیما عده ای  شکایت رسمی وی 
صداوسیما اعالم کردند دیگر حتی دعای ربنای ایشان 
همراه  به   138۹ سال  در  نمی کنیم!  پخش  هم  را 
کرد  برگزار  جهانی  کنسرت  تور  یک  شهناز  گروه 
که دو مورد از این کنسرت ها منتشر شده اند. مجید 
درخشانی )سرپرست گروه شهناز(، این 2کنسرت را 
از موفق ترین کنسرت های این گروه می داند که در 
محمدرضا شجریان  ابداعی  سازهای  از  بسیاری  آن 

مورد استفاده قرار گرفته اند.
محمدرضا شجریان آلبوم صوتی مرغ خوش خوان 
و  شجریان  محمدرضا  کنسرت  تصویری  آلبوم   2 و 
و کنسرت محمدرضا شجریان  دبی  در  گروه شهناز 

او  به همکاری  مربوط  که  تهران  در  گروه شهناز  و 
با گروه شهناز بود را در اوایل دهه ۹۰ منتشر کرد. 
پورناظری  برادران  با  موقت  صورت  به  آن  از  پس 
)تهمورس پورناظری و سهراب پورناظری( همکاری 
کرد که حاصل آن آلبوم رنگ های تعالی است. البته 
این اثر به صورت رسمی منتشر نشده، بلکه بر روی 
آن  از  بعد  شجریان،  محمدرضا  شد.  پخش  اینترنت 
همکاری با برادران پورناظری را قطع کرد و در سال 
با حضور  و  به همراه گروه شهناز  یکبار دیگر   13۹3
عنوان  با  جهانی  کنسرت  تور  یک  فرج پوری  سعید 

سرگشتگان عشق برگزار کرد.
سال ها  ین  ا م  تما در  شجریان  محمدرضا 
در  و  است  کرده  بازار  روانه  را  متعددي  آلبوم هاي 
و  پرداخته  کنسرت  اجراي  به  مختلف  کشورهاي 
موسیقي  جامعه  و  خود  براي  را  متعددي  افتخارات 
موفق   1378 سال  در  است.  کرده  کسب  کشور 
طرف  از  افتخار  دیپلم  و  پیکاسو  جایزه  دریافت  به 
سازمان یونسکو در پاریس شد. این جایزه هر ۵سال 
هنر  و  فرهنگ  شناساندن  برای  که  هنرمندی  به 
اهدا می شود. شجریان در سال  کشورش می کوشد، 
2۰۰6 نشان موتزارت را از سازمان یونسکو دریافت 
کردند و همچنین 2 سال به خاطر آلبوم های فریاد و 
نامزد جایزه گرمی شد. جایزه  به سر نمی شود،  بی تو 
گرمی معتبرترین جایزه موسیقی در آمریکا می باشد. 
نشان شوالیه ملی لیاقت در آیینی رسمی، شامگاه دوم 
تیر 13۹3 در سفارت فرانسه در تهران به شجریان 
اهدا شد. در این آیین، شجریان نشان عالی وزارت 
فرهنگ و هنر دولت فرانسه را از برونو فوشه، سفیر 
فرانسه در تهران دریافت کرد و نامش در رتبه کسانی 
کرده،  دریافت  فرانسه  دولت  از  را  نشان  این  که 
تنها  ناظری  ثبت شد. محمدرضا شجریان و شهرام 
خوانندگانی هستند که تاکنون این جایزه را دریافت 
کرده اند. از محمدرضا شجریان به عنوان استاد آواز 
ایرانی در مراسم متعددی اجالل شده است از جمله در 
جمعه 28 آبان ماه 138۹ مراسمی با نام سومین سال 
استنفورد  دانشگاه  در  پارسی  ادب و هنر  بزرگداشت 
آمریکا برگزار شد که طی آن جایزه این بزرگداشت 
تعلق  ایرانی  موسیقی  استاد  شجریان  محمدرضا  به 
زیادی  گرفت که طی سالیان متمادی کنسرت های 
و  آمریکا  اروپایی،  کشورهای  و  ایران  داخل  در  را 
و  حفظ  برای  فراواني  تالش  و  کرد  برگزار  کانادا 

ترویج موسیقی ایران داشته است.
محمدرضا  شد  گفته  پیش تر  که  نطور  هما
به  زیادی  عالقه  آوازخوانی،  بر  عالوه  شجریان 
فراگیری  به   13۴۴ سال  از  او  داشت.  خوشنویسی 
ابراهیم بوذری و حسین میرخانی  نزد  خط نستعلیق 
پرداخت. او در حال حاضر دارای درجه ممتاز در خط 
نستعلیق می باشد. محمدرضا شجریان در سال 138۹ 
آثار خطاطی خود را در نمایشگاهی در تاالر وحدت 

به همراه منتخبی از خوش نویسان معاصر به نمایش 
گذاشت. همچنین محمدرضا شجریان مبدع چند ساز 
اردیبهشت  در  وی  است.  ایرانی  موسیقی  در  جدید 
13۹۰ در نمایشگاه در تهران این سازها را رسمًا به 
نمایش عمومی درآورد. برخی این سازها عبارتند از 

صراحی، شهر آشوب، ساغر، کرشمه و سبو.
برای  ویدیویی  پیام  در  شجریان  محمدرضا 
موهای  و  دگرگون  با چهره ای   13۹۵ نوروز  تبریک 
بسیار کوتاه حاضر شد. برخی سایت ها از ابتالی او به 
سرطان کلیه خبر دادند. خودش در پیامي گفت: من 
با یک مهمان 1۵ساله ای سال هاست که آشنا هستم 
و دوست شدیم با همدیگر و االن هم من به خاطر 
همان اینجا ایستاده ام و طبق دستور ایشان موهای 
سرم را هم کوتاه کردم و بچه حرف گوش کنی شدم 
و چند وقت دیگر هم در اینجا هستم، چون آرامش 
با این  اینکه  اینجا، برای  خوبی دارم و خیلی راحتم 
مهمان بتوانیم به تفاهم برسیم انشاءاهلل. به تفاهم که 
رسیدیم، راه می افتم می آیم به سراغ شما هم میهنان 

عزیزم و کارهای هنری ام را دنبال خواهم کرد.
استاد شجریان در این سال ها دائما تحت درمان 
از کشور و بخشي در  از آن در خارج  بود و بخشي 
سال  بهمن  اوایل  از  مي شد.  انجام  کشور  داخل 
که  گرایید  وخامت  به  او  ریه های  وضعیت   13۹8
عمل  برای  بیمارستان  در  شدن  بستری  به  منجر 
دارورسانی  راه عروقی جهت  تعبیه  به منظور  جراحی 
راحت تر و موثرتر شد. اما 2۰روز پس از مرخص شدن 
او  مجددا  تنفسی  مشکالت  بیمارستان،  از  شجریان 
و  کرد  بیمارستان  ویژه  مراقبت های  بخش  راهی  را 
از  ماند. پس  باقی  بیمارستان  در  فروردین 13۹۹  تا 
آن مراقبت ویژه از محمدرضا شجریان در خانه ادامه 
یافت تا 2۵ مرداد 13۹۹ که با افت سطح هوشیاری، 
بار دیگر در بخش  افت فشار خون و شوک عفونی 
مراقبت های ویژه بیمارستان جم بستری شد و پس از 
حدود 1۰ روز از بیمارستان به خانه اش منتقل شد اما 
بار دیگر یکشنبه 13 مهر 13۹۹ به دلیل افت سطح 
به بخش  به کمای مطلق  هوشیاری در حد نزدیک 
مراقبت های ویژه در بیمارستان جم تهران منتقل شد 
و عاقبت بعدازظهر هفدهم مهرماه، یعني 17 روز پس 

از 8۰ ساله شدن، درگذشت.
مردم  به  آمد،  دنیا  به  مهرماه  در  که  استادي 
مهر ورزید و مهر دریافت کرد و درنهایت در مهرماه 

درگذشت.
استاد  با  صداوسیما  دشمني  عجیب،  نکته  اما 
شجریان بود که گویا هنوزهم از او کینه به دل داشت 
و هفته گذشته که شجریان راهي بیمارستان شده بود، 
خبر فوت او را به شکلي عجیب منتشر کردند! شاید 
مي خواستند به این شکل تالفي کرده باشند، با کسي 
با دعاي  که سال ها در ماه رمضان روزه هاي مان را 

ربناي او افطار کرده بودیم!

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R


