
زمان اکران »رّد خون«
محمدحسین مهدویان با انتشار تصویری 
از پوســتر فیلم »رد خون« در اینستاگرام 
نوشت: »خیلی هاتون ســؤاالتی در مورد 
زمان اکران فیلم سینمایی »ماجرای نیمروز 
، رّد خون« می پرسید. جواِب خیلی کوتاه 
اینه که هم تراکم فیلم های متقاضی اکران 
در نوروز و عید فطر بسیار زیاد بوده و هست 
و هم اینکــه یک به هم ریختگی در فضای 

اکــران و قوانین وجود داره که تصمیم گیری در مورد زمان نمایش فیلم ها رو 
سخت می کنه. برای همین ما هنوز نتونستیم تصمیم دقیق و مشخصی بگیریم. 
مطمئن باشید به محض مشخص شدن  زمان اکران، اطالع رسانی خواهیم کرد«.

ورزشگاه شهید شیرودی را بازسازی کنید
رضا کیانیــان با انتشــار تصاویر قدیمی 
از ورزشــگاه شهید شــیرودی در صفحه 
تاریخی  نوشت: »ورزشگاه  اینستاگرامش 
امجدیه )شهید شــیرودی( باالخره جزو 
میراث فرهنگــی اعالم شــد. یعنی این 
ورزشگاه، همچنان ورزشگاه خواهد ماند و 
حاال نوبت شهرداری و شورای شهر تهران 
است که این ورزشگاه را بازسازی کنند و 

در محیــط آن موزه ورزش ایران و جایگاه هایی برای حضور و شــادی مردم 
فراهم آورند. ورزشگاه امجدیه که ساخت آن در سال ۱۳۱۳ آغاز شد، نخستین 
ورزشگاه مدرنی است که در کشور ما ساخته شده است. رویدادهای ورزشی 
افتخارآفرین ملی مانند پیروزی تیم فوتبال ما بر هند و نخستین راهیابی به 

المپیک سال ۱۹۶۴ توکیو و... در این ورزشگاه رقم خورده است«. 

ممنون که زمینه ساز درآمد دولت شدین!
علی صدر نیا، فعال رسانه ای در واکنش به 
گران فروشی برخی از شرکت های لبنیاتی 
در صفحه توییترش نوشــت: »ســازمان 
گرون فروشــی  کــرده  اعالم  تعزیــرات 
شــرکت های لبنــی میهــن، چوپان و 
می ماس مشخص شــده و این شرکت ها 
باید ۶۶ میلیارد جریمه به صندوق دولت 
پرداخت کنند! با سپاس از مردمی که با 

تحمل  گرونی  ها زمینه ساز دریافت این مبلغ توسط دولت شدند«!

جوجه چپ ها!
وحید یامین پــور در واکنش به تجمع 
گروهی از دانشجویان چپ گرای دانشگاه 
تهران در اعتراض بــه قوانین مربوط به 
حجــاب در صفحه توییترش نوشــت: 
»بیچــاره »چــپ« بیچــاره »مارکس« 
بیچــاره »چگوارا« کــه جوجه مدعیان 
نئومارکسیسم و چپ گرایی، در دانشگاه 
بعد از سال ها ســکون و خواب آلودگی، 

نخســتین حرکتشــان علیه چارقد و روســری رقم می خوره. یعنی همه 
مشکالتشــان با لیبرال سرمایه داری و امپریالیسم حل شده؟ همین اندازه 

مبتذل و کاریکاتور!«.
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چه خوب که الرحمانید
رقیه توسلی: جز چشم هایتان نمی خواهم. جز آن نگاه پرکیف و مستانه ای 

که بینمان رد و بدل شود.
جز جشن دیدار. آنجا که قرِص ماه باشد و »بَِک َعَرفُتَک« و سحرهایی که سیر 

نشوم از ذکر »ُسبحان الحنان المنان«.
خداجان! چه خوب که شما هســتید... که به گناهکار جماعت روی خوش 

نشان می دهید... چه خوب که الرحمانید.
می خواهم تا عمر باقی اســت دچار باشم. دچار دعای ابوحمزه ثمالی. دچار 
ســوره هایی که زالل می کنند روز و شــبم را. دچار پروردگاری که دست و 
دلباز است و دچار اذانی که طنین می اندازد »بشتاب به سوی بهترین عمل«.

مِن بشر رانده شده از بهشت اصالً چه می خواهم جز اینکه از هبوط صدایم را 
بشنوی و ببینی که هیچ سیبی دیگر وسوسه ام نخواهد کرد.

تن آدمی شریف است...!
م.ظرافتی

فوری / مدیرکل جمعیت مبــارزه با دخانیات از واردات ۱۵میلیون یورویی 
کاغذ سیگار به کشور خبر داده است. پس سیگاری های محترم با خیال راحت 
کام بگیرند و اصالً بابت گرانی یا زبانم الل کمبود ســیگار نگران نباشند. ما 
مطبوعاتچی ها هم در این اوضاع شلم شوربای بحران کاغذ، تا می توانیم از سر 
و ته قطع روزنامه و مجله هایمان می زنیم! اگر باز هم کاغذ کم آوردیم، درِ چند 
صفحه )ترجیحاً از پر مخاطب هایش( را تخته کرده و روی  تلفن  های همراه 
روزنامه نگارهای بیکار شده هم »اســنپ« نصب می کنیم و پس از آموزش 
مسافرکشی با تلفن همراه هوشمند، می فرستیمشان سر کوچه نخود سیاه 
بخرند. به هرحال زندگی خرج دارد و شاعر هم می فرماید: »تن آدمی شریف 
اســت به جان آدمیت/ نه همین لباس زیباست نشان آدمیت« که احتماالً 
منظورش لباس روزنامه نگاری و ادا و اطوارهای مربوط به مطبوعاتچی ها بوده 
است! عالوه بر این مگر قدیمی ها نگفته اند: »روزنامه نگار کمتر، زندگی بهتر« 
یا اصالً مگر غیر از این است که ضرر و آسیب برخی مطبوعات و روزنامه نگارها 

از ضرر سیگار و دخانیات بیشتر است؟! 
اما اگر این کارها افاقه نکرد و کماکان کاغذ کم آوردیم، کالً روزنامه را تعطیل 
کرده،  دســتگاه  های چاپ را می فروشیم و با ارز دولتی کاغذ سیگار و توتون 
می خریم و می زنیم توی خط تولید ســیگار. از نیروهای تحریریه هم دعوت 
به عمل می آوریم در کنار مسافرکشی هوشمند، در رول کردن سیگار کمک 
کنند! تمام این کارها را انجام می دهیم که زبانم الل کاغذ سیگار کم نیاید، 
چون من یکی شاید بتوانم دنیای بدون کتاب و روزنامه را تحمل کنم، ولی 
تصــور دنیایی که در آن، جوان هایش در پارک ها ســیگار دود نکنند، برایم 

غیرممکن است!
فوری تر/ پس از تعطیلی مطبوعات کاغذی، بحران گریبانگیر سبزی فروش ها، 
نقاشان اتومبیل، خشکشویی ها و گچکارهای ساختمان شده است! ولی خدا را 
شکر گزارشی بابت اعتراضات مردمی به تعطیلی مطبوعات کاغذی  نداشته ایم 
و مردم کماکان در پارک ها قدم می زنند و با رضایت ۱00 درصدی سیگارشان 

را دود می کنند!

همه رنگ ها رنگ مي بازند

حوالي ظهر برایمان کمک رسید. یک گروه کوهنورد بودند شامل چهار، پنج 
مرد و یک زن جوان. با لباس هاي شــخصي هم آمده بودند. نوبتي با بچه ها 
بیل ها را عوض مي کردند و دســتي مي رساندند. چند دقیقه اي که گذشت، 
ســیگارها را روشن کردند. زن هم چند بیل نصف و نیمه زد و بچه ها بیل را 
ازش گرفتند. او هم ســیگاري گوشه لبش گذاشت. دستمال سه گوشي به 
سرش بسته و گوشه هایش را به زحمت )از فرط کوچکي( پشت سرش گره 
زده بود، با کمي آرایش! بچه ها نگذاشتند دیگر بیل دستش بگیرد، اما نرفت. 
ماند و اگر کسی آبي، کلنگي و چیزي الزم داشت، دستشان مي داد. بیل زن 
نبودند اما جا هم نزدند. هر چه از دستشان برمي آمد کوتاهي نمي کردند. بعد 
از نیم ســاعت چنان با هم صمیمي شدیم که انگار سال ها با هم آشناییم و 
بــا هم به معموالن آمده ایم. اینجا جاي جــا زدن و از زیر کار در رفتن نبود. 
همان طور که اجباري براي ماندن و کار کردن نبود. هر کس هر وقت که دلش 
مي خواست مي توانست بیلش را به دیوار تکیه بدهد و برود به سالمت. از هر 
رنگ ، زبان ، سن ، تیپ و قماشي و از هر شهر و دیاری در اینجا بودند و در 
کنار هم کار مي کردند. مثل خودمان که  در گروه 20 نفر مان، تهراني، قمي، 
اصفهاني، اراکي، شیرازي و سبزواري داشتیم. واقعاً صحنه هاي دفاع مقدس را 
که در عکس ها و فیلم ها دیده بودیم، دوباره جلو چشممان زنده شده بود.  کار 
جهادي با وجود یکرنگي و بي ریایي اش دو اِشکال عمده هم دارد: اول اینکه 
نوعي آشــفتگي و هرکي هرکي بر آن حاکم است و اگر مدیریت صحیحي 
نداشــته باشــد به هرج و مرج منتهي مي شود. یعني هرکس هر طور دلش 
مي خواهد و مي تواند کار مي کند. دوم، جهادي ها نیروهاي مخلصي هستند 
اما ماهر نیستند. بیشتر نیروها مردمي اند اما کاربلد نیستند. این نابلدي خیلی 

وقت ها کارها را کند و یا خراب مي کند.

 ربنّا و رطب

شاهد عینی-قسمت هفتم

  تک  نگاری های علی نور آبادی از  سفر به »معموالن«

 فوری فوتی 
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ورزش
بازیکنان به دلیل عدم دریافت حقوق تمرین نکردند

استقالل در اعتصاب

M LS جدیدترین درگیری ابراهیموویچ در

 غول سوئدی 
باید مجازات شود

مسابقات قهرمانی تکواندو جهان از امروز شروع می شود

منچستر در محاصره 
هوگوپوشان ایران

بیست و چهارمین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی جهان از امروز 
در منچســتر درحالی شروع می شــود که تیم ملی کشورمان با 
کوله بــاری از افتخارات و البته ادعــای قهرمانی پا به این 
دوره می گــذارد؛ دوره ای که با 
میزبان  مشکل تراشی 
روادیــد  در صــدور 
کمی  و  شــده  شروع 
انرژی ملی پوشــان و کادر 
فنی را گرفته است. اقدام اخیر انگلیسی ها در تأخیر 
زیاد در صدور ویزای تکواندوکاران ایران به نظر می رسد 
که هدفمند و از روی عمد بوده، چرا که سه نفر از چهار 
تکواندوکاری که ویزای شان تا آخرین لحظه صادر نشده 
بود، رنکینگشــان پایین تر از ۱0 است و قطعاً شانس بسیار 
خوبی برای تصاحب مدال و رفتن روی سکو دارند. مسابقات 
تکواندو قهرمانی جهان با حضــور ۹۷۵ تکواندوکار از ۱۵0 
کشــور به مدت پنج روز به میزبانی انگلستان در »منچستر 

آره نا« برگزار خواهد شد.تکواندو ایران ...

  جورج ششم
البته اگر از آن هایی باشــید که دوست دارند خبرهای 
سیاســی و غیرسیاســی را دســت اول و  تر و تازه از 
منابع خبری آن طرف آب بشــنوند و ببینند، ممکن 
اســت با خواندن روایت هایی که بی بی ســی، صدای 
آمریکا، دویچه وله، یورونیوز و... از ماجرا دارند، شــما 
هم نگران شوید. یعنی وقتی می خوانید یا می شنوید 
که »ارس امیری«، دانشــجوی مشــغول به تحصیل 
در انگلیس و کارمند یک تشــکیالت کامالً فرهنگی 
انگلیسی به نام »بریتیش کانسیل«، در ایران به جرم 
جاسوسی و... به ۱0 ســال زندان محکوم شده است، 
احساسات فرهنگی تان جریحه دار می شود. بخصوص 
که بالفاصله دســت بــه کار شــوید و این » بریتیش 
کانســیل« را در اینترنت جست وجو کنید و به نتیجه 
زیر برسید: »بریتیش کانسیل همان شورای فرهنگی 
بریتانیاست که در ارائه فرصت های آموزشی و فرهنگی 
در عرصه بین الملل فعال اســت. این شورا که به عنوان 
سازمانی خیریه در انگلستان ، ولز و اسکاتلند ثبت شده  
است، در سال ۱۹۳۴ با نام »کمیته بریتانیا برای روابط 
با دیگر کشورها« تأسیس شد و جورج ششم در سال 
۱۹۴0 با صدور فرمان شــاهی، به فعالیت آن رسمیت 

بخشید«. 

  مأموریت »هانت«
»ارس امیری« هم تا پیش از اینکه دســتگیر شود نه 
در فضای مجازی و نه حقیقی چهره شناخته شده  ای 
نیســت. پس از دســتگیری هم کاربران فیس بوک، 
توییتر، اینســتاگرام و... »ارس امیری« را فردی کاماًل 
فرهنگی و هنری معرفی می کنند که در وهله اول به 
خاطر رشــته تحصیلی و بعد هم عشق و  عالقه اش به 
مقوالت فرهنگی و هنری با »شورای فرهنگی بریتانیا« 
همکاری می کرده اســت. چهره این شخصیت اما در 
برخی سایت های ایرانی و از چشم  مقام های اطالعاتی یا 
قضایی، آن قدرها هم فرهنگی- هنری نیست. مثالً آبان 
ماه سال گذشته و در ماجرای سفر وزیر خارجه انگلیس 
»جرمی هانت« به ایران بسیاری از  رسانه ها و سایت ها 
از اهداف پشت پرده این سفر نوشته و تأکید کردند که 
یکی از مأموریت های »هانت« تالش برای آزادی چند 
ایرانی- انگلیسی است که به جرم جاسوسی بازداشت 
شــده اند. این رسانه ها پس از نام بردن از افرادی چون 

نازنین زاغری، کمال فروغی ابر و عباس عدالت، نوشتند: 
»ارس امیری، دیگر دوتابعیتی بازداشتی است که از ۱0 
سال پیش در لندن زندگی می کند و دانشجوی رشته 
فلسفه هنر در مقطع کارشناسی ارشد است... امیری که 
خردادماه امسال بازداشت شده، از جمله عوامل پروژه 

نفوذ بود که...«.

  فعالیت فرهنگی
اگر متحیرید که چطور می شود بین مقوله هایی مانند 
رشته دانشگاهی فلســفه هنر، پروژه نفوذ، جاسوسی 
و مســائلی از این دست ارتباط برقرار کرد، بهتر است 
سخنان دو روز پیش سخنگوی قوه قضائیه را دوباره و 
البته دقیق تر مرور کنید: »اخیراً محاکمه ای در ارتباط 
با یکی از عناصر مهم نفوذ فرهنگی کشــور انگلیس 
داشــتیم...   . از سالیان دور، شورای فرهنگی انگلیس 
 »BC« معروف به »بریتیش کانسیل« با نام اختصاری
در ایــران و تهران دفاتری داشــت که ایــن دفاتر در 
پوشش اقدامات فرهنگی، تحرکاتی را انجام می دادند...  
این دفاتر با مســتنداتی که علیه آن وجود داشت در 
سال ۱۳۸۷ تعطیل شــد... اما این ها با احیای مجدد 
فعالیت های خود تحت پوشــش های دیگر در کشور 
حضور داشــتند و با حمایت سرویس امنیتی انگلیس 
بــه اصطالح فعالیــت فرهنگی می کردنــد... آن ها از 
دانشجویان و ایرانیان مقیم انگلیس و شهروندان داخل 
کشــور برای این منظور اســتفاده می کردند...«. گویا 
»ارس امیری« هم که در انگلیس مشــغول تحصیل و 
دنبال کار بوده؛ جذب می شود و پس از مدتی به عنوان 
مسئول میز ایران در شورای فرهنگی انگلیس مشغول 

به کار می شود.

  پای سلبریتی  ها در میان است
حاال با توجه به ســخنان آقای ســخنگو و  سابقه ای 
که در اخبار و گزارش های ســال گذشته سایت  ها و 
روزنامه ها پیدا می شود، می توان »ارس امیری« را کمی 
بیشتر شناخت. دانشجوی ۳2 ســاله ایرانی دانشگاه 
کینگستون بریتانیا که اواخر سال ۹۶ بازداشت شده 
است، برای عضویت در شورای فرهنگی انگلیس و بعد 
هم تبدیل شدن به عاملی نفوذی مراحلی طوالنی را 
طی می کند. همه چیز از یک فراخوان توسط شورای 
فرهنگی بریتانیا شــروع می شــود و بعد با گذراندن 

دوره  های آموزشی خاص، فعالیتش را ابتدا در انگلیس 
و سپس در ایران آغاز می کند. سخنگوی قوه قضائیه 
در ایــن باره گفته اســت: »در فرایند رســیدگی به 
پرونده قضایی، این فــرد اعترافات صریحی در زمینه 
موضوعاتی از قبیل نحوه جذب، همکاری با این شورای 
به اصطالح فرهنگی، تعالیم داده شده توسط سرویس 
امنیتی انگلیس به وی و همچنین مأموریت های ویژه 
فرهنگی اش داشــته و اطالعات خوبی را درباره سایر 
افراد جذب شده به این مجموعه در فرایند دادرسی و 
تحقیقات ارائه و اقرار کرده است«. خانم نفوذی، خرداد 
سال گذشــته با وثیقه ۵00 میلیونی آزاد می شود اما 
شــهریور ۹۷ دوباره بازداشت شــده تا روند محاکمه 
درباره  اش آغاز شــود. »ارس امیری« ارتباط بســیار 
نزدیکی با برخی ســلبریتی های تئاتر و سینما داشته 
و به عنوان عضوی از شبکه فرهنگی وابسته به انگلیس، 
برای جریان ســازی ضدفرهنگی در کشــور به کمک 

سلبریتی ها تالش می کرده است.

  از در می روند، از پنجره می آیند
در بحث تهدید و شــاخ و شــانه کشیدن  های نظامی 
علیه ایران، چه در گذشــته و چــه امروز آمریکایی  ها 
رکورددار هستند، اما وقتی پای آمار جاسوسی و نفوذ 
علیه کشورمان وسط می آید در فهرست جاسوس های 
دستگیر شده، انگلیسی ها جلودارند! سربازان و عوامل 
ملکــه عادت دارند کــه هر بار پس از لــو رفتن اگر 
آن هــا را از در بیرون انداختیم، بــار دیگر از پنجره و 
با پوشش فعالیت علمی- تحقیقاتی خیرخواهانه وارد 
شوند یا از هر ســوراخ و روزنه دیگری که از آن غافل 
شویم به عنوان همکاری   های فرهنگی، هنری، تجاری 
و... نفــوذ کنند. این را هم درباره »شــورای فرهنگی 
انگلیس« فراموش نکنیم که اگرچه به عنوان سازمانی 
خیریه و فرهنگی ثبت شــده، اما پایه گذار اصلی آن 
»ِسرریجینالد لیپر« مأمور عالی رتبه اطالعاتی انگلیس 
است که با تِز »تبلیغات فرهنگی برای پیشبرد منافع 
و اهداف بریتانیا« دست به راه اندازی و تقویت چنین 
تشــکیالتی می زند. در ضمن خود انگلیســی ها در 
معرفی این شورا نوشته اند: »وزارت امور خارجه بریتانیا 
مسئولیت پشتیبانی مالی شورای فرهنگی را برعهده 
دارد، گرچه شــورا در تصمیم گیری و پیشــبرد امور 

روزانه اش مستقل است«!

  محمد تربت زاده  وزارت خارجه انگلیس باز هم نگران شــده اســت! 
انگلیســی ها، همان دو روز پیش وقتی سخنگوی قوه قضائیه از محاکمه 
و محکومیت یک عامل نفوذی در ایران خبر داد، واکنش نشان داده و با 
صدور بیانیه ای اعالم کردند: »گزارش های منتشره مبنی بر حکم زندان 
برای یک کارمند ایرانی شورای بریتانیا به اتهام جاسوسی، لندن را نگران 
کرده اســت... در این مرحله نمی توانیم جزئیات بیشتری را در این باره 

مــورد تأیید قرار دهیم و به صورت فوری به دنبال اطالعات بیشــتری 
در این زمینه هســتیم «. البته در ایران کســی نگراِن »نگران شدن« 
انگلیسی ها نیست، اما چون َدم و دســتگاه دیپلماسی سرزمین ملکه 
اعالم کرده به صورت فوری در حال جمع آوری اطالعات بیشتر است، ما 
هم در این مطلب، اطالعات بیشتری را از دالیل نگرانی انگلیسی ها، پیش 

روی شما می گذاریم.

»شورای فرهنگی انگلیس« در ایران چه می کند؟ 

ماجرای یک نفوذ 
کاماًل خیرخواهانه !
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ورزش: بیست و چهارمین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی 
جهان از امروز در منچستر درحالی شروع می شود که تیم 
ملی کشورمان با کوله باری از افتخارات و البته ادعای قهرمانی 
پا به این دوره می گذارد؛ دوره ای که با مشکل تراشی میزبان 
در صدور روادید شروع شده است و کمی انرژی ملی پوشان 
و کادر فنی را گرفته است. اقدام اخیر انگیسی ها در تأخیر 
زیاد در صدور ویزای تکواندوکاران ایران به نظر می رســد 
که هدفمنــد و از روی عمد بوده، چرا که ســه نفر از چهار 
تکواندوکاری که ویزای شــان تا آخرین لحظه صادر نشده 
بود، رنکینگ  شان پایین تر از 10 است و قطعاً شانس بسیار 
خوبی برای تصاحب مدال و رفتن روی سکو دارند. مسابقات 
تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۹۷۵ تکواندوکار از 1۵0 
کشور به مدت پنج روز به میزبانی انگلستان در »منچستر آره 

نا« برگزار خواهد شد.

رقابت های سنگین و فشرده
تکواندو ایران برای چندمین دوره متوالی با تغییر مربی 
راهی رقابت های جهانی می شــود و در این دوره قرعه به 
نام فریبرز عســکری مرد با اخالق و ملی پوش سال های 
نه چندان دور تیم ملی افتاد. مردی که در مسابقات جهانی 
مبارزه کرده و مدال هم کسب کرده با کمک علی محمد 
بسحاق و وحید عبداللهی که پیش از این امتحان خود را 
در بخش های مختلف پس داده انــد، تیم خود را مهیای 

حضور در این میدان سخت جهانی کرده است.
مسابقات جهانی پیش از المپیک ها از سختی های خاص 
خود برخوردار است، ولی افزایش امتیازات نفرات برتر در 
مسیر کسب ســهمیه المپیک ۲0۲0 این دشواری ها را 

دوچندان افزایش داده است.
تکواندو ایران دوره قبل بدون کســب مــدال طال روی 
سکوی سوم جهان ایستاد و در این دوره با نگاه جدی به 
کسب مدال های خوشرنگ طال در اوزان مختلف، در کنار 
کسب سهمیه به ارتقا جایگاه خود روی سکوی قهرمانی 
توجه ویژه ای دارد. در این بین رسیدن به سکوی نخست 
و کسب مدال طال در اوزان مختلف با امتیاز 1۲0 اهمیت 
فوق العاده ای دارد. این امتیاز نــه تنها گام بلندی برای 

رسیدن به توکیوســت، بلکه تیم را هم به کسب جایگاه 
مناسب در رده بندی نهایی رهنمون می سازد.

سربازان جوان و مدعی
ارزیابی تک تک نفرات اعزامی به منچستر از نگاهی دیگر 
ثابت می کند کــه این تیم برای آقایــی دوباره در جهان 
چیزی کم ندارد. آرمین هادی پور عملکرد درخشــانی 
در رقابت های مختلف داشــت و با نقره ۲01۷ موجود و 
البته سخت کوشی و انگیزه بسیار باال برای ایستادن روی 
سکوی نخست وزن ۵۸- کیلوگرم جهان مبارزه می کند.

محمد حسن پلنگ افکن یکی ازپنج تکواندوکاری است 
که نخستین تجربه جهانی خود را در قلب بریتانیا سپری 
می کند. او با قد و قامت بهتر نسبت به رقبای خود در روز 
نخست مســابقات می خواهد نوید بخش شروعی خوب 
برای تکواندو ایران در بیست و چهارمین دوره جهانی باشد.

ســروش احمدی می خواهد روی »شــیء هاپ چانگ« 
جهانی با رسیدن به سکوی قهرمانی وزن ۶۳- کیلوگرم 

ثابت کند، جویبار در تکواندو هم قهرمان جهان دارد. 
در وزن ۶۸- میرهاشم حســینی دوره قبل در یک وزن 
پایین  تر نقره جهان را کسب کرد و این بار برای طالی وزن 
چهارم کار دشواری دارد. سایت فدراسیون جهانی تکواندو 
امیرمحمد بخشی را یکی از شانس های کسب مدال طال 

در وزن پنجم معرفی کرده است. 
همیشــه نخســتین ها این فرصت را دارند که نام خود 
را در تاریخ ثبت کنند و مهران برخورداری با 1۸ ســال 
ســن نخســتین تکواندوکار قزوینی اســت که با اثبات 
شایستگی های خود در رقابت های مختلف فرصت حضور 
در رقابت  های جهان را به دســت آورد. عرفان ناظمی در 
وزن ۸۷- با توجه به قابلیت های فنی اش بی شک ظرفیت 
باالیی دارد و می تواند زنگ خطری برای مدعیان این وزن 
در قهرمانی جهان باشد. در وزن هشتم سجاد مردانی در 
طول چند سال اخیر همیشه یکی از بهترین های جهان 
بوده و در یک ســال اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته و 
اکنون با کوله باری از تجربه و مــدال، بعد از نقره جهانی 

۲01۳ پائوبالی مکزیــک و در چهارمین حضور جهانی 
تنها با مدال طال و کسب سهمیه حضور در المپیک فکر 

می کند و بس.

وعده سرمربی تیم ملی
عسگری، سرمربی تیم ملی در مورد مسابقات منچستر 
می گوید: مسابقات قبل از المپیک با توجه به تغییر شرایط 
امتیازی و قوانین جدید بدون شــک دوچندان سخت  تر 
است. خدا را شــکر همه ارکان فدراسیون و تیم ملی این 
شــرایط را درک کرده و تالش همه ما کسب موفقیت در 
این رقابت هاست. معتقدم تکواندوکاران ما به لحاظ فنی 
چیزی از رقبای خود کم ندارند و اگر به لحاظ روانی آماده 
حضور در میدان بزرگی چون قهرمانی جهان شوند، بدون 
توجه به نام و عنوان رقیب مبارزه کرده و پیروز از »شــی 

هاپ چانگ« خارج می شوند.
ســرمربی تیم ملی گفت: پیش بینی در مورد مسابقات 
جهانی زود است، تیمی با میانگین سنی پایین، ترکیبی از 
جوانی و تجربه را در اختیار داریم، همه تالش ما موفقیت 
در این مسابقات اســت و به مردم ایران قول می دهیم در 

این راه هر چه در توان داریم به کار بگیریم.

6 ایرانی در تیم های دیگر!
نکته جالب اینکه عالوه بر اعضای تیم ملی کشــورمان، 
هشت مربی و ۶ تکواندوکار ایرانی در این دوره از مسابقات 
حضور دارند. محمــد باقری معتمد در تیــم هند، رضا 
مهماندوست در تیم آذربایجان، علی تاجیک در تیم عمان، 
علیرضا نصر و داود فالحتگر در تیم بلژیک، فرامرز رهنما 
در تیم آلمان، عباس جامعیــان در تیم دانمارک و مانی 

زارعی در تیم هلند به عنوان مربی حضور دارند. 
همچنین میثــم رفیعــی در وزن ۵۸- کیلوگرم در تیم 
ایسلند، میالد بیگی در وزن ۸0- کیلوگرم تیم آذربایجان، 
راحله آســمانی در وزن ۵۷- کیلوگرم تیم بلژیک، دنیا 
پوریونس در وزن ۴۶- کیلوگرم تیــم هلند، امیرمحمد 
حسینی در وزن ۵۸- کیلوگرم آلمان و الهام محمدی در 
وزن ۶۲- کیلوگرم تیم اتریش به رقابت خواهند پرداخت.

مسابقات قهرمانی تکواندو جهان از امروز شروع می شود

منچستر در محاصره هوگوپوشان ایران 

پرداخت دومین قسط طلب 900 هزار دالری کی روش
 ورزش: مســئوالن فدراســیون فوتبال در توافق با وکیــل کارلوس کی روش 
تصمیم گرفتند که طلب سرمربی پرتغالی را در ۶ قسط 1۵0 هزار دالری به وی 
پرداخت کنند و به همین دلیل نخســتین قسط مطالبات کی روش ۲ روز پیش 
و دومین قسط 1۵0 هزار دالری وی دیروز به این مربی پرداخت شد. قرار است 
۴ قسط دیگر کی روش به صورت مرحله ای به کارلوس کی روش پرداخت شود. 
کی روش بعد از جدایــی از تیم ملی ایران راهی کلمبیا شــد و هدایت تیم ملی 

این کشور را بر عهده گرفت.

برانکو: چند پیشنهاد از تیم های مختلف دارم
ورزش: سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس می گوید چند پیشنهاد جدید دریافت کرده 
است. برانکو به نشریه »وچرینجی لیست« کرواسی در مواجهه با این پرسش که »آیا از 
رویارویی با پارس جنوبی جم هراسی ندارید و آن ها را چطور تیمی می بینید؟«، اظهار 
داشت: تمامی تیم ها مقابل ما ۲00 درصد توان خود را به کار می گیرند، بنابراین با در نظر 
گرفتن تمامی شگفتی هایی که در گذشته شاهدش بودیم، باید در بازی پایانی مان مقابل 
پارس جنوبی بسیار محتاط باشیم. من به بازیکنانم، کیفیت بازی شان و اشتیاقشان ایمان 

دارم و تنها باید با هم متحد باشیم. 

تارتار: با وجدان راحت مقابل پرسپولیس قرار می گیرم
ورزش: سرمربی پارس جنوبی درباره تقابل با پرسپولیس در هفته پایانی و حساسیت این 
مسابقه گفت: طبیعتا مثل تمام بازی های دیگر برای نتیجه گرفتن و نشان دادن توانایی های 
خودمان مقابل پرسپولیس قرار خواهیم گرفت. کاری به شرایط  جدول و حساسیت های 
ایجاد شده نداریم.  تاکید بنده روی این مسئله است که تالش می کنیم که با موفقیت از 
زمین خارج شویم. ما هر کاری انجام دهیم، بعضی تصور خودشان را می کنند.مهم این است 
که وجدانم پیش خودم راحت است که هرکاری برای موفقیت پارس جنوبی کرده ام و در 
بازی آخر هم انجام می دهم. نتیجه هم دست خداست و هرچه خدا بخواهد، همان می شود.

هدایای خاص همیلتون برای کودک سرطانی
ورزش: لوئیس همیلتون، ستاره بریتانیایی فرمول یک، جام قهرمانی گراندپری اسپانیای خود 
و یک اتوموبیل فرمول یک را به کودکی مبتال به بیماری العالج هدیه داد.  هری شاو، کودک 
انگلیسی که به نوع نادری از سرطان استخوان مبتال است و پزشکان به خانواده اش اعالم کرده اند 
تنها تا یک هفته دیگر زنده است پیش از حضور همیلتون در گراندپری اسپانیا برای او پیامی 
حاکی از آرزوی موفقیت ارسال کرده بود. بعد از آنکه پیام هری شاو از طریق تیم مرسدس به اطالع 
همیلتون رسید او تصمیم گرفت محبت این کودک را جبران کند و ماکتی با اندازه کامل از یک 
اتوموبیل فرمول یک و جام قهرمانی خود در گراندپری اسپانیا را برای او به عنوان هدیه ارسال کرد.

امین غالم نژاد: اعضای کادر فنی تیم فوتبال اســتقالل و 
بازیکنان این تیم قرار بود از ساعت 11 دیروز در زمین ورزشگاه 
نفت تهرانسر تمرین تاکتیکی خود را برای بازی با سپیدرود 
برگزار کنند اما تمرین آبی پوشــان برگزار نشــد. این اقدام 
هماهنگ استقاللی ها به دلیل بدقولی مسئوالن این باشگاه 
صورت گرفت و از آنجا که قرار بــود بازیکنان و کادر فنی این 
تیم مبلغی از مطالبات خود را دریافت کنند و این کار توسط 
مسئوالن این باشگاه انجام نشد آن ها تمرین را تحریم کردند. 
البته آبی پوشان در محل تمرین حاضر شده ولی بعد از دقایقی 
محل تمرین را ترک کردند. نکته جالب اینکه اســتقاللی ها 
تاکنون فقط ۴۵ درصد از قراردادهای خود را دریافت کرده اند و 
بعد از پارس جنوبی جم با ۳۵ درصد پرداختی بدترین وضعیت 
مالی را در بین تمام تیم های لیگ برتری دارند. استقالل در این 
فصل بدترین وضعیت مالی را در سال های گذشته داشته است 
و مدیران باشگاه به هیچ عنوان نتوانسته اند به تعهدات خود در 
قبال بازیکنان این باشگاه عمل کنند. این در حالی است که آن ها 
بازیکنان خارجی زیادی هم با این نرخ دالر جابه جا کردند و 
بعید نیست که برای پرداخت های دالری آنها دچار مشکالت 

اساسی شوند. 
نکته دیگر اینکه استقالل بیش از ۸ بازیکن در رختکن خود دارد 
که در پایان فصل از این تیم جدا می شوند و هنوز موفق نشده 

وضعیت این بازیکنان را برای سال آینده مشخص کند
مهدی رحمتی، حسین حسینی، روزبه چشمی، وریا غفوری، 

علی کریمی، خســرو حیدری و چند چهره دیگر در لیست 
بازیکنان استقالل حضور دارند که بالتکلیف هستند.

استقاللی ها قرار بود پیش از این در اواسط نیم فصل دوم کار 
تمدید قراردادها را آغاز کنند که این موضوع به اردیبهشت ماه 
و بعد از دیدار با الهالل موکول شد و حاال مدیران استقالل روز 
جمعه یعنی پایان لیگ را به عنوان زمانی برای تمدید قراردادها 
در نظر گرفتند؛ اتفاقی که نشان می دهد آن ها خیلی از شرایط 
تیم خود آگاه نیستند و البته فراموش کردند که با پایان لیگ 
موضوع تمدید قراردادها مانند ســال گذشته بسیار دشوار 
پیگیری خواهد شد.شرایط اســتقالل نه تنها در پایان فصل 
خیلی خوب نیست بلکه تکرار اشتباهات سال گذشته می تواند 

کار آن ها را دشوارتر از قبل کند.

امیرمحمد سلطان پور:  ابراهیموویچ همیشه می داند 
که مشغول انجام چه کاری است. چه زمان هایی که شوتی 
حیرت انگیز می زند یا پاســی فوق العاده ارسال می کند 
حتی با وجود اینکه بعضی از این کارهای او شانسی به نظر 

می رسند اما توسط او با دقت انجام می شوند.
چنین حقیقتی در مورد کارهــای نه چندان مطبوع او در 
داخل زمین نیز صدق می کند. آرنج های این غول سوئدی 
همیشه آماده است تا بازیکنان همیشه کوتاه قامت تر حریف 
را مورد هدف قرار دهد. در مواردی کــه او برای توپ هم 
مبارزه می کند شرایط مشابهی را شاهد هستیم که گهگاه 

با لگد به پای بازیکن حریف می کوبد.
در تازه تریــن مورد بی انضباطی زالتــان، دروازه بان تیم 
نیویورک سیتی یعنی شان جانسون در حالی که زالتان 
روی زمین بود از روی او رد شد که خشم ایبرا را پدید آورد. 
ایبرای 1۹۸ سانتیمتری، گردن جانسون 1۹۲ سانتیمتری 

را با دستان خود گرفت و بعد از برخوردی هر دوی آن 
ها به زمین افتادند و جانسون جوری گردنش را 
گرفته بود انگار توسط فردی مهاجم بشدت در 

حال خفه شدن بوده است.
صحنه هــای آهســته از زوایــای مختلف 
نشــان دادند که با وجود زیاد شدن پیاز داغ 
ماجرا توســط جانســون، مهاجم سوئدی 

واقعا گلوی دروازه بــان را گرفته بود. 
چیزی که صحنه های آهسته 

نمی توانســتند نشــان 
دهنــد این بــود که 

ابراهیموویچ با چه 
فشــاری گلوی 
را  جانســون 

چنگ زده اســت. فقط در حد هل دادن او به این وسیله یا 
فشار دادن سخت آن بوده است؟ لیگ حرفه ای آمریکا یا 
MLS با رفتارهای بد ستارگان خود بیگانه نیست. دیوید 
بکام و تیری آنری هر کدام در زمان حضور در این لیگ به 
دالیل رفتارهای غیر ورزشی درون زمین محرومیت هایی 
را سپری کرده اند. بر این اساس جای تعجب نخواهد بود اگر 
زالتان نیز به خاطر گرفتن گلوی دروازه بان حریف با مجازات 
های مشابه مواجه شود. این فرصت مناسبی خواهد بود تا 
نشان دهند که هیچ کس باالتر از قانون نیست. حتی کسی 

که اخیرا در مصاحبه ای، خود را MLS لقب داده بود!
هنوز دو هفته نمی گذرد که مدافع دیگر حریف ابراهیموویچ 
و تیم لس آنجلس گلکســی یعنی ندوم اوناها از تیم رئال 
سالت لیک، به قدری از توهین های ابراهیموویچ در زمین 
ناراحت بود که حتی عذرخواهی حضوری ایبرا در رختکن 
این تیم بعد از بازی را نیز نپذیرفت و زالتان را یک الت 
و فردی ترسناک لقب داد و تاکید کرد ستاره 
سابق پاریس، منچســتریونایتد و بارسلونا 
دائما رفتاری مهربانانه را از طرف مسئوالن 

لیگ این کشور شاهد است.
تکرار رفتار ناپســند و درگیری فیزیکی 
زالتان در دیدار اخیر نشان می دهد که 
مسئوالن MLS باید او را مجازات کنند 
تا این پیام را به دیگر ســتاره های 
کنونی و آینده حاضر در لیگ 
بفرستند که هیچ ستاره 
ای نمــی توانــد از 
تنبیه و مجازات 
رفتــار زشــت 

خود بگریزد.

بازیکنان به دلیل عدم دریافت حقوق تمرین نکردند

استقالل در اعتصاب
MLS جدیدترین درگیری ابراهیموویچ در

غول سوئدی باید مجازات شود

تأکید ویلموتس بر اهمیت زیرساخت ها و امکانات تیم ملی

بلژیکی 1/5 میلیون دالری به تهران رسید

ضد  حمله

بدهی سنگین به باشگاه دیناموزاگرب
اتاق فکر پرسپولیس برای کنار گذاشتن خارجی ها 
ورزش: باشگاه پرســپولیس بتازگی پرداختی به بازیکنان خود داشته 
است، اما نفرات خارجی این تیم به غیر برانکو ایوانکوویچ چند ماهی است 
که حقوقشان را دریافت نکرده اند.با توجه به همین مسئله مسئوالن این 
باشگاه به دنبال ارز نیمایی هستند تا هر چه زودتر پرداختی به دستیاران 
برانکو و همچنین بودیمیر، رادوشویچ و بشاررسن داشته باشند. باشگاه 
پرسپولیس بابت دریافت رضایتنامه ماریو بودیمیر هنوز مبلغ سنگینی را 
به باشگاه دیناموزاگرب بدهکار است.با توجه به اینکه قیمت ارز باال رفته، 
باشگاه پرسپولیس ممکن است تصمیم بگیرد برای فصل آینده بازیکنان 
خارجی خود را کنار بگذارد. در این مورد قرار اســت اتاق فکری در این 

باشگاه تشکیل و تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

حق پخش تلویزیونی کار دست همه می دهد؟
خطر جدی بیخ گوش فوتبال ایران

ورزش: فدراسیون جهانی فوتبال اعالم کرد که فدراسیون ایران باید 
برای پرداخت و دریافت حق پخش تلویزیونی ســند ارائه کند. صادق 
درودگر درباره پرداخت حق پخــش تلویزیونی فوتبال در فصل آینده 
لیگ برتر اظهار داشــت: در بازدیدی که بتازگی نماینــدگان فیفا از 
تشکیالت فدراسیون فوتبال داشــتند، بازهم نماینده فیفا تأکید کرد 
که حق پخش تلویزیونی پرداخت شــود. حتی این بار تأکید شــد که 
اسناد این پرداخت ها باید به فیفا ارسال شود. ما این موضوع را به مراجع 
باالتر ارجاع دادیم تا راهی برای حل مشکل پیدا شود. به نظر می رسد 
در صورت عدم پرداخت حق پخش تلویزیونی فوتبال ایران با برخورد 

فیفا روبه رو خواهد شد. 

پیشنهاد ۷00 هزار دالری بیرانوند
ورزش: بعد از فنرباغچه و بشیکتاش که به بیرانوند پیشنهاد دادند، باشگاه 
رایزه اسپور اخیراً به صف تیم های خواهان بیرانوند اضافه شده است. البته تیم 
خنک بلژیک نیز پیشنهاد ۷00 هزار دالری خود را به پرسپولیس برای جذب 

بیرانوند ارائه داده است. 

سهمیه ایران در آسیا؛ فعال همان 2+2 
ورزش: ســهمیه فوتبال باشــگاهی ایران در لیگ قهرمانان آسیا در 
فصل آینده نیــز مثل همین فصل ۲+۲ خواهد بــود. در آخرین اعالم 
کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم  های قهرمان لیگ برتر و جام حذفی ایران  
به طور مستقیم به لیگ قهرمانان آسیا صعود خواهند کرد و تیم های 
دوم و سوم لیگ برتر هم در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان خواهند بود. 
البته در صورتیکه سپاهان یا پرســپولیس قهرمان لیگ برتر شوند در 
آن صورت تیم چهارم جدول لیگ هم سهمیه آسیایی خواهد داشت. 

بنابراین رتبه چهارم هم در لیگ برتر اهمیت دارد.

منهای فوتبال

ارسال کمک های »خادم یاران ورزش رضوی« 
برای سیل زدگان

ورزش: همزمان با بارش های اخیر کشــور و جاری شدن سیل در 
برخی استان ها تربیت بدنی آســتان قدس رضوی با کمک خیران 
و ورزشکاران پویشــی را تحت عنوان خادم یاران ورزش رضوی راه 
اندازی کردند و با کمک ۳0 کانون خادم یاری شهرمشهد اقالم نقدی 
و غیر نقدی را برای کمک به آسیب دیدگان از سیل اخیر جمع آوری 
کردند.این کمــک های غیر نقدی کانون های خادم یاری مشــهد 
پنجشنبه عازم آق قال می شود و با تصمیم مسئوالن محلی با حضور 
دکتر جواهری با همراهی سایر مسئوالن تربیت بدنی آستان قدس 

رضوی در بین هموطنان توزیع خواهد شد. 
این اقالم از طرف جامعه ورزشی بخصوص کانون خادم یاری ورزش امام 
رضا )ع( و به همت تربیت بدنی آستان قدس رضوی و همیاری ورزشکاران، 
اصحاب رســانه، انجمن خبرنگاران و عکاسان ورزشــی، صداو سیما و 

پیشکسوتان حوزه ورزش جمع آوری شده است.

استعداد »عصر جدید« در راه تیم ملی تیراندازی
ورزش: رئیس فدراســیون تیراندازی گفت: فروغی نباید استعداد 
برنامه عصر جدید را با خودش مقایسه می کرد. در جریان دور جدید 
برنامه عصر جدیــد محمدمهدی حیدریان بــرای دومین بار روی 
صحنه رفت و با تبحر خود در تیراندازی همــه را به وجد آورد. این 
برنامه در حالی اجرا شد که تعدادی از ملی پوشان تیراندازی هم به 
عنوان میهمان ویژه در سالن حاضر بودند. علی دادگر درباره دعوت 
محمدمهدی حیدریان گفت: با توجه بــه اینکه این جوان با حضور 
در صداوسیما نشان داد استعداد مناسبی در رشته تیراندازی دارد، 
از او دعوت کردیم. از این جوان در سه رشته تفنگ، تپانچه و اهداف 
پروازی تست هایی توسط مربیان گرفتیم. حیدریان استعداد خوبی 
در رشته تیراندازی دارد و اســتعدادش در تپانچه بیشتر از تفنگ 

است. ما هم از این جوان مستعد استقبال کردیم. 

حساب فدراسیون جودو مسدود شد
بدهی ۱۷ میلیاردی برای میراسماعیلی

ورزش: فدراسیون جودو در آستانه برگزاری برنامه های مهم خود از 
جمله اعزام ملی پوشان به رقابت های کسب سهمیه المپیک با مشکل 
بزرگی مواجه شــد و به خاطر بدهی مالیاتی حسابش مسدود شده 
است. عنوان شده این فدراســیون 1۷ میلیارد ریال بدهی مالیاتی 
دارد که مربوط به سال های اخیر است. هفته آینده تیم ملی باید به 
رقابت های گرندپری چین اعزام شود و در پی آن نیز اردوی مشترک 
آلمان و ســایر برنامه های داخلی و برون مرزی فدراسیون با چنین 
مشکلی مواجه است که بعید اســت در صورت رفع نشدن، اعزام ها 

صورت گیرد.

ورزش: مارک ویلموتس به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 
وارد تهران شــد تا با عقد قراردادی رسمی تا پایان جام جهانی 
۲0۲۲ قطر هدایت تیم ملی را برعهده بگیرد.  یکی از موارد اصلی 
و اساسی که در مذاکرات تاج و ویلموتس وجود صحبت درباره 
امکانات و زیر ساخت های فوتبال ایران بود. ویلموتس به عنوان 
فردی که سال ها در قاره اروپا مربیگری کرده درباره اهمیت این 
موضوع صحبت و بر ضرورت وجود دارد امکانات و زیرساخت های 
الزم تأکید کرده است. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال نیز 
توضیحات الزم درباره امکانات را در این باره به این مربی بلژیکی 
داده و ویلموتس در جریان تمام امکانات و شــرایط مرکز ملی 
فوتبال ایران قرار گرفته است. یکی از بحث های اصلی فدراسیون 

فوتبال ایران و سرمربی بلژیکی در خصوص راه پرداخت دستمزد 
1/۵ میلیون دالری او بوده است. با این حال بر پایه توافقات صورت 
گرفته با ویلموتس، بهترین و در دسترس ترین راه برای پرداخت 
دستمزد او از طریق فیفاست. فدراسیون جهانی فوتبال سالیانه 
کمک هایی به فدراسیون های عضو خود می کند که رقم قابل 
توجهی است و در صورتی که مشکلی ایجاد نشود، فدراسیون 
قصد دارد از این کمک ها و از طریق فیفا دستمزد سرمربی آینده 
تیم ملی را پرداخت کند.با توجه به بحث تحریم ها و مشکالت 
انتقال پول، فدراســیون فوتبال قصــد دارد در این خصوص 
هماهنگی های الزم را با فیفا انجام دهد تا از طریق این نهاد پول 

این مربی پرداخت شود.

آگهی دعوت مجمع عمومی  شرکت تعاونی 
احیاء و بهره برداری از منابع طبیعی 

منطقه زمیه و چشمه باریک )نوبت اول(                         
تاریخ انتشار: 98/02/25

جلسه مجمع عمومی عادی ش��رکت تعاونی احیاء 
و بهره ب��رداری از منابع طبیع��ی منطقه زمیه و 
چش��مه باریک روز ش��نبه مورخ 1398/03/25 
رأس س��اعت 15 عص��ردر مح��ل  دفتر ش��رکت، 
روس��تای کل��ک نق��ی تش��کیل م��ی گ��ردد. از 
سهامداران دعوت بعمل می آید که در روز مقرر 
و در محل مذکور حضور به هم رس��انند. بدیهی 
است حضور سهامداران در جلسه ضروری و در 
صورت ع��دم حضور برابر اساس��نامه هیچگونه 
اعتراضی در رابطه با تصمیمات متخذه در مجمع 

مؤثر نخواهد بود.
دستور جلسه:

1- ارائه گزارشی توسط  رئیس هیئت مدیره
2- قرائت بیالن مالی سال 1397

3- برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان
هیئت مدیره شرکت تعاونی احیا و بهره برداری از 

منابع طبیعی منطقه زمیه و چشمه باریک

/ع
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اص��ل م��درک ف��ارغ التحصیل��ی اینجانب نبی 
یاس��می فرزن��د علی ب��ه ش��ماره شناس��نامه 
715 ص��ادره از ای��وان در مقط��ع کارشناس��ی  
رش��ته مهندس��ی تکنولوژی صنایع شیمیایی 
ص��ادره از  واح��د دانش��گاهی ای��وان غرب با 
ش��ماره 1253275 مفق��ود گردی��ده و فاق��د 
اعتب��ار می باش��د از یابن��ده تقاضا می ش��ود 
اص��ل م��درک را ب��ه دانش��گاه آزاد اس��المی 
واح��د ای��وان غ��رب به نش��انی ای��الم- ایوان 
نمای��د. ارس��ال  آزاد  دانش��گاه  غ��رب- 
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)آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت تعاونی مسکن مهر 7 مشهد نوبت سوم (    

تاریخ انتشار: 98/02/25
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت  سوم 
ش��رکت تعاونی مس��کن مهر 7 در حال تصفیه س��اعت 
9 صب��ح م��ورخ 98/3/10 ب��ه آدرس بلوار فردوس��ی                   
ثمانه 17 مس��جد الغدیر برگزار میشود از کلیه اعضاء 
محترم دعوت میش��ود جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به 

موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
اعضای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل مورد 
نظر خود باید از س��اعت 9 تا 10 ت��ا دو روز به مجمع به 
مح��ل ثمانه 3 تعاون 3 پالک 33 مراجعه و نس��بت به 
تنظیم وکالتنامه اقدام و برگه ورود به مجمع دریافت 
نمایند. )تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی 

و هر فرد غیرعضو تنها یک رأی میباشد(
دس��تور جلس��ه:1- اس��تماع گزارش هیئت تصفیه و 

ارائه گزارش ناظر
2- طرح و تصویب صورتهای مالی مربوط به س��ال 94، 

95، 96و97
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 98 

4- تصمیمگیری در خصوص اعضا بدهکار به ش��رکت 
تعاونی مسکن مهر 7 مشهد

5- تصمی��م گیری در خصوص نح��وه تأمین مالی جهت 
تصفیه بس��تانکاران و کار مان��ده مجتمع و بدهی های 

دولتی
6- تصمی��م گیری در خصوص نحوه اخذ جریمه یا ضرر 
و زی��ان از اعضای��ی که در پرداخت بده��ی خود تأخیر 

نمایند.
 )هیئت تصفیه شرکت تعاونی مسکن مهر 7 مشهد(
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برگ سبز خودرو سایپا 131SL  شماره پالک 32ایران 
642ل81  ش��ماره موتور4795869  ش��ماره شاسی 
NAS411100C1178901 ن��ام مال��ک رض��ا رضائ��ی 
نیاز آب��ادی مفقود گردیده واز درجه اعتبار س��اقط 

می باشد 
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برگ س��بز و کارت خودروی وانت پیکان مدل 1390 
رنگ س��فید ب��ه ش��ماره انتظام��ی 656ج43 ایران 
42 ش��ماره موت��ور 11490007788 و ش��ماره شاس��ی 
NAAA46AA3BG187634 به مالکیت صغری خادمیان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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سند مالکیت ، برگ کمپانی و شناسنامه مالکیت )برگ 
سبز ( سواری پژو 206  مدل 1381 به شماره انتظامی  726 
س97  ایران 12 به ش��ماره موتور  10FSE33778575 و 
شماره شاسی 0081602934 بنام  اسمعیل اکبری بانوئی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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برگ س��بز س��ند کمپانی موتور سیکلت تک پر مدل 
1388 رنگ قرمز به ش��ماره انتظامی 53542/761 
شماره موتور 096152 و شماره شاسی 8812266 به 
مالکیت مجتب��ی چهروی مفقود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س��بز و شناسنامه خودروی س��واری پراید مدل 
1382 رنگ مشکی روغنی به شماره انتظامی ایران 12  
599 ق 58 به ش��ماره شاسی S1412282157576 و به 
شماره موتور 00605079 به مالکیت محمدرضا حسینی 

مفقود گردید . و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ش��یرکوه  سیس��تم  موتورس��یکلت  س��بز  ب��رگ 
تی��پ CDI150 ب��ه رن��گ مش��کی م��دل 1392 ب��ه 
ش��ماره موت��ور 0150ND2001075 ب��ه ش��ماره تنه 
ND2***150C9256203 به شماره پالک 51972/639 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می گردد.
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آگهی تغییرات شرکت مسکن آزاد پیام اسکان مهر شرکت تعاونی
 به شماره ثبت 33980 و شناسه ملی 10380491187

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,11,05 و نامه شماره 271238 مورخ 1397,12,04 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی 
مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، زیباشهر ، خیابان 
امامت43]آموزگارشهیدرجایی5[ ، بلوار امامت ، پالک 543 ، طبقه دوم ، واحد 3 کدپستی 918869447 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. -2 مدت فعالیت شرکت تا پایان تیرماه سال 1398 تمدید گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )467305(

ب��رگ کمپان��ی وبرگ س��بز خ��ودرو نیس��ان به رنگ 
آبی و به ش��ماره موتور 00179082 و ش��ماره شاسی 
00C76636 ب��ه ش��ماره پ��الک 28-491ج37 به نام 
محمد ولی رشیدی به کد ملی 3933277248فرزند 
محمد نبی به ش��ماره شناسنامه 3 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. /ع
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برگ س��بز خ��ودرو ولوو رنگ س��فید مدل 1380 
2t830899، ش��ماره موت��ور  ش��ماره شاس��ی 
26670 ، ش��ماره پالک 51ع 498- ایران- 44 به 
ن��ام عزت امامی ارجمند مفقود ش��ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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برگ سبز نیمه یدک کانتینر چادری رنگ قرمز مدل 
 NAC 8733 CH 83012745 1387 شماره شاسی

ب��ه پ��الک 68 ع 332- ای��ران - 33 به ن��ام عزت 
امام��ی ارجمن��دی مفقود ش��ده و از درج��ه اعتبار 

س��اقط می باش��د.
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ب��رگ س��بز خ��ودروی پراید صب��ا م��دل 1382 رنگ 
س��ورمه ای روغن��ی به ش��ماره انتظام��ی 432ل66 
ایران 78 ش��ماره موتور 00519427 و شماره شاسی 
S1412282978032 به مالکیت غالمحس��ین س��یری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س��بز خ��ودروی پژو پ��ارس م��دل 1388 رنگ 
خاکستری متالیک به شماره انتظامی 159ط18 ایران 
42 ش��ماره موتور 12488085540 و ش��ماره شاسی 
NAAN01CA09K756380 ب��ه مالکیت علی پهلوان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و زیارتی اندیشه سفر توس شرکت با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 51467 و شناسه ملی 14004115243

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,04,20 و نامه ش��ماره972,128,6617 مورخ 97,4,23 سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و 
نامه ش��ماره 97,19,5897 مورخ 97,4,27 س��ازمان حج و زیارت و نامه شماره 23160 مورخ 97,4,30 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -موارد ذیل 
به موضوع شرکت الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: فعالیت در زمینه اخذ روادید تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی ذخیره مکان و 
هرگونه خدمات ایرانگردی و جهانگردی با رعایت قوانین و مقررات س��ازمان میراث فرهنگی صنایع دس��تی و گردش��گری . هرگونه نقل و انتقال سهام ایجاد و حذف و 
یا قبول نمایندگی و یا شعبه در هر نقطه از کشور و یا خارج از کشور و هر گونه تغییر نام در مفاد اساس نامه یا الحاق یا حذف یک یا چند ماده در اساسنامه افزایش 
یا کاهش سرمایه شرکت و انتقال سهام و همچنین انتقال مرکز اصلی شرکت و تغییر مدیر عامل می بایست با رعایت قوانین و مقررات و اعالم کتبی سازمان میراث 

فرهنگی صنایع دستی و گردشگری انجام پذیرد . 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )467323(
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آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و زیارتی اندیشه سفر توس شرکت با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 51467 و شناسه ملی 14004115243

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,04,20 و نامه شماره972,128,6617 مورخ 97,4,23 سازمان میراث فرهنگی 
صنایع دس��تی و گردشگری و نامه ش��ماره 97,19,5897 مورخ 97,4,27 سازمان حج و زیارت و نامه شماره 23160 مورخ 97,4,30 سازمان 
هواپیمایی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - نام شرکت به » خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و زیارتی اندیشه سفر توس » تغییر یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )467319(

آگهی تغییرات ش�رکت ش�یمیانه 
) س�هامی خ�اص ( ب�ه ش�ماره 
مل�ی  شناس�ه  و   3120 ثب�ت 

10101385259
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1396,12,20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : موسس��ه حسابرسی رئوف 
اندیش امین به شناس��ه ملی 10320413991 
به س��مت بازرس اصلی و خانم فاطمه اکبری 
ک��د مل��ی 4322970842 ب��ه س��مت بازرس 
علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب 

شدند .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )466435(
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آگه�ی تغیی�رات ش�رکت پیمای�ش 
دالگیره شهرکرد س�هامی خاص به 
ش�ماره ثبت 12626 و شناس�ه ملی 

14006703626
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده 
مورخ 1397,09,21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه 
ش��رکت از مبلغ1000000ری��ال ب��ه مبل��غ 100000000 
ری��ال منقس��م 1000 س��هم100.000 ریال��ی از طریق) 
آورده نقدی س��هامداران ( افزایش یافت که برابر 
گواهی بانکی ش��ماره 27,36362 مورخ1397,09,21 
بانک صادرات ش��عبه ش��ریعتی تمام آن به حس��اب 
ش��رکت واریز گردیده اس��ت . لذا م��اده مربوطه در 

اساسنامه بدین نحو اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد 
)466753(
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آگهی تغییرات ش�رکت دینشت 
ش�ماره  ب�ه  خ�اص  س�هامی 
مل�ی  شناس�ه  و   1300 ثب�ت 

10340045428
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی   
فوق العاده مورخ 1397,12,07 تصمیمات 
ذی��ل اتخاذ ش��د : تعداد اعض��ای هیئت 
مدی��ره از 3 نف��ر به 3 ال��ی 9 نفر تغییر 
یاف��ت وبدی��ن نح��و م��اده مربوط��ه در 

اساسنامه اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد 
)465853(
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آگهی تغییرات شرکت آرد قدس 
رضوی شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 12825 
و شناسه ملی 10380285048

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی 
 1397,10,01 م��ورخ  الع��اده  ف��وق 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : ماده 12 
اساس��نامه به ش��رح صورت جلسات 

اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)467308(
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آگهی تغییرات ش�رکت رضوان راه 
کویر شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 31809 

و شناسه ملی 10380470231
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398,01,27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 
31 اساس��نامه به شرح ذیل اصالح گردید: شرکت 
بوس��یله هیئت مدیره ای مرکب از 3 نفرعضو که 
بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام 
انتخاب می ش��وند اداره خواهند شد، مدیران کاًل 

یا بعضًا قابل عزل می باشند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )467297(

س
,9
80
19
41

آگهی تغییرات ش�رکت شاخ طال 
شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 3716 

و شناسه ملی 10380196130
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,12,07 
تصمیمات ذی��ل اتخاذ ش��د : ترازنامه و 
صورته��ای مال��ی منتهی ب��ه 1395,12,29 
و 1396,12,29 م��ورد تصویب مجمع قرار 

گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )467251(

س
,9
80
19
38

س
,9
80
19
45

تاسیس شرکت سهامی خاص فراورده های غذایی امید متین پاژ 
درتاریخ 1398,02,21 به شماره ثبت 68092 به شناسه ملی 14008320290

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید وبس��ته بندی 
انواع فراورده های غذایی - انجام کلیه امور بازرگانی و خرید و فروش و پخش و صادرات و واردات کاالهای مجاز - افتتاح حساب بانکی 
و دریاف��ت وام و تس��هیالت ریالی و ارزی از بانکها موسس��ات مالی داخلی و خارجی - ایجاد ش��عب و دفات��ر نمایندگی در زمینه موضوع 
ش��رکت در داخل و خارج از کش��ور - شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس��تان خراس��ان رضوی ، شهرس��تان مش��هد ، بخش مرکزی ، دهستان میان 
والیت ، آبادی ش��هرک صنعتی فردوس��ی )چهار، شهرک صنعتی چهارطاقی ، خیابان چهارطاقی )قطعه 23( ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 
9355157134 س��رمایه ش��خصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 500000000 ریال نقدی منقس��م به 1000 سهم 500000 ریالی تعداد 1000 
س��هم آن با نام عادی مبلغ 500000000 ریال توس��ط موسسین طی گواهی بانکی ش��ماره 311,9 مورخ 1398,02,12 نزد بانک صادرات شعبه 
چهارراه دانش با کد 311 پرداخت گردیده اس��ت اعضا هیئت مدیره خانم راحله کراچیان به ش��ماره ملی 0058832602و به س��مت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 س��ال آقای س��ید محمد علی مداری محدث به ش��ماره ملی 0924955181و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقای سید علیرضا مداری محدث به شماره ملی 0938607219و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آقای سید علیرضامداری محدث همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای جواد نصیرالدینی به شماره ملی 0931472830 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی 
آقای ساعد ترابی به شماره ملی 0942227689 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )467307(

س
,9
80
19
43

آگهی تغییرات شرکت کارگزاری رسمی بیمه آینده سازان آسایش فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 45642 و 
شناسه ملی 10380615820

به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,05,01 و نامه ش��ماره 97,403,43669مورخ 97,5,30بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1� خانم سعیده امامی به سمت رئیس هیئت مدیره 2� آقای سید سهیل مجتبایی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3� آقای 
سید سروش مجتبایی به سمت عضو هیئت مدیره 4- خانم الهه غالمزاده پهلوان به سمت مدیرعامل)خارج از اعضا و سهامداران( - کلیه 
اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت به امضا ثابت مدیر عامل به همراه امضا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به 

همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )467304(

س
,9
80
19
42

آگهی تغییرات شرکت کارگزاری رسمی بیمه آینده سازان آسایش فردا شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 45642 و شناسه ملی 10380615820

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,05,01 و نامه شماره 97,403,43669مورخ 97,5,30بیمه مرکزی 
ایران تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - اعضای هیئت مدیره عبارتند از : خانم س��عیده امامی 0700313877 و آقای س��ید س��هیل مجتبایی 
0923759573 وآقای سید سروش مجتبایی 0924454792 برای مدت دو سال تعیین شدند - خانم ملیحه مرادی کد ملی 0702666629 
به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا مرادی کد ملی 0921737106 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - 

روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )467303(

س
,9
80
19
40

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی درگاه ضامن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 42231 و شناسه ملی 10380581404
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,10,18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با توجه به استعفای مورخ 97/10/17 جناب آقای مهندس مفیدی از عضویت 
در هیئت مدیره شرکت ساختمانی درگاه ضامن آقای جعفر خراسانی قصاب با کد ملی 0939354111 بعنوان نماینده شرکت ساختمان شهرسازی هشتم انتخاب 
گردیدند در نتیجه آقای جعفر خراسانی قصاب با کدملی 0939354111 به نمایندگی از شرکت ساختمان شهرسازی هشتم بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای 
فخرالدین زرین کیا با کد ملی 2753551413 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین 
علی آبادی با کد ملی 0934078221 به نمایندگی از ش��رکت س��رمایه گذاری توسعه عمران سپهر هشتم بعنوان عضو هیئت مدیره  و آقای علی سپاهی با کد 
ملی 0919796141 ) خارج از س��هامداران ( به س��مت مدیرعامل شرکت برای مدت باقیمانده مدت تصدی مدیران تاتاریخ 1398,10,18 انتخاب گردیدند . کلیه 

اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء دونفر از اعضای هیئت مدیره  و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )467277(
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فرهنگ و هنر

نگاه

نقد فیلم »پناه« در پردیس سینمایی هویزه

فرهنگ و هنر/ زهره کهندل: کارگردان فیلم »پناه« با بیان اینکه دیدن 
این فیلم ها خیلی راحت نیست، گفت: با اینکه نخستین کار سینمایی ام را 
می ســاختم سراغ سوژه ســختی رفتم، چون منطقه کویر مصر و آدم های 

روستای مصر را دوست داشتم.
احمد بهرامی در نشست نقد و بررسی فیلم »پناه« که در پردیس سینمایی 
هویزه مشهد برگزار شد، افزود: من به دفعات به کویر مصر می رفتم و در واقع 

آن منطقه مرا برای ساخت این فیلم انتخاب کرد.
او درباره شــکل گیری قصه فیلم گفت: حدود 10 سال پیش برای عکاسی 
و ساخت مستند به کویر مصر رفتم، زمانی بود که ورود گردشگران به این 
منطقه رونق گرفته بود، ورود گردشگر سبب رونق اقتصادی منطقه می شد، 
اما روی دیگر ماجرا را هم باید دید. وقتی گردشگران شهری و پایتخت نشین 
به یک روستا رفت و آمد می کنند، چه تأثیری روی مردم آن منطقه می گذارد؟ 
من حدود 20 بار به آنجا رفتم و تغییرات و تأثیرات حضور گردشگران در آن 

روستا را حس کردم تا قصه »پناه« شکل گرفت.
بهرامی ادامه داد: من پناه )حســین( را از زمانی که کودکی 9- 8 ساله بود، 
در آن روســتا می دیدم و هرسال که می رفتم، تغییر را در او می دیدم و این 

جرقه قصه من شد.
این کارگردان با بیان اینکه فیلم بناست طرح مسئله کند نه پاسخگویی، 
خاطرنشان کرد: دوست ندارم در فیلم درباره اینکه توریست بیاید یا نه 
نظر قطعی بدهم، چون توریســت با خودش پول می آورد ولی فرهنگ 
بومی آن منطقه را نابود می کند. این پرســش در فیلم مستتر است که 
وقتــی فرهنگ بزرگ تر می آید و فرهنــگ کوچک تر را در خودش حل 

می کند اتفاق خوبی است یا نه.
او یکی از مفاهیم مهم در فیلمش را مسئله مهاجرت دانست و گفت: قلقلکی 
در بسیاری از آدم ها برای رفتن و مهاجرت وجود دارد، کمااینکه وسوسه پناه 

این است که از آن روستا به تهران برود. 
حسن مهدوی، صداگذار فیلم درباره اینکه نریشن، کمکی به پیشبرد 
فضای فیلم  کرد یا نه، اظهارداشت: نریشن تا دقیقه 90 در فیلم نبود، 
این فیلم وقتی به چند جشنواره خارجی رفت، نریشنی نداشت اما در 
اکران هنر و تجربه، ترس از اینکه مخاطب همراهی کند یا نه موجب 

شد نریشن به کار اضافه شود.
بهرامی هم در پاسخ به این پرسش گفت: ما ایرانی ها عالقه مند به قصه هستیم 
و وجود نریشن به خاطر وجود قصه در کار بود، در حالی که در اکران های خارج 
از کشور، فیلم بدون نریشن است. ضمن اینکه نقش اول فیلم را یک نابازیگر 

ایفا می کند و شاید الزم بود که نریشن باشد و فیلم قصه گو شود.
او افزود: کســی که فیلم هنر و تجربه می بیند، دغدغه سینما دارد و شاید 
چنین مخاطبی نیاز به قصه گویی در کار نداشته باشد. پس از چهار ماه نمایش 
این فیلم در گروه هنر و تجربه به این نتیجه رســیدم که نریشن هم خیلی 
الزم نبوده، همچون موسیقی کار که در ابتدا، فیلم موسیقی هم نداشت اما 
چون احساس کردیم ممکن است کار سخت و خسته کننده شود، موسیقی و 

نریشن را به فیلم اضافه کردیم.
مهدوی درباره اســتفاده از گیتار در موسیقی فیلم خاطرنشان کرد: نوازنده 

قیچک آوردیم اما موسیقی محلی برای این فیلم جواب نداد.
بهرامی یادآور شــد: البته منطقه کویر مصر، موسیقی خاصی ندارند 
که بنا باشد از موســیقی محلی آن منطقه استفاده کنیم، قرار اولیه 

این بود که فیلم بدون موسیقی باشد.
کارگردان فیلم درباره  استفاده  از یک نابازیگر به عنوان نقش اول فیلم توضیح 
داد: با یک بازیگر از تهران برای ایفای نقش پناه هماهنگی کردیم که نشد و 
خوشحالم که بازی نکرد. ضمن اینکه از اول سراغ خود پناه رفتم و می خواستم 
که او این نقش را بازی کند. در این فیلم پناه خودش اســت و وجه مستند 

بودن این نقش بر توان بازیگری ارجحیت داشت.
بهرامی افزود: وقتی از بازیگر و نابازیگر استفاده می کنیم باید از بازیگر، مدل 
نابازیگر بازی گرفت تا کار یکدست شود، ولی ما به دلیل مشکالت مالی 
حدود 15 جلســه فیلمبرداری داشتیم که برای یکدست کردن بازی ها 
زمانی کافی نیست. او درباره قصه عشق عبدالحسین در این فیلم گفت: 
این یک قصه واقعی است، عبدالحسین 60 سال تنها در روستایش زندگی 
کرد و من درباره ماجرای عشقش یک مستند ساختم، اما چند سال پس از 
ساخت مستند، درگذشت. مهدوی درباره صداهای فیلم توضیح داد: پناه، 
دچار تنهایی اســت. در این فیلم، صدای تنهایی یک آدم در کویر را باید 
بشنویم و صدای ازدحام گردشگران؛ ترکیب این سکوت و شلوغی در فیلم 
مهم بود که چطور انجام شــود. برای درک این شکل از صداگذاری، یک 
هفته در روستای مصر زندگی کردم تا ترکیب صدای تنهایی پناه و کویر و 

ازدحام و شلوغی گردشگران را بدرستی بشنوم.
بهرامی با بیان اینکه تم اصلی فیلم، قصه رفت و ماندن آدم هاســت، گفت: 
ابتدای فیلم، پناه می گوید روزی با اتوبوس از آنجا می روم. مســئله اصلی ما 
همین بود، رفتن و دل کندن یا ماندن و دل بستن؟ وی با بیان اینکه مسئله 
مهاجرت، مسئله بشر در طول سال ها بوده است، خاطرنشان  کرد: بشر همواره 

در حال مهاجرت بوده و هست، از مکان زندگی اش گرفته تا سبک تفکرش.
او ادامــه داد: پناه به دلیل حضور گردشــگران، درآمد خوبی دارد ولی 
نمی داند این پول را در روســتایش چطور خرج کند، در واقع این شهر 

است که می توانی در آنجا خرج کنی.
این کارگردان یادآور شــد: اگــر یک بار دیگر این فیلم را بســازم، دوربین 
را برمی دارم و خودم تنهایی به روســتای مصر می روم و به شــخصیت پناه 
می چسبم و اتفاقاتی را که برای پناه می افتد، به تصویر می کشم، چون قصه 

گفتن بالی جان این جنس سینماست.

دکتر میرجالل الدین کزازی در گفت وگو با قدس  آنالین:

نه فردوسی نژادپرست است و نه هیچ ایرانی دیگر

فرهنگ و هنر: این روزها حوزه هنری خراسان رضوی در حال برگزاری 
نمایشگاه گروهی نقاشی »حماسه نگاران کوچک« با موضوع تصویرسازی 

داستان های شاهنامه به قلم و هنر کودکان و نوجوانان خراسانی است. 
به گزارش قدس و به نقل از روابط عمومی حوزه هنری خراســان رضوی، 
در این نمایشگاه حدود ۴0 اثر تعدادی از کودکان و نوجوانان 8 تا 1۴ ساله 

خراسانی به مربیگری مریم صدر به نمایش گذاشته شده است.
این کودکان در آثار خود داستان هایی مانند هفت خوان رستم، زال و سیمرغ، 
رستم و سهراب، اکوان دیو، جنگ سهراب و گردآفرید، رستم و اسفندیار، 
گذر ســیاوش از آتش و... را به تصویر کشیده اند.مریم صدر که مسئولیت 
مربیگری این هنرمندان کوچک را برعهده داشته است، در مراسم افتتاحیه 
نمایشگاه اظهار داشت: پاتوق کودک حوزه هنری خراسان رضوی از تابستان 

9۴ آغاز به کار کرده است و ایده تصویرسازی داستان های شاهنامه از حدود 
یک سال ونیم پیش مطرح شد که با استقبال بچه ها همراه بود. وی ادامه 
داد: در ابتدا اشــعار شاهنامه را به زبان ساده در کالس برای بچه ها تعریف 
می کردم و آن ها نیز شروع به اتود زدن می کردند و من از زیبایی طرح های 
آن ها شگفت زده شدم، بنابراین تصمیم گرفتیم کار را به طور جدی تر دنبال 
کنیم و آثار آنان به صورت نمایشگاه گروهی نقاشی ارائه شود.   گفتنی است، 
نقل هفت خوان رستم توسط نقاالن نوجوان از ویژه برنامه های افتتاحیه این 
نمایشگاه بود. نمایشگاه »حماســه نگاران کوچک« تا ۳1 اردیبهشت ادامه 
دارد و عالقه مندان می توانند برای بازدید در دو نوبت صبح و عصر، از ساعت 
10 تا 1۳ و 1۷ تا 19 به نگارخانه اشراق حوزه هنری خراسان رضوی )واقع 

در بلوار هاشمیه، بین هاشمیه 20 و 22( مراجعه کنند.

کتاب

روایتی
 از نمایشگاه نقاشی 

»حماسه نگاران کوچک« 

صبا کریمی: اردیبهشت ماه در تقویم، روز 
پاسداشــت زبان فارســی و بزرگداشــت 
حماسه سرای شهیر ایرانی، حکیم ابوالقاسم فردوسی 
نام گرفته است. شاهنامه، از شاخص ترین آثار ادبیات 
کهن پارسی اســت. شاید کمترین ایرانی باشد که 
برای یک بار هم شــده ابیاتی از شاهنامه را نخوانده 
باشــد، چنانکه شــاهنامه را شناســنامه ایرانیان 
می خوانند و ردپای آن را در شاهنامه خوانی، نقالی، 
هنرهای نمایشی، نقاشــی قهوه خانه ای و هنرهای 

تجسمی بارها می بینیم.
در ســالیان متمــادی هزارتوی پرپیچ 

و خم و اســطوره ای شاهنامه 
ابهامات و  گاه دستخوش 

ادعاهایی شــد که جز 
اساتید فن، کسی قادر 
به پاسخگویی به آن ها 
نیســت و نمی تواند 
چــراغ و راهنمــای 
این راه باشــد و غبار 

از صورت این حقیقت 
بزداید. اگر بگوییم دکتر 

میرجالل الدیــن کــزازی از 
شاهنامه پژوهی  سردمداران 
است، پربیراه نگفته ایم. وی 
پژوهشگر برجسته ایرانی 

ادب  و  زبــان  در 
فارســی و از 

چهره های 
ر  گا ند ما
فرهنگ 
و ادب 

ایران اســت و تألیفات و تحقیقات بسیاری درباره 
فردوسی شناسی و شاهنامه پژوهی دارد. به بهانه روز 
بزرگداشت فردوسی با وی درباره ابهامات و ادعایی 
که درباره بزرگ ترین سراینده پارسی گو وجود دارد، 

به گفت وگو پرداختیم که در ادامه می خوانید.

 استاد! در ادبیات فارسی ابیاتی وجود دارد 
که منتسب به حکیم فردوسی است و شاید 
»چو ایران نباشد تن من مباد، بر این بوم و بر 
زنده یک تن مباد« را بتوان مشهورترین آن ها 
دانست که به اشتباه به این شاعر حماسی 
اصاًل  اینجاست،  پرسش  کرده اند.  منتسب 
چگونه چنین اتفاقــی رخ داده و چطور 
می توان ابهام ناشــی از این الحاق های 
ادبیات فردوسی  از فضای  را  نادرست 

زدود؟
این زمینه ای که شــما بدان می پردازید، 
زمینه ای است که نمی توان پاسخی کوتاه 
بــه آن داد. آنچه در این زمینه می توان به 
عنوان پاسخی سنجیده و برهانی بیان کرد، 
پاسخی است که بازمی گردد به دانش پکین 
شناسی)دانش بررسی نسخه بدل ها( که 
واژه پهلوی و پارســی نسخه بدل 

است.
دانش،  ایــن 
نشــی  ا د
ســت  ا
کــه 

ویژگی ها و ســازوکارهایی دارد کــه آن را از دیگر 
دانش های ادب باز می شناســاند. اگر پاسخ بر پایه 
این سازوکارها و ویژگی ها داده شود، پاسخی است 

سنجیده و پذیرفتنی.
یکی از پایه های این دانش دیرینگی بَرنوشته هاست. 
اگر بَرنوشته ای کهن تر باشد، می توان آن پکین را در 
واژه یا در بیت و یا در بخشــی از سروده ها کمابیش 
پذیرفته و به آیین دانســت. اما یک سره نه! چون 
آن بَرنوشته کهن می تواند به خانه بَرنویسی نوشته 
شده باشد که چندان در کار بَرنویسی به پروا نبوده 
است، به بَرنوشته کهن تر که آن را باز می نوشته است، 

پایبند نه!
پایه ای دیگر که از دید من می توان اســتوارتر بر آن 
بنیاد کرد، دانش و آگاهی است. پکین شناس آگاه از 
زبان و ادب پارسی که با دگرگونی های آواشناختی 
و معنی شناختی در زبان پارسی آشناست می تواند 
پکین پسندیده و سنجیده را با برهان های دانشورانه 
برگزیند و بیابد و به اســتواری بر آن باشــد که آن 

پکین برترین است.
از همیــن رو درباره هرکدام از بیت ها و یا واژه هایی 
که پرســمان خیز است و مایه چند و چون، می باید 
جداگانه بر پایه پکین شناسی به کندوکاو پرداخت و 
نژادگی یا بَرساختگی آن ها را بررسید)بررسی کرد( 

و نشان داد.

 در برخی محافل این شبهه مطرح می شود 
که حکیم فردوسی، زن ســتیز بوده و برای 
اثبات این ادعا، خواننده را به ابیات و اشعاری 
که در آن به سختی با زنان سخن گفته شده، 
ارجاع می دهند. آیا درحقیقت حکیم فردوسی 
زن ستیز بوده یا با زنان سر عناد داشته است؟

بی هیچ گمان چنین نیســت، من در این باره بارها 
نوشــته ام، نمونه آن در نســتاری با نام »شاهنامه: 
یگانه ای سه گانه یا ســه گانه ای یگانه« که در کتاب 
»در آســمان جان« به چاپ رسیده است. شاهنامه 
تنها شاهکاری است در سخن پارسی که زن در آن 
برترین، گرامی ترین و درخشان ترین جایگاه را دارد. 
اگر بخواهم به این زمینه درپیچم و بیش بپردازم، 

سخن همچنان به درازا خواهد کشید.

 اســتناد برخی دیگر به اشعاری است که 
او را با برخی قومیت ها در تضاد می دیدند و 
معتقدند این شاعر بزرگ به آن ها روی خوش 
نشان نمی داده است و در اشعارش رگه های 
نژادپرستی به چشم می آید. شما به ما بگویید 

آیا چنین اتهاماتی به فردوسی پایه و اساس 
مستدل و اثبات شده ای دارد؟

بی هیچ گمان نه فردوسی- که ناب ترین و نژاده ترین 
ایرانی است- نه هیچ ایرانی دیگر نژادپرست نیست. 
خواست من از ایرانی کسی است که دارای خوی و 
خیم ایرانی اســت. کسی است که شایسته این نام 
برین بلند است، آن ایرانی که در منش و کنش آشکار 

می دارد که ایرانی است.
من دیروز در دانشکده زبان و ادب پارسی وابسته به 
دانشگاه عالمه طباطبایی در بزمی  که درباره شاهنامه 
برپای بود، به همین زمینــه پرداختم. برهان هایی 
بُرا آوردم در اینکه فردوســی نژادپرست و زن ستیز 
نیست، زیرا فردوسی نماد منش و کنش ایرانی است. 
فردوسی اگر ایرانی ترین ایرانی نمی بود، شاهنامه را 
نمی توانست سرود که ایرانی  ترین شاهکار ادبی است. 
ایــران در همگی آن ایران گوهری، ایران بری، ایران 
همه روزگاران نه فالن برهه از تاریخ، تنها در شاهنامه 

است که بازتاب یافته است.
 اگر ایرانی نژادپرست باشد می توان فردوسی را هم 
نژادپرســت دانست. من اگر بخواهم به آن برهان ها 
بپردازم در آن ســخنرانی که یک ســاعت به درازا 
کشید، باید به همان اندازه در این باره با شما سخن 
بگویم. روزنامه شما این پاسخ دراز دامان را برنمی تابد، 

به همین اندک بسنده می کنیم.

 اســتاد، چرا در شاهنامه اثری از کوروش و 
داریوش دیده نمی شود؟

این پرســش، پرسشی بنیادین اســت که هنوز 
پاسخی روشــن و بی چند و چون برای آن یافت 
نشده است. پاسخی که من همواره به این پرسش 

می دهم این اســت که در شــاهنامه، ما با تاریخ 
مردمی  و افســانه رنگی روبه رو هستیم، شاهنامه 
مگر در بخش تاریخی آن که به روزگار ساســانی 
بازمی گردد دفتری تاریخی نیســت؛ دفتری است 
اسطوره ای، حماسی و نمادین. تاریخ در شاهنامه در 
دو بخش آغازین آن که بخش اسطوره ای و بخش 
پهلوانی اســت، برآمده از اندیشه و گفتار ایرانیان 
است. داســتان هایی که داستان گویان از دیرترین 
زمان بر زبــان می آورده انــد، روزگاری به نگارش 
درآمده است و آبشــخورهای بنیادین شاهنامه و 
دیگــر رزم نامه های کهن را پدید آورده اســت. از 
همین روی بخش هایی از تاریخ ایران در شاهنامه 
بازتاب نیافته است یا اگر بخواهم روشن تر و باریک 
تر بگویم، آشــکارا بازتاب نیافته است. اگر بخواهم 
به این زمینه هم بپردازم همچنان سخن به درازا 

خواهد کشید.

 همان طور که در بخشی از سخنانتان اشاره 
کردید شاهنامه شاهکار ادبیات ایران و ایرانی 
است. به نظر شما این گنجینه ارزشمند چقدر 
در ادبیات شفاهی و زندگی مردم جاری است؟

هیچ شــاهکار ادبی را نه تنها در ایران، که در جهان 
نیز نمی شناســم که به اندازه شاهنامه بر فرهنگ و 
اندیشه مردم کارگر افتاده باشد. از همین رو شاهنامه 
فزون تر و فراتر از آن اســت که آن را تنها شاهکاری 
ادبی بدانیم. چیستی ایرانی در ایران نو و ایران پس 
از اسالم بر شاهنامه بنیاد گرفته است، یا اگر بخواهم 
به شیوه ای دیگر در این باره سخن بگویم آنچه آن را 

ناخودآگاهی تباری ایرانی می نامم.
اگر شاهنامه در یکی از باریک ترین بزنگاه های 
تاریخ ایران سروده نمی شد به گمان بسیار، ما 
هم اکنون خود را ایرانی نمی دانستیم و به زبان 

پارسی با هم سخن نمی گفتیم. 
شــاهنامه، نامــه ای اســت روزگار آفریــن و 
منش پــرور. پــاره ای از هنرهــای ایرانــی بر 
شاهنامه بنیاد گرفته اســت. شاهنامه نه تنها 
در یاد ایرانیان بلکه در نهادشان نیز جایگاهی 
بریــن یافته اســت. ایرانیــان در درازنای این 
ســده ها بی آنکــه حتی بخواهنــد و بدانند با 
شــاهنامه و در شــاهنامه زیســته اند و هنوز 
می زیند. به راســتی من هیچ شاهکار ادبی را 
در پهنه جهان نمی شناســم که در کارسازی 
و اثرگذاری بتوان آن را با شــاهنامه سنجید. 
 این هم پاسخی کوتاه به این پرسش بازپسین 

شما.

برش

هیــچ شــاهکار ادبی را نــه تنها 
در ایــران، کــه در جهــان نیــز 
انــدازه  بــه  کــه  نمی شناســم 
شــاهنامه بر فرهنگ و اندیشه 
مــردم کارگــر افتاده باشــد. از 
همیــن رو شــاهنامه فزون تر و 
فراتر از آن اســت که آن را تنها 

شاهکاری ادبی بدانیم

علیرضا قیامتی، دبیر علمی همایش »شاهنامه  در گذرگاه جاده ابریشم«:

شاهنامه بزرگ ترین ظرفیت پیوند با آسیای مرکزی است
فرهنگ و هنر/ شیخ االسالمی: 
ســالیان درازی اســت کــه برای 
فردوسی، حماسه سرای بزرگ ایران 
و جهان بزرگداشــت گرفته می شود و روز زبان و 
ادبیات فارسی را به نام حکیم توس مزین کرده اند. 
امــا واقعیت این اســت کــه مانند بســیاری از 
ظرفیت های فرهنگــی و اقتصادی این مرز و بوم، 
فردوسی و شاهنامه هم گرفتار روحیه خام فروشی 
ما ایرانیان شده اند و از سند هویت ایرانیان جز در 

بزرگداشت های خاص استفاده چندانی نمی شود!
شاهنامه ای که ریشه فرهنگی بسیاری از کشورهای 
منطقه است و نســخه به روز و جهان شمولی در 
ارتباطات فرهنگی دارد، تنها در سطح خوانش تک 

بیت هایی در محافل فرهنگی مانده است.
اما در این میان شــنیدن خبر برگزاری همایش 
»شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم« مایه امیدواری و 
خوشحالی است؛ چراکه برای نخستین بار دستگاه 
دیپلماسی کشور به همراه دانشگاه و اهالی فن، بر 
مزیت جاده ابریشم در شاهنامه و اهمیت ارتباط با 
کشورهای منطقه براساس تمدن فرهنگی مشترک 
تأکید کرده و اقدامات آینده نگرانه ای را رقم زده اند.

  آیین های شاهنامه هنوز 
در کشورهای منطقه برپا می شوند

در همین خصوص دکتر علیرضا قیامتی، دبیر 
علمــی این همایش به قدس گفت: ما آنچنان 
که باید نقش ادبیاتمان، بویژه شــاهنامه را در 
پیوندهای تمدنی جــدی نگرفته ایم. همین 
اآلن نام های موجود در شــاهنامه فردوســی 
در  تمام کشــورهای ازبکســتان، پاکستان، 
و  ترکیه  ارمنستان،  قرقیزســتان،  افغانستان، 
قفقاز رواج دارد که نشــان می دهد شاهنامه 
چقدر تأثیــر دارد. حتی غذاهــا و آیین های 
سوگواری که در شاهنامه وجود دارد، در این 
کشــورها حضور و وجود دارند. این ها نشــان 
می دهد که شــاهنامه توانســته حلقه اتصالی 
بین کشورهای مختلف باشد. البته به صورت 
کلی هــم ادبیات مــا ظرفیت زیــادی دارد. 
محبوبیتی که حافظ و ســعدی در کشورهای 
این حوزه تمدنی دارند فوق العاده است و وقتی 
نام آن ها در کشورهای این حوزه تمدنی برده 
می شود، اشک در چشم مردم جمع می شود. 

  شاهنامه تنها متعلق
 به فارسی زبانان نیست 

این شــاهنامه پژوه با تاکید بر اینکه شاهنامه 
تنها متعلق به فارسی زبانان نیست افزود: نباید 
فقــط روی هم زبانان خودمــان تأکید کنیم، 
چون حــوزه تمدنی ایــراِن فرهنگی فقط به 
زبان فارسی محدود نمی شــود. در این اقلیم 
جغرافیایی زبان های کردی، آذری، ترکمنی و... 
هم هســتند و در کشور خودمان هم زبان های 
مختلفی داریم. برای همین عبارت درســت تر 
برای این منطقه »حوزه تمدنی ایران فرهنگی« 
اســت. در این حوزه تمدنی یک زبان، هم زبان 
فارسی است. البته دوستان تاجیکمان می گویند 
زبان تاجیکی و دوستان افغانستانی می گویند 
زبــان دری؛ ولی همه این ها یکی اســت. زبان 
فارسی و شــاهنامه می تواند مظهر پیوند باشد 
و دیوارها و مرزهای سیاسی را بردارد. مرزهای 
ایران فرهنگی خیلی فراتر از مرزهای سیاسی 
اکنون ماست. این مرزها دیگر اساس دوری ما 
نیستند. »ای برادر! اصل ما را نیک می دانی یکی 
اســت /  تاجیکی یا فارسی یا خویش پنداری 
دری است / این زبان فارسی را هرچه می خوانی 
یکی است«. ما باید مرزهایی را که بین ملت های 
مختلــف کشــیده اند، برداریــم. »هرکجا مرز 
کشیدند شما پل بزنید / حرِف تهران و سمرقند 

و َسِرپل بزنید«. 
قیامتی در ادامه تصریح کــرد: در این میان، 
بدون شــک بزرگ ترین ظرفیــت فرهنگی و 
ادبــی که می تواند ســبب پیوند مــا با حوزه 
آسیای مرکزی و شبه قاره هند شود، شاهنامه 
است. ما 15 هزار نســخه خطی ناشناخته در 
کتابخانه های هند داریم که متأســفانه حتی 
فهرست نشده اند. برای نخستین بار دو نسخه 
مصور شــاهنامه در همایش گذرگاه ابریشم 
معرفی شده است که البته ممکن است صدها 

و هزاران نسخه دیگر مثل این ها باز هم باشد. 
اگر این همایش واقعاً هیچ نفع دیگری نداشته 
باشد، معرفی همین دو نسخه دستاورد بزرگی 
در عرصه شــاهنامه پژوهی است. به سرانجام 
رساندن این کار همت می خواهد. ما چاره ای 

جز پررنگ تر کردن ریشه اشتراکات نداریم.

  همدلی بیشتر کشورهای همسایه 
بر واژه »خراسان کهن« 

وی با اشاره به همدلی بیشتر کشورهای فارسی 
زبان با کلیدواژه خراسان کهن بیان داشت: اگر به 
واژه »خراسان کهن« توجه کنیم بهتر است، چون 
وقتی می گوییم »ایران بزرگ« خیلی دلچســب 
دوستان ما در افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان 
نیست، اما وقتی می گوییم »خراسان کهن« همه 
راضی و موافقند و احســاس اشتراک می کنند. 
حکایت زبان فارسی امروز مثل آن حکایت است 
که یکی می گفــت انگور، یکی می گفت عنب و 
یکی ازن. ماهیت زبان فارسی هم، هرچه بر او نام 
بگذاریم، فرقی نمی کند و یکی است. در نتیجه 
بهتر است به جای این دعواها بر پیوندها تمرکز 
کنیم که اگر این گونه شد باید بدانیم مثالً شهر 
هرات نزدیک 100سال پایتخت ایران بوده است 
و رنسانس ایرانی اسالمی در قرن نهم و دهم در 
هرات به وجود آمده است، یا رودکی که پدر شعر 

فارسی اســت، اگر بر مبنای مرزهای امروز نگاه 
کنیم، در تاجیکستان بوده است. پس ما اصالً از 
هم جدا نیستیم بلکه در تار و پود هم تنیده ایم. 

  نقش دستگاه دیپلماسی
قیامتی درخصوص نقش دستگاه دیپلماسی کشور 
در این میان ابراز داشت: در درجه نخست مسئوالن 
فرهنگی و مرکز پژوهش های وزارت امور خارجه و 
رایزن های فرهنگی جمهوری اسالمی هستند که 
می توانند خون تازه ای به رگ رایزنی فرهنگی ما 

بخصوص در حوزه تمدنی خراسان کهن بدمند. 
اگر این فعالیت ها آغاز شود، حتماً به دیپلماسی 
سیاسی هم خواهد کشید، چون بدون دیپلماسی 
سیاسی، دیپلماسی ادبی و فرهنگی هم نمی تواند 
رشــد کند. زمانــی کــه روابط سیاســی ما با 
تاجیکستان مقداری فراز و فرود داشت، تأثیرش 
به کل ارتباطات فرهنگی و ادبی ما هم ســرایت 
کرد.  اگر رسانه ها، مسئوالن و نخبگان علمی این 
حوزه چانه زنی های فرهنگی و جنبش فرهنگی را 
ایجاد کنند، می توانند کمک شایانی به ایجاد این 

جنبش داشته باشند. 
وقتی دیپلماسی سیاسی ببیند دیپلماسی فرهنگی 
می تواند به کمک او بیاید، قطعاٌ همراهی می کنند. 
نکته اینجاســت که اصوالً دیپلماســی فرهنگی 
است که می تواند به روابط سیاسی کمک کند و 
سازنده باشد. اگر به لحاظ فرهنگی موفق باشیم، 
بخصوص در دنیای امروز که بدخواهان روبه روی ما 
ایستاده اند، می توانیم از این فرصت خوب استفاده 
کنیم و با ایجاد پیوندها بین کشــورهای آسیای 
مرکــزی، خودمان را محکم کنیــم و محکم تر 
بایستیم و فریاد بزنیم که شما نمی توانید فرهنگ 

ایران و ایرانی را محدود کنید. 
 در چنین زمانی که دشمنان علیه ما ایستاده اند 
شاهنامه می تواند هم سبب همگرایی ملی ما شود 
و هم می تواند عامل پیوند ما با کشورهای دیگر و 

جهانیان شود. 
 پروفسور ییلدیریم، رئیس دپارتمان زبان فارسی 
دانشگاه آنکارا ترکیه نیز در مراسم افتتاحیه این 
همایش اظهارکرد: شاهنامه افسانه نیست، بلکه 
فردوسی در این اثر شــگرف همه تالش خود را 
برای گردآوری مطالبی کرده که همه جنبه های 
زندگی فردی و اجتماعی انسان ها را دربرمی گیرد.
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