
فرسایش زبان فارسی
پس از انتقاد رهبری از صداوسیما و ابراز 
نگرانی ایشان در ارتباط با فرسایش زبان 
فارسی، کاربران فضای مجازی هشتگ 
#زبان_فارســی را در توییتر داغ کردند. 
یکی از کاربران دراین باره نوشته است: 
»رهبری در دیدار با شــاعران فرمودند: 
»راجع به زبان فارسی بنده نگرانم«. این 
که یک ایرانــی در حرف زدنش بیش از انــدازه از واژه های زبان  های بیگانه 
استفاده می کند نشان از سواد و آشنایی او به آن زبان نیست، نشان از ناآشنایی 

او با زبان فارسی است«.

افزایش سرعت تولید
کیــان عبداللهــی - خبرنــگار و فعال 
رســانه ای- در ارتبــاط با خبــر افزایش 
ظرفیت تولیــد اورانیوم غنی شــده در 
کشــورمان، در صفحه توییترش نوشت: 
»ظرفیت تولید اورانیوم غنی شــده 3.67 
ایران از امروز چهار برابر شد. این موضوع 
به معنای افزایش غنای مواد و یا افزایش 
تعداد  ماشین  های سانتریفیوژ و یا تغییر نوع سانتریفیوژها نیست، بلکه با همین 

وضعیت فعلی نرخ یا همان سرعت تولید این مواد چهار برابر خواهد شد«.

قربانی جنگ تجاری
شــرکت هــوآوی یکــی از بزرگ ترین 
آسیب دیدگان در جنگ تجاری آمریکا و 
چین، بتازگی از سوی گوگل تحریم شده 
است و احتمال دارد در آینده پشتیبانی 
بسیاری از نرم افزارهای هوشمند بر روی 
تلفن  هــای همراه هوآوی متوقف شــود. 
این خبر، کاربران این برند تلفن همراه را 
حسابی در شوک فرو برده است! یکی از کاربران در توییتر نوشته است: »گوگل 
اولش ادا درآورد که اندروید یک پلتفرم غیرانحصاری هست و حاال که جنگ 
تجاری آمریکا و چین باال گرفته، گوگل گفته که مجوز شرکت چینی هوآوی 
رو باطل می کنه! این درسی می شه که کالً در هیچ زمینه ای به آمریکا نباید 

اعتماد کرد«.

سیاست یک بام و دو هوا
»شهره سلطانی« مجری برنامه »جشن 
رمضان« شــبکه پنجم ســیما پس از 
انتشــار تصاویری در کنــار حیوانات 
خانگــی در صفحه اینســتاگرامش، از 
این برنامه کنار گذاشــته شــد! حسن 
شمشادی هم در واکنش به این ماجرا، 
با انتشــار تصاویری از »امین حیایی« و 
»محمدرضا گلزار« در کنار سگ و حیوانات خانگی در اینستاگرامش نوشت: 
»دســت کم در دو برنامه دیگر، بازیگرانی دقیقاً به خاطر همان چیزی که 
شــهره ســلطانی از ادامه حضور در صدا و سیما منع شــد، حضور دارند! 
 صرف نظر از اینکه آن تصمیم درست است یا این؛ پرسش اساسی این است 
که آیا چنین شــیوه ای را نمی توان به نوعی اســتاندارد دوگانه یا سیاست 

یک بام و دو هوا در رسانه ملی دانست «؟

 غش کردن مجازآباد
وغیرفوتبالی  فوتبالی  ویژگی های  معتقدند   برخی ها 
شــخصیت »کریــس رونالــدو« جوری اســت که 
عالقه مندان به فوتبال در دنیا را به دو دســته کلی 
تقســیم می کند. دســته اول، آن هایی که دیوانه وار 
عاشق او هستند و دسته دوم، آن هایی که بشدت از 
ستاره پرتغالی متنفر ند! یعنی حد وسطی هم در این 
ماجرا وجود ندارد و شما اگر از جمله دنبال کنندگان 
فوتبال باشید، به ناچار در یکی از این دو دسته قرار 
می گیرید. به خاطر همین تقســیم بندی نه چندان 
کارشناســانه، مجبوریــم مطلب امــروز را طوری 
بنویسیم که در آن هم مراعات »عاشق« ها را کرده و 
هم هوای »متنفر« ها را داشته باشیم. بنابراین اگر در 
ادامه و در بخشــی از سطرهای این مطلب احساس 
کردید نویسنده دارد به سمت گروه »عاشق« ها غش 
می کند، لطفاً عجله نکنید... چون ممکن اســت در 
پاراگراف های بعدی مطلب ســمت شما غش کرده 

باشیم!

  مواد الزم برای فوتبالیست شدن
شرایط ســخت زندگی، رها کردن درس و مدرسه، 
عالقه عجیــب و غریب به فوتبال، وجود یک پدر یا 
مادر مشــکل دار، بازی کردن با گلوله های پارچه ای 
و... انگار مواد الزم و تکراری برای تبدیل شدن خیلی 
از کودکان به ستار ه های جهان فوتبال است. فرزند 
آخر »خوزه دینیس آویرو« که بعدها به »کریســتین 
رونالدو« معروف می شــود از جمله همین کودکان 
اســت.  زندگینامه نویس ها درباره اش نوشته اند: 34 
سال پیش در »سان آنتونیو«ی پرتغال به دنیا آمد... 
مادرش آشــپز و پدرش باغبان شهرداری بود... در 
کودکی در فقر زندگی می کرده و مجبور بوده اتاقش 
را با برادر و خواهرش تقســیم کند... به خاطر اینکه 
به طرف معلم صندلی پرت کرده از مدرســه اخراج 
می شــود و بعدها درباره آن اتفاق می گوید: معلم به 
من احترام نمی گذاشت... پدر از سه یا چهار سالگی 
متوجه عالقه فرزندش به توپ و فوتبال می شــود... 
از هشت ســالگی به تیم نونهاالن و آماتور»آندورنیا« 
راه پیدا می کند و البته شــاید پدرش واســطه این 
عضویت می شود، چون مســئولیت تدارکات تیم را 
به عهده دارد... در 10 ســالگی  با نونهاالن باشگاه 
»ناســیونال« فوتبــال بازی می کنــد و قهرمان هم 
می شود تا به او اجازه بدهند در آزمایش های باشگاه 
»اسپورتینگ« لیسبون شرکت کند و برای عضویت 
در این باشــگاه پذیرفته شــود. خالصه اینکه گویا 
از 14 ســالگی به بعد، فوتبــال بازی کردنش کاماًل 
 حرفه ای شد و روی نوار موفقیت های پی درپی افتاد.

 دو اتفاق
برای جذاب  تر شــدن قصه »رونالدو« می شود این دو 
نکته را هم یادآوری کرد که دو اتفاق می توانســت 
جلوی ســتاره شــدن او را بگیرد. اول اینکه، چند 
ســال پیش مادرش اعتراف کرد وقتــی »کریس« 
را بــاردار بــوده - البد به دلیل مشــکالت مادی و 
نداری- تصمیم گرفته تا از شر فرزند داخل شکمش 
در همان ماه های نخســت راحت شــود. برای این 
کار به خیلی از روش ها هم متوســل می شــود اما 

»کریس« انگار اصرار دارد به هر شکل ممکن متولد 
شــود! اتفاق دوم در 15  ســالگی اش رخ داد. وقتی 
که در میان نوجوانان فوتبالیســت پرتغالی مشهور 
شــده و همه برایش  آینده ای درخشان را پیش بینی 
می کردند، معاینه های پزشکی نشان می دهند قلب 
پســر فوتبالیســت مشــکل دارد و باید عمل شود. 
پزشــکان می گویند پس از عمل مشخص می شود 
آیا او می تواند به فوتبال ادامه دهد یا خیر. »کریس« 
صبــح به بیمارســتان می رود، با لیــزر تحت عمل 
جراحی قرار می گیرد، شــب از بیمارستان مرخص 
می شود و چند روز بعد هم به تمرینات برمی گردد! 
ظاهراً همان موقــع هم روزنامه ها درباره مشــکل 

قلبی اش بزرگنمایی کرده بودند. 

 خستگی ناپذیر
باشــگاه »اســپورتینگ« محل رشــد، دیده شدن 
و بعــد هــم پرش بلنــد او به ســمت موفقیت و 
شهرت است. بی انصافی اســت اگر مثل خیلی از 
نوشــته های قبلی بگوییم:... شانســش  می زند و 
الکس فرگوســن بازی او را می پســندد... واقعیت 
این اســت که درخشــش »کریس« در آن روزها 
توجــه خیلی ها را بــه خودش جلب کــرده بود. 
یعنی فرگوســن و باشگاه منچســتر، بی دلیل در 
ســال 2003، 13/5  میلیــون پونــد )نزدیک به 
16 میلیــون یورو( را برای بــه خدمت گرفتن او 
نمی پردازنــد. این را هم باید بدانید که رســیدن 
»کریس« به این مرحله تنها حاصل سرمایه گذاری 
باشــگاه های پرتغالی روی اســتعداد او نیســت. 
حرفه ای هــا خــوب می داننــد که بــدون تالش، 
تمرینات ســخت بدن ســازی و فوتبالــی، بدون 
رعایــت  برنامه های ســختگیرانه بــرای زندگی و 
تمرینات منظم، اســتعدادها به جایــی نخواهند 
رســید. یعنی اگر از جمله عاشــقان یــا متنفران 
اطــراف »رونالــدو« هســتید گمــان نکنید آقای 
کهکشانی ســابق، همه شــهرت، مهارت و ثروت 
امروزش را با استعداد، شانس و همت  باشگاه های 
فوتبال به دست آورده است و از همان 15 سالگی 
الی پرقو و وســط ناز کشیدن  باشگاه های مختلف 

نفس کشیده است.

 مرا نمی خواستی
برخی ژســت  ها، حــرکات گاه ناشایســت و غرور 
فراوانش در زمین گاهی شــما را عصبانی کرده؟ از 
عمل های جراحی پرشمار زیبایی که تا امروز انجام 
داده و لــک و پیس  ها و خــط خطی های صورتش 
را حذف کرده، شــاکی هســتید؟ مدل های نسبتاً 
عجیب و غریــب موهایش در ســال های مختلف 
شــما را کالفه کرده؟ به این فکر کنید که ســتاره 
امروز مــورد عالقه و یا تنفر شــما، همان کودک 
بدقلق دیروز اســت کــه درس و مشــق را برای 
همیشه رها کرده و حاال آدم کم سوادی به حساب 
می آید. اگرچه ســعی می کند برای پدرش احترام 
قائل باشــد، اما در نهایت فرزند مردی است که به 
دلیل زیاده روی هایش در نوشــیدن مشروبات الکی 
جانش را از دســت داد. مادرش همان زنی اســت 
که »کریس« چند ســال پیش وقتی حال خوشــی 

نداشت ســرش داد زد: یادت میاد قرار بود من رو 
سقط کنی... من همون پسرتم... همون پسری که 
تو نمی خواستیش حاال داره خرج زندگی تو و بقیه 

خانواده رو می ده!

 پول های سرریز
البد می دانید که عشــق ماشــین است و شهرت 
خودروهای میلیاردی و کلکســیون  ماشــین  های 
شخصی اش را شنیده اید. عکس ویالها و خانه های 
گران قیمتی که دارد را هــم البد دیده اید. به هر 
حــال پول های عجیــب و غریــب و هنگفتی که 
سال هاســت از دریای فوتبــال و تبلیغات مختلف 
صیــد می کنــد، آن قــدر انــدک نیســت که با 
خرید کلکســیون خودرو و خانه، جت شــخصی، 
ســرمایه گذاری در اینجــا و آنجــا و  هزینه های 
زندگی خانوادگی و تفریحات مختلف، ته بکشــد! 
پول های باقیمانده ای که  از حســاب هایش سرریز 
می شــوند باید جــوری خرج شــوند! گاهی برای 
 ســرگرمی های به ظاهــر ممنوعــه، گاهی برای 
 رابطــه کوتاه مدت با فالن دختر زیبا، گاهی برای 
حق ســکوت دادن به زنان و دخترانی که قربانی 
روابــط نامتعارف با او  شــده اند و گاهی هم بابت 
حق الوکالــه وکیالنی کــه  در دادگاه ثابت کنند 
»رونالدو« فرار مالیاتی نداشــته است! این هایی که 
نوشتیم فقط  اشاره ای گذرا به ده ها دردسر ناشی 
از شــهرت و ثروت اســت که  خیلی ها نام آن را 
فساد اخالقی و اقتصادی  گذاشته اند اما »رونالدو« 
با همان غرور مخصوص به خودش که ریشــه در 
گذشــته او دارد، بیشتر آن ها را تکذیب کرده و با 

برخی رسوایی هایش نیز کنار آمده است!

 رکورد دار 
بــه خاطر رعایت انصــاف، بگذارید ته مطلب، کمی 
هم به سمت »عاشق« های رونالدو غش کنیم. یعنی 
درســت که هنوز کســی نمی داند فرزند نخســت 
او حاصــل ازدواج بــا کدام دختر یــا زن در کجای 
جهان اســت؟ فهرست دوســت دختران رسمی و 
غیرر ســمی اش به اندازه چند نفــر دیگر جا دارد؟ 
سرنوشــت پرونده تجاوزش به فــالن دختر به کجا 
رســیده؟ ماجــرای آن تجاوز دیگر چطــور رفع و 
رجوع شــده اســت؟ و... اما اخبار و حاشــیه های 
مربوط به رونالدو فقط به این مسائل منفی محدود 
نمی شــود. ادعای ما نیســت بلکه بیشتر سایت ها و 
 خبرگزاری های داخلی و خارجی در سال های پیش، 
نام او را باالی فهرست ورزشــکارانی که دستی در 
کارهای خیریه دارند، آ ورده اند. یعنی همان طور که 
رکورددار پول خرج کردن برای  سرگرمی های مثبت 
و منفی خودش اســت، رکورد پول دادن برای امور 
خیریه  و کمک به کودکان محروم و بیمار را هم در 

میان ورزشکاران دارد.
اصل خبر کمک به مردم غزه هم مال سال 1391 
اســت که »رونالــدو« جایزه کفــش طالیش را به 
باشــگاه رئال مادرید داد تا مبلغ 1/5 میلیون یورو 
حاصــل از فروش آن را به مــدارس غزه اختصاص 
دهنــد... البته اگر فردا و پس فردا خبرگزاری ها آن 

را تکذیب نکنند!    
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قراردادهای مبهم رسن و ترابی

بوی جدایی
ستاره های سرخ می آید

 به بهانه قهرمانی لژیونرها
در روسیه، کرواسی و استرالیا

15 کشور با فاتح ایرانی

رهبر انقالب در دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب با گالیه از صدا و سیما:

نگران زبان فارسی ام

 آیا کمک 1/5 میلیون یورویی 
»رونالدو« به مردم غزه واقعیت داشت؟

 خیلی محبوب...
خیلی منفور!

نذر سرخ
رقیه توسلی: زیارت عاشورا می خواند روی تخت اهدا... زیرلبی، بی کتاب.

عاشــقی اش دســتم می آید. اینکه نذرش را می فهمد. از قطرات خونی که 
می گذرد. شادی که توی سفره نیازمندان می گذارد. 

صدای پُر حجب اش می پیچد: »الســالم علیک یا اباعبداهلل«. آرزو دارم آقا به 
نوکریشان قبولم کنند. با خود زمزمه می کنم »نذر خون« و انگار دستی توی 
دلم چراغی روشن می کند آن وقت که پرستار دستگاه را متصل و کیسه، رنگ 
دانه های انار می شود. وقتی می بینم مویرگ ها چقدر می توانند مهربان و گوش 

به فرمان باشند!

آرزوهای خاک شده
م.ظرافتی: این روزها دیگر هیچی مزه نمی دهد. شده ایم  عینهو پرتقال های 
یخ زده ای که به ضرب و زور سردخانه و مواد نگهدارنده به تابستان رسیده اند، 

اما با وجود ظاهر ترگل ورگل، خشکی و بی رمقی شان، حالت را می گیرد!
نه دور همی های خانوادگی حالمــان را جا می آورد، نه دیدار رفقای قدیمی. 
 به قول پیرمرد تــوی صف نانوایی، زندگی جوری بی رمقمان کرده که دیگر 
حال و روز زندگی کردن را هم نداریم! زهوارمان جوری در رفته که نه خواب، 
خستگی را از تنمان در می کند، نه تفریح های آخر هفته. اینکه کجای راه را 
اشتباه رفته ایم، نمی دانم اما از این بابت مطمئنم که خیلی هایمان زده ایم به 
جاده خاکی! شــده ایم مشتی چهره اخمو که هر روز صبح خط مترو را برای 
رسیدن به محل کار عوض می کنیم و ظهر ها با چهره های خسته و بی رمق 
برای رسیدن به خانه و فرار از دنیای خارج از آن، در ایستگاه اتوبوس بی قراری 
می کنیم. شــب ها پیش از خواب در سکوت اینستاگرام و تلگرام را »رفرش« 
می کنیم و پس از تنظیم هشــدار تلفن همراه برای صبح زود، در میان انبوه 
فکر و خیال های سیاه و سفید به خواب می رویم... و فردا باز روز از نو، روزی 
از نو! شک ندارم که زندگی هایمان قرار نبوده این شکلی باشد؛ شک ندارم که 

خیلی هایمان راه را اشتباه آمده ایم.
نمی دانم ما شبیه زندگی هایمان شده ایم یا زندگی هایمان شبیه ما؟ هرچی 
که هســت خیلی هایمان شده ایم آدم های خشک و بی احساسی که غربت و 
تنهایی از ســر و کله مان باال می رود و فرســودگی مان از پیکان جوانان دهه 
50 هم بیشتر شده اســت! اما همچنان در جست وجوی زندگی و آرزوهای 
بزرگ، تالش می کنیم غافل از اینکه تمام مدت بیخ گوشمان بوده است! در 
این میان تنها چیزی که بی وقفه جریان دارد، زمان است. زمانی که با گذشت 
هر  لحظه اش، بخشــی از زندگی ای که تمام این سال ها در جست وجویش 
بوده ایم، برای همیشه تمام می شود. این را خیلی هایمان وقتی می فهمیم که 
دیر شــده و باید آرزوهایمان را مثل خودمان و زندگی هایمان، خاک کنیم. 
وصف حال امروزمان را شــاید صائب تبریزی سال  ها پیش، پیش بینی کرده 

باشد؛ آنجا که می گوید:
بر مور و مار جای نَفس تنگ گشته است 

بُردند بس که آدمیان آرزو به خاک...

 عمله های خوب خدا
اســم اصلي اش را نپرســیدم اما »شــیخ علی« صدایش می کردند. 
یکــی دو بار در این مطلب اســمش را آوردم اما معرفي اش نکردم. 
شــیخ علي، روحانــي پرجنب وجوش و فعالي بود با عمامه ســفید. 
پیراهن ســفید آخوندي پوشیده بود و شلوار بســیجي و چکمه به 
پا داشــت. یک لحظه آرام و قرار نداشــت و مــدام مثل فرفره در 
کوچه هــا مي چرخید. به بچه ها ســر مي زد و گروه هــا را به این ور 
و آن ور مي فرســتاد. اگر یک لحظه در کوچــه انقالب 3 بود چند 
لحظه بعد باید در انقالب 6 یا 7 دنبالش مي گشــتي. ظاهراً مسئول 
تقســیم نیروهاي جهادي بود. کاغذ و خودکاري دســتش بود و هر 
کس نزدش مي رفــت فوراً راهنمایي اش مي کــرد به کدام کوچه و 
کدام خانه برود. یادداشت مي کرد که حساب دستش باشد که کي، 
کجاست. شــیخ علي از »عمله هاي خوب خدا« بود. اما روحاني هاي 
دیگري هم بودند که لباس ســبز پلنگي )ماننــد برخي هاي دیگر( 
پوشــیده بودند و بي ســیم بــه دســت در کوچه هــا مي پلکیدند. 
بــا دوســتان و رفقا مزاح مي کردنــد. غیر رفقا را مــورد تفقد قرار 
مي دادند. با ابزار و لوازم جهادي )بیل و کلنگ( یا آثار ســیل سلفي 
مي گرفتند. ســوار بر موتورها و تویوتاهــا در خیابان ها باال و پایین 
مي رفتند. یک ذره گل هم روي لباسشــان ننشســته بود! عمامه به 
سر داشــتند و همین موجب تشخصشان مي شد. کسي که بخواهد 
مخلصانه کار کند نیاز به عمامه ندارد که از بقیه متمایز شود. اتفاقاً 
با عمامه، کار کردن ســخت تر است. در مسجد، روحاني الغري کنار 
مــا مي خوابید که بدون عبا و عمامه مي رفت ســر کار و فقط موقع 

نماز عمامه اش را مي گذاشــت و عبایش را روي دوش مي انداخت.
در شهرعالوه بر خیرمقدم ها و تشکرهاي زباني، دیوار نوشته هایي هم دیده 
مي شد. برخي را با رنگ و دستي نوشته بودند و جاهایي هم کاغذ چسبانده 

بودند. چند دیوارنوشته را بخوانید:
- لبخندت تعادل شهر را به هم مي زند...تو بخند من شهر را از نو مي سازم
- مردم ایران از لطف و مهرباني شما سپاسگزاریم )از طرف اهالي معموالن(

- تو نیکي مي کــن و در دجله انداز/ که ایزد در بیابانت دهد باز )مهربانان 
سپاسگزاریم(

شاهد عینی-قسمت دهم

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

  مجید تربت زاده  اول اینکه حواســمان جمع باشــد اگر تیتر وعکس 
»رونالدو« را درشــت زده ایم باالی مطلب، معنی اش این نیســت که 
فوتبالیست پرتغالی را همه جوره قبول داریم و مثاًل او را به عنوان الگو 
به خوانندگان معرفی  کرده ایم. شما بهتر از ما می دانید که »رونالدو« با 
همه شهرت و محبوبیتش، از آن شخصیت هایی است که اگرچه در زمین 
فوتبال می داند کیســت و چه هدفی دارد، اما در میدان زندگی و روابط 

اجتماعی انگار تکلیفش با خودش چندان روشن نیست.
دوم اینکه، همــان خبرگزاری هایی که در هفته گذشــته، خبِر کمک 
1/5 میلیون یورویی »رونالدو« به مردم غزه و به مناســبت ماه رمضان 
را توی بــوق و کرنا کرده بودند، دیروز خبر دادنــد: »پایگاه اینترنتی 
»leadstories« تماســی را با نماینده های رونالدو برقرار کرده و آن ها 

خبر کمک مالی این بازیکن به مردم فلسطین را رد کرده اند«! 

تلنگر

 ربنّا و رطب

چهارشنبه 1 خرداد 1398

  16 رمضان 1440 

 22 می 2019  سال سی و دوم  

شماره 8972 

 zendegi@qudsonline.ir 

واعظ آشتیانی در گفت وگو با قدس:

تاج برای حمایت از وزیر 
در باشگاهداری دخالت می کند

اظهارنظر عجیب رئیس فدراســیون فوتبال دو روز پس از دستورش مبنی بر عدم 
برگزاری اردوهای خارجی باشگاه لیگ برتری، جنجال حقوقی جدیدی را در محافل 
خبری به راه انداخت تا یک بار دیگر موضوع تصمیمات ناگهانی در موضوعات مهم 
و کلیدی به عنوان سوژه نخست ازسوی رسانه های گروهی دنبال شود.ماجرا از آنجا 

کلید خورد که رئیس فدراسیون فوتبال در جمع 
نمایندگان اســتیضاح کننــده وزیر ورزش و 
جوانان مدعی شــد هیچ باشگاهی از فصل 
آینده حق جذب مربی و بازیکن خارجی را 
ندارد، همچنین هیچ تیمی نباید به استفاده 

از برندهای خارجی برای البســه 
ورزشــی خود مبادرت کند.

با  موضوعی که به کلی 
قوانین جاری کشور 

تجارت  قانون  و 
و  دارد  منافات 
عنوان  به هیچ 
اجرایی  کاربرد 
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سینا حســینی : اظهارنظر عجیب رئیس فدراسیون 
فوتبال دو روز پس از دســتورش مبنی بر عدم برگزاری 
اردوهای خارجی باشــگاه لیگ برتری، جنجال حقوقی 
جدیــدی را در محافل خبری بــه راه انداخت تا یک بار 
دیگر موضوع تصمیمات ناگهانــی در موضوعات مهم و 
کلیدی به عنوان سوژه نخست ازسوی رسانه های گروهی 

دنبال شود.
ماجرا از آنجا کلید خورد که رئیس فدراسیون فوتبال در 
جمع نمایندگان اســتیضاح کننده وزیر ورزش و جوانان 
مدعی شد هیچ باشگاهی از فصل آینده حق جذب مربی 
و بازیکــن خارجی را ندارد، همچنیــن هیچ تیمی نباید 
به اســتفاده از برندهای خارجی برای البسه ورزشی خود 
مبادرت کند.موضوعی که به کلی با قوانین جاری کشور 
و قانــون تجارت منافــات دارد و به هیچ عنــوان کاربرد 

اجرایی ندارد.
امیر واعظ آشتیانی مدیرعامل سابق باشگاه استقالل در 
گفت وگو با خبرنگار قدس بــا انتقاد صریح از این تصمیم 
عجیب رئیس فدراسیون تأکید کرد: این قانون همانند منع 
حضور دروازه بان خارجی در لیگ برتر ایران تبعات منفی 
بسیار دارد و باید منتظر شکست زودهنگام این پروژه در 

سطح فوتبال حرفه ای ایران باشیم.

  آقای آشتیانی! تصمیم جدید رئیس فدراسیون 
فوتبال مبنی بر عدم همکاری باشگاه های ایرانی با 
مربیان و بازیکنان خارجی کارشناسی شده است یا 
تنها برای کاهش فشار نمایندگان استیضاح کننده 

وزیر ورزش است؟
متأسفانه فدراسیون فوتبال به جای پرداختن به موضوعات 
مهم و کالن که در راســتای پویایی و ارتقای سطح فنی 
مسابقات فوتبال است، خود را درگیر مسائل فرعی و پیش 
پا افتاده کرده است، دوستان وظایف ذاتی و چالش های 
مدیریتی را به حال خود رها کردند و در امور باشــگاه ها 
دخالت می کننــد در حالی که این مســئله کاری کاماًل 

غیرقانونی و خالف قانون تجارت است.

  ممکن است در واکنش به این اظهارنظر مسئوالن 
فدراسیون و وزارت ورزش مدعی شوند در جهت 

صرفه جویی در خروج ارز از کشور این گونه رفتار 
کرده اند؟ آیا می توان این فرضیه را قبول کرد؟

وظیفه فدراســیون کاماًلمشخص است، وظیفه باشگاه، 
هیئت مدیره و مجمع آن نیز طبق اساســنامه و ساختار 
مدیریتی کاماًل مشخص است، فدراسیون حق دخالت در 
امور باشــگاه ها را ندارد بلکه باید هیئت مدیره و رؤسای 
مجامع باشــگاه دراین ارتباط تصمیم گیری کنند تا در 
نحوه خروج ارز از کشــور صرفه جویی صورت گیرد. از 
طرفی وزارت ورزش و دولت باید به دنبال سرمایه گذار در 
حوزه عمرانی باشند تا با استفاده از ظرفیت جغرافیایی 
و اقلیمی کمپ هایی را در کشــور ایجاد کنند که تیم ها 
به جای حضور در کشــور خارجــی از امکانات داخلی 
اســتفاده کنند. قطعاً اگر دولت و وزارت ورزش با جذب 
ســرمایه گذار اقدام به ایجاد زیر ساخت های مناسب در 
چهاراقلیم کشــور کنند آن وقت دیگر کسی حاضر به 

خروج ارز از کشور برای اردوی تدارکاتی نیست.

  با این تفاسیر تصمیمات اخیر مهدی تاج را از هم 
اکنون شکست خورده می دانید؟

تصمیمی که پشــت آن فکر و عقالنیت وجــود ندارد به 
اعتقاد شما موفق خواهد شد؟ من قصد حمایت از بازیکن و 
مربی خارجی را ندارم اما به اعتقاد شما این دستور ضمانت 
اجرایی دارد؟ مگر همین دوستان قانون وضع نکردند که 
دروازه بان خارجی حق عقد قرارداد با باشــگاه های ایرانی 
را ندارد؟حاصل آن تصمیم بدون پشــتوانه چه شد؟ مگر 
دوستان مدیر قانون ســقف قرارداد را تعیین نکردند چه 
اتفاقی رخ داد همه چیز شفاف  و اصولی شد؟ آیا آقای تاج 
در جریان هستند با این قانون رقم قرارداد مربیان بعضاً کم 
دانش و ریکاوری نشــده از نظر علمی چقدر رشد خواهد 
کرد؟ دقیقاً همان اتفاقی که بــرای دروازه بانان ایرانی رخ 
داد. کدام یــک از مربیان فوتبال ایــران دارای دانش روز 
فوتبال هستند، به جز چند نفر بقیه همه در تعطیالت به سر 
می برند، تنها همین نکته را می دانم که همیشه تصمیمات 

ناگهانی مایه پشیمانی و ناکامی بوده است.

  بزرگ ترین عامل پیدایش چنین مشــکالت 
و چالش هایی نبود اتاق فکر مناســب در فوتبال 
ایران است، دقیقًاهمان طرحی که در دوره حضور 
در استقالل مطرح کردید که فوتبال ایران نیاز به 
یک مرکز پژوهش ها یا اتاق فکر دارد اما تا به امروز 
تنها یک یا دو نفر برای فوتبال ایران تصمیم گیری 

کردند؟
متأسفانه دوستان تا زمانی که در الک دفاعی به سر می برند 
و ارزشی برای نگاه منتقد ندارند شرایط به همین منوال 
است.عدم آشنایی کافی و کامل با قوانین داخلی و خارجی 
عامل بروز چنین تصمیماتی است. این موضوع اگرهم قرار 
به عملیاتی شدن داشته باشــد بایستی از یک فصل قبل 
به بحث و بررسی گذاشته شــود، نه اینکه چون امروز در 
شرایط اضطرار گرفتار شدیم و نیاز به دفاع ازوزیر داریم در 
مواجهه با نمایندگان استیضاح کننده این وعده را بدهیم و 
بالفاصله بدون پشتوانه فکری این موضوع را در قالب دستور 
اجرا کنیم. اگر حال و روز فوتبال ما به این وضعیت گرفتار 
شده تنها و تنها به خاطر این مباحث و رفتارهای غیر اصولی 
و غیرکارشناسی است، این تصمیم آخرین راهکار صرفه 
جویی به شمارمی آید اما تا قبل از اینکه چنین تصمیمی 
گرفته شود هزار راه دیگر وجود دارد که دوستان با نادیده 
گرفتن آن به ســراغ گزینه آخر می رونــد چون حوصله 

بررسی بیشتر ندارند.

  یعنی اعتقاد دارید اگر اتاق فکری وجود داشت، 
چنین اتفاقی رخ نمی داد؟

100 درصد. به هر تقدیر باید بپذیریم که این اظهارنظرها و 
بعضاً تصمیمات ناپخته ریشه فوتبال را هدف قرار می دهد.

کار فکری درســتی روی این موضوع صورت نگرفته پس 
طرح محکوم به شکست است. اگر مدیران محترم قدری 
به تبعات ایــن چنین تصمیماتی فکــر می کردند هرگز 
چنین موضوعاتی را در قالب دستور بیان نمی کردند بلکه 
توصیه و ارشــاد می کردند که در صورت امکان مدیران، 
هیئت مدیره ها و مجامع قدری با نگاه صرفه جویی ارزی به 

مسائل فوتبال نگاه کنند.

واعظ آشتیانی در گفت وگو با قدس:

تاجبرایحمایتازوزیردرباشگاهداریدخالتمیکند

خودداری مخیتاریان از حضور در آذربایجان و فینال لیگ اروپا
هنریک مخیتاریان، ستاره ارمنی آرسنال حاضر نیســت کاروان توپچی ها را در سفر به 
جمهوری آذربایجان همراهی کند. چهارشنبه آینده در باکو فینال لیگ اروپا بین چلسی 
و آرسنال برگزار خواهد شد و هنریک مخیتاریان غایب بزرگ این بازی خواهد بود. باشگاه 
آرسنال در بیانیه ای رســمی، تایید کرد که مخیتاریان به دلیل تنش های سیاسی بین 
ارمنستان و آذربایجان، حاضر نیست به باکو سفر کند و این فینال حساس را از دست خواهد 
داد. خودداری مخیتاریان از ســفر به آذربایجان در حالی اتفاق می افتاد که هم یوفا و هم 

سفیر آذربایجان در انگلیس، هرگونه تضمینی به این بازیکن داده بودند.

گوتزه: کلوپ وقتی عصبانی می شود ترسناک است
ستاره بوروسیا دورتموند ضمن ستایش از یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول می گوید 
او عالوه بر شوخ طبعی همیشگی اش وقتی پای کار در میان باشد بسیار جدی و حتی 
گاه ترسناک است. ماریو گوتزه می گوید: »کلوپ خودش است و هر چه می خواهد 
می گوید. او عالوه بر آنچه در رسانه ها می بینید یک وجه خیلی جدی دارد. زمانی که 
یک فوتبالیست هفده هجده ساله بودم اگر در تمرین ها با تمام وجود کار نمی کردم 
از کلوپ واقعا می ترسیدم. او دوان به سمتم می آمد، مستقیم به صورتم نگاه می کرد، 

دندان هایش را به هم می سابید و سرم فریاد می کشید.«

»ژیرو« با چلسی تمدید کرد
اولیویه ژیرو مهاجم فرانسوی تیم فوتبال چلسی انگلیس، قرارداد خود را به مدت یک 
سال با این باشگاه تمدید کرد. ژیرو در 62 بازی که با پیراهن آبی های لندن به میدان 
رفت، 17 گل به ثمر رســاند و مطابق قرارداد جدید خود، تا پایان فصل 2019-20 
در چلسی توپ می زند. ژیرو پس از تمدید قرارداد خود گفت: »من واقعاً می خواستم 
حداقل یک سال دیگر در چلســی بمانم و از عقد قرارداد جدید بسیار خوشحالم. از 
زمان حضورم در باشگاه،احساس کردم که جزئی از تیم و خانواده ام هستم و امیدوارم 

قهرمانی های بیشتری کسب کنیم.«

توافق منچستریونایتد با ستاره ولزی
باشگاه منچستریونایتد به توافق شــخصی با دنیل جیمز، بال 21 ساله تیم فوتبال 
سوانزی رسیده اســت و نخستین خرید تابســتانی اولگنار سولسشایر در ازای 15 
میلیون پوند عملی خواهد شد. این بازیکن ولزی که عالقه زیادی برای پیوستن به 
سرخپوشان منچستر دارد، تنها یک سال دیگر از قراردادش با سوانزی باقی مانده 
است. سولسشایر پیش از این گفته بود که ترکیب منچستریونایتد باید متحول شود 
و سیاست این باشگاه برای فصل نقل وانتقاالت تابستانی جذب بازیکنان جوان که 

بتوانند سال ها در خدمت این تیم باشند، عنوان شده است.

ورزش: مهدی ترابی در بازی با السد یک گل تماشایی زد 
و دیگر گل پرسپولیس هم با پاس او به ثمر رسید. نمایشی 
که هواداران این تیم را امیدوار کرد که فصل بعد، شماره 9 
تیم شان ستاره لیگ باشد. ولی مهدی ترابی در میکسدزون 
پایان مسابقه اعالم کرد که وضعیت ماندنش در پرسپولیس 

مشخص نیست.
ترابی در حالی این ادعا را مطرح کرده که سال قبل هنگام 
عقد قرارداد، اعالم شده بود قرارداد این بازیکن با پرسپولیس 
تا سال 1400 است. زمانی که سایت باشگاه پرسپولیس 
خبر بمب نقل وانتقاالت را با تیتــر »ترابی برای دو فصل و 
نیم با پرسپولیس قرارداد بســت« روی خروجی برد، در 
متن اشاره شده بود که ترابی تا سال 1400 با پرسپولیس 
قرارداد دارد. سایت رســمی باشگاه پرسپولیس در تاریخ 
11 تیر 97 در توضیح این خبر نوشته بود: »ترابی با امضای 
قرارداد از زمانی که محرومیت پرسپولیس از نقل و انتقاالت 
پایان می یابد برای دو فصل و نیم پیراهن پرسپولیس را به 
تن خواهد داشت. مهدی ترابی به این ترتیب تا پایان فصل 

1400-1399 بازیکن پرسپولیس است.«
البته قرارداد ترابی تنها عالمت سوال پرسپولیس نیست. 
قرارداد بشار رســن با پرســپولیس هم شفاف نیست. 
درحالی این روزها خبر جدایی بشار رسن از پرسپولیس 
مطرح می شود که 9 اســفند 97 ایرج عرب مدیرعامل 
پرســپولیس با ثبت تصویری در کنار بشار رسن، اعالم 
کرده بود قرارداد این بازیکن عراقی برای دو فصل دیگر 
تمدید شد و به این ترتیب تا پایان فصل 1399-1400 
در عضویت پرســپولیس خواهد بود. حتی رســن هم 
فــردای آن روز در مصاحبه ای گفته بود: »خوشــحالم 

قراردادم تمدید شد. در پرســپولیس ماندم تا قهرمانی 
در لیگ قهرمانان آســیا را تجربه کنم. برای رقم زدن 
روزهای بهتر و چشیدن طعم قهرمانی در آسیا قراردادم 
را تمدید کردم. شور شوق هواداران و حسن نیت مدیران 
باشگاه من را بر این داشت که هر چه زودتر قراردادم را 
تمدید کنم. من هیچ تردیدی برای تمدید این قرارداد با 
پرسپولیس نداشتم. هرگز فراموش نمی کنم که هواداران 
پرســپولیس بعد از فوت مادرم  کمک زیــادی به من 
کردند. آنها کمک کردند که در بدترین شرایط روحیه 
من بازگردد.« دو ماه بعد از این مصاحبه ولی، شــایعه 

جدایی رسن از پرسپولیس شنیده می شود.
ضمن اینکه اگر وســاطت برانکو ایوانکوویــچ نبود ماریو 
بودیمیر نیز در سفر اخیرش به کرواسی در کشورش ماندنی 
شده و با فسخ قرارداد یک طرفه و شکایت به فیفا خواهان کل 
پول قراردادش می شد. از این جهت که او به دلیل چند ماه 
عقب افتادن حق و حقوقش قانوناّ می توانست به مانند آنتونی 

گولچ )بازیکن سابق پرسپولیس( این کار را انجام دهد.
با توجه به این مســائل امکان اینکه باشگاه پرسپولیس با 
بازیکنان خارجی خود برای فصل آینده قطع همکاری کند، 
زیاد است. باشگاه پرسپولیس اگر مایل به حفظ رادوشویچ، 
بودیمیر و بشار باشد باید مبلغی در حدود 14 تا 15 میلیارد 
تومان برای یک فصل آنها کنار بگذارد که در ظاهر اقدامی 
معقول نیست. جدا از اینکه فراهم کردن دستمزد مربیان 
خارجی پرسپولیس هم بیش از 20 میلیارد تومان برای این 

باشگاه هزینه در پی خواهد داشت.
مدیریت باشگاه پرسپولیس در این زمینه صحبت هایی هم 

با برانکو ایوانکوویچ داشته  است.

ورزش: رئیس فدراســیون قایقرانی گفت:  ما کشوری 
چهار فصل هستیم و همه اســتان ها توانمندی میزبانی 
اردوها را دارند. علیرضا سهرابیان در خصوص اردوهای 
آمادگی ملی پوشان اظهارداشت: در حال حاضر 21 اردو 
در حال برگزاری است و تمام رشته ها در رده سنی زیر 21 
سال، جوانان و بزرگساالن در بخش زنان و مردان در اردو 
هستند. همین شرایط در پارا هم وجود دارد. خوشبختانه 
بچه ها خود را آماده می کنند تا در رقابت های مختلف و 

پیش رو بهترین نتیجه را بگیرند.

تعطیلی اردوی برون مرزی
وی در پاسخ به این سؤال که آیا برای آمادگی تیم ها جهت 
کسب سهمیه المپیک، اردوی برون مرزی در نظر دارید، 
گفت: به دلیل مشکالت مالی اردوی برون مرزی نداریم. 
باید تالش کنیم که ابتدا خودمان را روی پا نگهداریم . ما 
کشوری چهار فصل هســتیم و همه استان ها توانمندی 
میزبانی اردوها را دارند.درست است که اردوی برون مرزی 
می تواند امکانات بهتری را برای تیم ها فراهم کند اما چون 
از نظر مالی در مشکل هستیم مجبوریم بسوزیم و بسازیم.

 پیست 2 کیلومتری
رئیس فدراســیون قایقرانی در خصوص مشکل پیست دو 
هزار متر برای تمرین قایقرانان، یادآور شد: در مورد پیست دو 
کیلومتری با وزارت ورزش صحبت کردیم تا یکی از داشته های 
آبی پشت سدها را با حمایت وزارت ورزش الین بندی کنیم و 

این بابی باشد تا از این ظرفیت کشور بهره مند شویم.

 مسابقه انتخابی مجدد
وی در خصوص برگزاری مسابقات انتخابی برای تیم های 
ملی جهت نهایی شدن نفرات اعزامی به مسابقات توزیع 
سهمیه المپیک گفت: برای هر کدام از مسابقات جهانی و 
مسابقاتی که درسهمیه المپیک توزیع شود یک مسابقه 
انتخابی مجــدد برگزارمی کنیم. چون شــاید افرادی 
باشند که به دالیلی نتوانســته باشند به تیم ملی برسند 
یا در انتخابی های گذشته شرکت نکردند ما در اردوها را 
بازمی کنیم و امیدوارم هر فردی که توانمندی دارد راهی 
تیم ملی شــود و در نهایت ترکیب تیم را برای نخستین 

مسابقه کسب سهمیه نهایی کنیم.
سهرابیان تصریح کرد: مسابقات جهانی آب های آرام در 
مرداد ماه در مجارستان برگزار می شود و امیدوارم بعد از 
ماه مبارک رمضان و هفته سوم خرداد ماه آخرین انتخابی 
تیم ملی را برگزار کنیم. این آخرین فرصت کسب سهمیه 

آب های آرام از مسابقات جهانی است. 

 اسپانسرینگ
وی در خصوص جذب اسپانسر گفت: درچند روز گذشته 
دوستانی میهمان ما بودند و پس از تأمین اعتبار از ماه های 
آینده شــاهد حضور دوســتان در بحث اسپانسرینگ 
خواهیم بود. البته اردوهای ما در شهرســتان ها برگزار 
می شود و این چیزی جز حمایت های حامیان مالی نبوده 
و حمایت آن هــا و وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک 
باعث شده که بچه های ما با خیال راحت در اردو باشند 

و خود را برای حضور شایسته در مسابقات آماده کنند.

قراردادهای مبهم رسن و ترابی

بوی جدایی ستاره های سرخ می آید
رئیس فدراسیون قایقرانی با اشاره به مشکالت مالی برای اردوها:

مجبوریم بسوزیم و بسازیم
ضد  حمله

 با کاهش سهمیه امارات و عربستان
 استقالل مستقیم به آسیا می رود

ورزش: صفحه هواداران العین امارات از کاهش سهمیه این کشور در 
مسابقات لیگ قهرمانان آســیا 2020 خبر داد. اماراتی ها پیش از این 
سهمیه 1+3 داشتند ولی کســب نتایج ضعیف آن ها در این رقابت ها 

سبب شده تا سهمیه آنها 2+2 شود.
با نگاه به آخرین رده بندی کنفدراسیون فوتبال آسیا در تقسیم بندی 
سهمیه ها در منطقه غرب آسیا ایران بعد از قطر در رده دوم قرار دارد. 
عربستان و امارات نیز در رده سوم و چهارم قرار دارند. بنا به تقسیم بندی 
سهمیه ها دو کشور اول هر منطقه ســهمیه 1+3 کسب می کنند در 
نتیجه ایران با قرار گرفتن در رده دوم سهمیه 1+3 می گیرد و امارات با 
این رده بندی سهمیه 2+2 می گیرد. بدین ترتیب سهمیه قطر هم مثل 

ایران 1+3 شده و عربستان 2+2 شده است.

تاج به بلژیک رسید
ورزش: رئیس فدراسیون فوتبال برای امضای قرارداد با مارک ویلموتس 
راهی بلژیک شــد. مارک ویلموتس ســرمربی جدید تیم ملی فوتبال 
کشورمان هفته گذشته وارد ایران شد و ضمن انجام مذاکرات نهایی با 
مسئوالن فدراسیون فوتبال، از امکانات فوتبال کشورمان بازدید کرد. 
مهدی تاج  بامداد دیروز برای امضای قرارداد با ویلموتس راهی بلژیک 

شد و در صورتی که مشکلی پیش نیاید، این قرارداد امضا خواهد شد.

احضار بیرانوند به کمیته اخالق
ورزش: کمیته اخالق فدراســیون اطالعیــه ای درخصوص علیرضا 

بیرانوند صادر کرد.
به نقل از ســایت رســمی فدراســیون فوتبال، با توجه به انتشار فیلم 
برخورد ناشایست علیرضا بیرانوند،دروازه بان تیم پرسپولیس با مأمور 
زحمت کش نیروی انتظامی در حاشیه مسابقه تیم های پرسپولیس و 
پارس جنوبی جم که در فضای رسانه ای کشور انتشار یافت، پرونده ای 
در این باره در کمیته اخالق تشــکیل و نامبرده برای روز چهارشــنبه 
مورخ اول خردادماه ســال جاری و در رأس ســاعت 15:00 به کمیته 

اخالق احضار شد.

محکومیت هدایتی به ۲۰ سال حبس
ورزش: سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت حسین هدایتی به 20 سال 

حبس خبر داد.
غالمحسین اسماعیلی دیروز در سومین نشست خبری با خبرنگاران 
با اشاره به پرونده های مفاســد اقتصادی، اظهار کرد: همان گونه که 
می دانیــد پرونده مربوط به حســین هدایتی مورد رســیدگی قرار 
گرفت و رأی صادر شد و بر این اســاس، طبق رأی صادره از دادگاه 
ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، حســین هدایتی فرزند علی اکبر به 
جرم اخالل عمده در نظام پولی کشــور به تحمل 20 سال حبس و 
محرومیت دائم از به کارگیری در خدمــات دولتی و رد مال معادل 
4۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل 74 ضربه شالق در 

انظار عمومی محکوم شده است.

مجیدی: در هر پستی بخواهند کمک می کنم
ورزش: فرهاد مجیدی پس از برتری 2 بر یک اســتقالل مقابل العین 
امارات در آخرین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2019، اظهار 
داشت: بازی خیلی خوبی بود و به بازیکنانم خسته نباشید و به هواداران 
تبریک می گویم. استقالل همیشــه در لیگ و آسیا مدعی بوده است. 
برنامه باشگاه برای ســال آینده، بعد از حضور در ایران قطعی می شود. 
سرمربی تیم فوتبال استقالل درباره آینده خود تصریح کرد: من عضو 
کوچکی از خانواده استقالل هستم. هر کمکی در هر زمانی که بتوانم در 

هر پستی انجام می دهم. استقالل بخشی از زندگی من است. 

جدایی قطبی از فوالد
ورزش: افشین قطبی و باشگاه فوالد برای ادامه همکاری با یکدیگر 
به توافق نهایی نرسیدند.مهدی حاجی باقر، مدیر برنامه های افشین 
قطبی در گفت گو با ایسنا، اظهار کرد: آقای قطبی روز بعد از بازی با 
تراکتورسازی برای دیدار با خانواده اش ایران را به مقصد هلند ترک 
کرد و در چند روز اخیر من در خصوص ادامه همکاری او با فوالد با 
مسئوالن باشگاه مذاکراتی را داشتم. او با بیان اینکه پیش از اینکه 
قطبی ایران را ترک کند، با مسئوالن باشگاه فوالد به توافقات اولیه 
رسیده بودیم، گفت: متأســفانه با ادامه مذاکرات طرفین به دالیلی 

به توافق نهایی نرسیدند. 

منهای فوتبال

حدادی: می توانیم با مدال هایمان پُز بدهیم
ورزش: مراســم افتتاح موزه ورزش برگزار شــد و حامد حدادی، 
به عنوان یکی از میهمانان سرشناس گفت: »این موزه باعث می شود 
که بچه ها انگیــزه بگیرند بتوانند مدال های بیشــتری را برای ملت 
ایران کســب کنند. این کار خیلی خوب و بزرگی اســت. خیلی از 
کشــورها این را دارند و با مدال های قهرمانی شان پُز می دهند، چرا 
ما نباید به قهرمان هایمان »پُز« بدهیم؟ مردم با این اتفاق می توانند 

قهرمان هایشان را از قدیم تا االن بهتر بشناسند.«
حدادی درباره اینکه خودش چه چیزی را اهدا کرده اســت گفت: 
»من دو لباس تیم ملی و مدالی که در مسابقات جهانی 2002 جوانان 
کسب کردم را تقدیم موزه کردم. آقای صالحی امیری گفتند: هرچه 
مدال ها قوی تر باشد بهتراست و من هم مهم ترین چیزی را که داشتم 

تقدیم موزه کردم.«

جوانمردی: برنامه ای برای المپیک نداریم
ورزش: ملی پوش تیراندازایران که سهمیه پارالمپیک را در اختیار 
دارد با بیان اینکه پای ثابت مدال آوری این رشته در یک دهه اخیر 
بوده، گفت: برای پارالمپیک 2020 هم شــانس مدال دارم اما هنوز 

برنامه نداریم واقعیت این است که برنامه ای برای المپیک نداریم.
ســاره جوانمردی گفت: اگر وضعیت تیراندازی را در 12 - 10 سال 
اخیر بررسی کنید، کاماًل مشهود است در تمامی مسابقاتی که تیم 
اعزام شده تنها کسی که پای ثابت تمام مدال آوری ها بوده، من بوده ام. 
تیرانداز پارالمپیکی ایران در پایان تأکید کرد: البته امیدوارم ســایر 
ورزشکارانمان، تالش خود را بیشتر کنند تا سکوهای دیگر هم برای 
تیراندازی ایران شود. خیلی کم دیده می شود که در تیراندازی مدالی 
غیر از تپانچه بانوان کسب شود. امیدوارم این روند ادامه پیدا نکند و 

در سایر ماده ها، حرکت رو به رشدی داشته باشیم.

رضازاده: با باقری و انوشیروانی هماهنگیم
ورزش: کوروش باقری که در کنار برخی دیگر از قهرمانان ســابق 
وزنه برداری در انتخابات فدراســیون ثبت نام کرده، مدعی شد قرار 

است حسین رضازاده به نفع او در انتخابات کنار برود.
حسین رضازاده، رئیس سابق فدراســیون وزنه برداری دراین باره 
گفت: اگر مصاحبه کوروش را کامل بخوانید، متوجه می شــوید. او 
گفته همه فکرمی کنند من به نفع حسین رضازاده کنارمی روم، اما 
شاید برعکس اتفاق بیفتد. به هر حال هنوز تصمیم گیری دراین باره 
نداشتیم و مشخص نیست چه اتفاقی بیفتد.وی افزود: من، کوروش 
باقری و سجاد انوشــیروانی با هم هماهنگ هستیم و احتماالً یکی 
ازما در انتخابات حاضر می شود. به هر حال این ها از قهرمانان بزرگ 

وزنه برداری هستند و بهتر است با هم کنار بیاییم.

چگینی: از ساعی شکایت می کنیم
ورزش: هادی ساعی که پیرامون نتایج تیم ملی تکواندو در مسابقات 
جهانی 2019 صحبت می کرد، در انتقاد از فدراسیون به نام یک فرد 
هم اشاره کرد. او از یک بقال به عنوان همه کاره فدراسیون نام برد! 
ساعی، سرپرست تیم لوازم خانگی کن که جزو تیم های مدعی لیگ 

برتر تکواندو درسال های اخیر به شمارمی رود، خطاب قرار داد.
کیومرث چگینی در پاســخ به ســاعی گفت:از زمانی که خودم را 
شناختم، در ورزش بودم؛ اگرچه رشــته تخصصی ام تکواندو نبود. 
من کار فنی نمی کنم و نمی گویم متخصص تکواندوهستم. منتظر 
هستم تا مسئوالن فدراسیون تکواندو از ســفر بازگردند تا از طریق 
مراجع قضایی اقدام کنیم. ساعی باید مستنداتش را راجع به اینکه 
گفته من همه کاره فدراســیون هســتم، ارائه دهد. آقای ساعی! از 
زمانی که تکواندو را کنار گذاشــتی، یک قدم کوچک برای آموزش 
به استعدادها برنداشــتی. علتش هم مشخص است؛ پشتوانه سازی 

پولی برای شما ندارد. 

استارت وزنه برداران برای مسابقات جهانی
ورزش: اردوی آماده سازی تیم ملی بزرگساالن ایران به منظور حضور در 
مسابقات قهرمانی 2019 جهان در تایلند، از 10 خردادماه در کمپ تیم های 
ملی مجموعه ورزشــی آزادی تهران استارت می خورد.محمدحسین 
برخواه ســرمربی تیم ملی ، 1۸ ملی پوش را به این مرحله از اردو دعوت 
کرد. 1-حافظ قشقایی 2-علی میری 3-مسعود چترایی 4-عارف خاکی 
5-سهراب مرادی 6-سید ایوب موسوی 7-رضا دهدار ۸-کیانوش رستمی 
9-علی هاشمی 10-کیا قدمی 11-علیرضا سلیمانی 12-رضا بیرالوند 
13-امیرحقوقی 14-محمدزارعی 15-میالد اورنگی 16-سعید علی 

حسینی 17-محسن دادرس 1۸-همایون تیموری

رابین بایرنر - مترجم امیرمحمد سلطان پور: یکشنبه شب 
کیلیان امباپه بعد از زیر ســوال بردن حضور پاریس سن ژرمن در 
میان بهترین تیم های جهان، نشان داد که همانگونه که با لباس 
باشگاهش می تواند برای حریفان کشــنده باشد، در کت و شلوار 
مشکی نیز همانگونه بی رحم است. موقع پذیرش جایزه بهترین 
بازیکن لیگ دسته اول فرانسه در فصل 19 - 201۸ امباپه سخنرانی 
خود را به گونه ای بیان کرد که دیگر برای مدیران پاریسی جای هیچ 
شک و شبهه ای باقی نماند که باشگاهشان نتوانسته در حد انتظارات 
عمل کند. اگر جمالت امباپه را بخواهیم به طور خالصه بیان کنیم 
این است که او باور دارد که از سطح کنونی باشگاهش باالتر است. 
امباپه که در لیگ این فصل 32 گل به ثمر رســاند می گوید:  »این 
لحظه بسیار مهمی برای من است. من وارد اولین یا دومین نقطه 
تعیین کننده در دوران فوتبالی خودم شده ام. من چیزهای زیادی را 
در اینجا کشف کردم؛ این احساس را دارم که شاید زمان آن رسیده 
 که مسئولیت های بیشتری داشته باشــم. این اتفاق می تواند در 

پی اس جی بیفتد که موجب افتخار من اســت یا می تواند جای 
دیگری باشد که نقشه های جدیدی دارد.«

عالقه به خروج یا اخطار به مدیران برای بهتر شدن
کسب 91 امتیاز را فراموش کنید؛ کسب دومین قهرمانی پیاپی لیگ 
فرانسه را فراموش کنید و به ثمر رساندن سه رقمی گل در این فصل 
توسط این باشگاه را فراموش کنید؛ دومین بازیکن گران قیمت تاریخ 
پشت پیام واضحی برای همگان ارسال کرد. زمانبندی حمالت زبانی 
او دقیقا مانند فرارهایش پشت مدافعان حریف بی نقص بود و همانگونه 
که در زمین حریفان را غافلگیر می کند؛ این بار مدیران باشگاهش را 
در یکی از عمومی ترین مکان ها سورپرایز کرد. صحبت های امباپه را 
به دو شکل می توان برداشت کرد. اول به عنوان تقاضای »بیایید و مرا از 
اینجا ببرید« به عالقه مندان بی شمارش از جمله رئال مادرید و اینکه 
استفاده از کلمه »مسئولیت« می تواند برای جایی کاربرد داشته باشد 
که دنبال چنین فرد با مسئولیتی برای جانشینی رونالدو می گردد. 

دومین برداشت می تواند این باشد که او به مدیران پاریسی می گوید 
که استراتژی بهتری را برای کسب قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا در 
پیش بگیرند تا دیگر اتفاقی مثل این فصل و حذف تحقیرآمیز مقابل 
تیم ضعیف شده منچستریونایتد در دور یک شانزدهم نهایی تکرار 
نشود.  مسلما چشمان پرز و زیدان از دیدن این کنفرانس خبری برق 
زده است اما نباید فراموش کنیم که حرف های امباپه مانند تیری در 
چشمان مدیر پرادعای پی اس جی بود که تمام زحمات یک سال 

گذشته خود را نابود شده دیدند.

بزرگ بودن فقط به پول نیست
ستاره کنونی پاریس و محصول آکادمی موناکو در تمام جهان به 
عنوان بزرگ ترین استعداد جوان فوتبال شناخته می شود و همگان 
معتقدند که بعد از خداحافظی رونالدو و مســی او برای ســال ها 
سردمدار بهترین بازیکنان جهان خواهد بود.  حاال زمان آن رسیده 
که پی اس جی نیز به غیر از پول خرج کردن استاندارد کاری خود را 
باالتر ببرد وگرنه در خطر از دست دادن ستاره خود و تبدیل شدن 

نقشه هایش به خاکستر قرار می گیرد.

ورزش:رضا قوچان نژاد مهاجم سابق تیم ملی موفق شد همراه 
با تیم جدیدش »اف. سی. سیدنی« قهرمان لیگ استرالیا شود. 
قوچان  نژاد که در بازی تعیین قهرمان لیگ استرالیا و در ضربات 
پنالتی گل پیروزی بخش تیمش را به ثمر رســاند، نخستین 
ایرانی ای است که از نظر جغرافیایی می تواند در قاره  اقیانوسیه 
قهرمان شود. به بهانه  قهرمانی قوچان نژاد در استرالیا، کشورهایی 
که بازیکنان شناخته شده  ایرانی موفق شــده اند در سطح اول 

فوتبالشان قهرمان شوند را مرور کرده ایم.

 بزرگ ترین قهرمانی ها
بدون شک بزرگ ترین قهرمانی ای که بازیکنان ایرانی توانسته اند 
در سطح اول فوتبال جهان کسب کنند به بوندس لیگای آلمان 
برمی گردد. چهار بازیکن ایرانی موفق شــده اند در ســطح اول 
فوتبال در آلمان قهرمان شــوند. از این چهار بازیکن 3 بازیکن 
همراه با »بایرن مونیخ« قهرمان بوندس لیگا شده اند. علی دایی، 

وحید هاشمیان و علی کریمی هر کدام یک بار همراه با مونیخی ها 
قهرمانی در بوندس لیگا را تجربه کرده اند. اشکان دژاگه هم دیگر 
ایرانی ای است که همراه با باشگاه »وولفسبورگ« طعم قهرمانی 

در آلمان را چشیده است.
در لیگ امارات بازیکنان ایرانی ای که قهرمان شده اند بیشتر از سایر 
لیگ ها بوده است. پنج بازیکن ایرانی همراه با دو تیم قهرمانی در 
لیگ امارات را تجربه کرده اند. حسن روشن در کنار حسن نظری 
همراه با »االهلی امارات« قهرمانی در لیگ این کشــور را کسب 
کرده اند. پس از روشــن و نظری، ایمان مبعلی، جواد کاظمیان 
و زنده یاد مهرداد اوالدی ســه بازیکنی هستند که با »الشباب« 

قهرمانی در لیگ امارات را تجربه کرده اند. 

 4قهرمانی در کونکاکاف
ایرانی ها 4 بار در کشورهای منطقه کونکاکاف قهرمان شده اند. 
آندرانیک اسکندریان همراه با »کاسموس نیویورک« قهرمان 

لیگ آمریکا شده است. زنده یاد ایرج دانایی فرد هم قهرمانی 
با »تولســا اوکالهما ســیتی« در لیگ آمریــکا را در کارنامه 
دارد. استیون بیت آشــور هم در لیگ کانادا همراه با »ونکوور 
وایتکپــس« و در لیــگ MLS همراه با »اف. ســی تورنتو« 

قهرمانی را تجربه کرده است.   

3 بازیکن در قطر
بازیکنان ایرانی زیادی در لیگ فوتبال قطر بازی کرده اند. ایرانی ها 
حتی ســابقه ی آقای گلی در لیگ قطر را هم داشته اند. ابراهیم 
قاسمپور 4 بار قهرمانی در لیگ این کشور را تجربه کرده است. او 
2 بار همراه با باشگاه »العربی«، و یکبار هم با باشگاه های »الریان« 
و »السد« قهرمان لیگ قطر شده است.امیر قلعه نویی هم همراه با 
باشگاه »السد« موفق شد قهرمان لیگ قطر شود.مرتضی کرمانی 
مقدم نیز همراه با باشگاه »االتحاد« قهرمانی در لیگ قطر را تجربه 

کرده است. 

قهرمانی در یونان
کریــم انصاری فرد همراه با باشــگاه المپیاکوس و مســعود 
شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران همراه با باشگاه آاک 
آتن دو بازیکنی هستند که موفق شده اند قهرمان سوپر لیگ 

یونان شوند. 

تنها ایرانی
ناصر حجازی و بیژن طاهری هم به عنوان بازیکن همراه با باشگاه 
محمدان بنگالدش قهرمانی در لیگ این کشور را تجربه کرده اند. 
حجازی تنها ایرانی ای است که در خارج از کشور هم به عنوان بازیکن 

و هم به عنوان سرمربی با یک تیم قهرمانی را تجربه کرده است. 

فقط یک قهرمانی
در طول سالیان گذشته بازیکن های ایرانی ای بوده اند که فقط 
یک قهرمانی در خارج از کشور داشته اند و کشوری که آن ها در 
آن قهرمان شده اند، فقط یک بازیکن ایرانی را به عنوان قهرمان به 
خود دیده است. حسین صدقیانی بازیکن سال های دور تیم ملی 
فوتبال ایران، قهرمانی در لیگ بلژیک را در کارنامه دارد.مهرداد 
میناوند هم قهرمانی در لیگ اتریش همراه با باشــگاه اشتورم 
گراتس را تجربه کرده است. ســردار آزمون این فصل همراه با 
باشگاه زنیت قهرمان  لیگ روسیه شــده است. صادق محرمی 
مدافع سابق باشگاه پرسپولیس، قهرمانی در لیگ کرواسی همراه 
با دیناموزاگرب را تجربه کرده است.  میرشاد ماجدی بازیکن سابق 
باشگاه اسقالل قهرمانی در لیگ ویتنام را تجربه کرده است. فیروز 
محمودی همراه با باشگاه کوپه داغ ترکمنستان قهرمانی در لیگ 
این کشور را تجربه کرد. امید نظری هم در فیلیپین یکبار موفق 

شده مقام قهرمانی را کسب کند.

به بهانه قهرمانی لژیونرها در روسیه، کرواسی و استرالیا

 15 کشور با فاتح ایرانی
زنگ خطر برای »پی اس جی« بعد از صحبت های امباپه

وقتی بازیکن از باشگاه بزرگ تر می شود

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1397
ــال  ــه ماهه چهارم س ــخاصى كه در س ــتناد ماده ماده 59 آئين نامه ،اش ــاده 12 قانون ثبت وبه اس ــتور م ــه دس نظرب
ــتان آبدانان درخواست ثبت نموده بانوع ملك مورد  ــبت به امالك مجهول المالك واقع در حوزه ثبتى شهرس 1397نس

تقاضا جهت اطالع عموم و به فاصله يك ماه بشرح ذيل آگهى مى گردد:
آبدانان قطعه 7 ايالم بخش 11 ايالم :

ــه به  ــاب خان ــدانگ يكب ــى شش ــميان فرزندموس ــرى محتش ــى صغ ــك اصل ــى ازي ــى از90فرع ــالك 715 فرع 1-پ
مساحت143,07مترمربع واقع در آبدانان خيابان امام زاده-محله چم هواس.

ــاحت  ــدانگ يكباب خانه به مس ــنبه شش ــك اصلى مراد مرادى فرزند چهارش ــى از ي ــى از68 فرع ــالك716 فرع 2-پ
258/77مترمربع واقع در آبدانان – خيابان شهيد مصطفى خمينى-كوچه پاييزان 1.

3-پالك 717فرعى از42فرعى از يك اصلى باقر صيدى فرزند كريم ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 39/92مترمربع 
واقع در آبدانان-خيابان شهيد مطهرى.

ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ يكب ــد عزيزشش ــيدى فرزن ــوش جمش ــى داري ــك اصل ــى از ي ــى از2فرع ــالك 718فرع 4-پ
مساحت180/24مترمربع واقع در آبدانان-خيابان سراب.

ــاب دكان تجارى به  ــدانگ يكب ــاولى شش ــك اصلى نعمت اله پاپى فرزند ش ــى از ي ــى از 42 فرع ــالك 720 فرع 5-پ
مساحت18متر مربع واقع در آبدانان-خيابان امام-كوچه شهيد كرمى.

6-پالك 721 فرعى از يك اصلى مختار محسنى پور فرزند مجيد ششدانگ يكباب خانه به مساحت 110/68مترمربع 
واقع در آبدانان-خيابان شهيد صطفى خمينى –كوچه پاييزان 2

ــته باشند از تاريخ  ــبت به امالك مورد تقاضاى فوق اعتراضى داش ــانى كه نس لذا طبق مادتين 16و 17 قانون ثبت كس
ــبت به متقاضيان باال به اين اداره تسليم و رسيد دريافت  ــار اولين آگهى نوبتى بمدت 90 روز اعتراض خود را نس انتش
ــعر بر جريان دعوا از دادگاه اخذ  ــبت به متقاضيان باال قبال" دعوى در دادگاه مطرح بوده گواهى مش نمايند و هرگاه نس
ــد ضمنا" حقوق ارتفاقى امالك موضوع  ــاقط خواهد ش و ظرف مدت مقرر به اين اداره تحويل نمايند و اال حق آنان س
ــر خواهد  ــى در دو نوبت و به فاصله 30 روز منتش ــد. اين آگه ــخص خواهد ش ــى در زمان تحديد حدود مش ــن آگه اي
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آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال1397
حوزه ثبتى زيركوه

ــامى اشخاصى كه نسبت به امالك  ــتور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئين نامه قانون مذكور اس به دس
ــال يكهزار و سيصد و  ــفند ماه س ــهاى تابعه حوزه ثبتى زيركوه تا آخر اس مجهوال-المالك واقع در بخش
ــه آگهى نوبتى آن برابر تبصره يك  ــى تقاضاى ثبت نموده¬اند و همچنين مواردى ك ــود و هفت شمس ن
ماده 25-اصالحى قانون ثبت بايد تجديد گردد، با نوع ملك مورد تقاضا براى اطالع عموم به شرح ذيل 

آگهى مى شود:
بخش14 زيركوه

قطعات مفروزه مزرعه حاجى آباد پالك 49-اصلى

ــاحت  ــه زمين باير  به مس ــدانگ يك قطع ــماعيل شش ــى فرزند اس ــى مهدى عباس ــالك 2674 فرع پ
178/20متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار جهاد-جهاد2 

پالك 2676 فرعى حجت اسداللهى فرزند حسين ششدانگ يك قطعه زمين باير به مساحت 247/53متر 
مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آبادكوچه جهاد6.

ــاحت 169/15متر مربع  ــدانگ يك باب منزل به مس پالك 2677 فرعى زهراروحى فرزند غالم نبى شش
به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد -بلوار پيروزى.

ــاحت  ــدانگ يك قطعه محوطه به مس ــالك 2678 فرعى مجتبى جمالى محمد آباد فرزندمحمد شش پ
ــهيد رجايى –كوچه پشت  ــهر حاجى آباد خيابان ش ــتان زيركوه ش 253/11متر مربع به آدرس  شهرس

حوزه علميه.
پالك 2683فرعى عبدالرافع ميرزايى ششدانگ يك قطعه زمين باير به مساحت 209متر مربع به آدرس  

شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد خيابان شهيد بهشتى1 .
ــينعلى صادقى) ششدانگ يك  ــينعلى(با واليت پدرش حس پالك 2694 فرعى مهدى صادقى فرزند حس
ــهر حاجى آباد كوچه  ــتان زيركوه ش ــاحت 276/80متر مربع به آدرس  شهرس قطعه زمين باير به مس

مسجدجامع.
ــاحت 69/31متر  ــدانگ يك قطعه زمين باير به مس پالك2695فرعى زينب صادقى فرزندغالمعلى شش

مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار جهاد-جهاد6 .
ــاحت 41/10متر  ــدانگ يك قطعه محوطه به مس پالك 2696فرعى داود براهوئى فرزند عبدالغفور شش

مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار امام رضا(ع).
ــدانگ يك قطعه محوطه  به مساحت119/75متر  پالك 2697فرعى داود براهوئى فرزند عبدالغفور شش

مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار امام رضا(ع).
پالك 2698محمد مهدى غالمحسينى بمرود ششدانگ يك قطعه زمين باير به مساحت 60متر مربع به 

آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار امام رضا(ع) .
ــاحت 921/85متر  ــدانگ يك قطعه محوطه به مس پالك 2712 فرعى زهرانمازى فرزند على اكبر شش

مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار امام رضا(ع) .
ــى فرزند اله مراد ششدانگ يك باب منزل  به مساحت 423/05متر  پالك 2715فرعى محمد امير بخش

مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار جهاد- جهد6 .
ــاحت 311/41 مربع به  ــدانگ يك قطعه زمين باير به مس پالك2723فرعى حمزه برزگر فرزندعلى شش

آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد-خيابان شهيد باهنر.
پالك 2724محمد على عابدينى حاجى آباد فرزندحيدر ششدانگ يك باب منزل به مساحت 291/50متر 

مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد-خيابان شهيد رجائى- خيابان عدالت.
پالك 2725فرعى ايوب عربى فندخت فرزند فيض محمد ششدانگ يك باب منزل به مساحت 307متر 

مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آبادكوچه جهاد6.

ــدانگ يك قطعه زمين داير مزروعى به مساحت  ــف شش ــتيان فرزنديوس پالك 2665فرعى صغرى بهش
243/60 مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آبادخيابان ارشاد.

ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين داير مزروعى به مس پالك 2752فرعى على اكبروحيدپورفرزندمهدى شش
1000مترمربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد-خيابان شهيد زارعى.

پالك 2753 فرعى رمضان على جانى فرزندحسين ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 23/60مترمربع 
به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آبادبلوار امام رضا(ع).

ــدانگ يك قطعه زمين به مساحت 184/80 مربع به  ــفرقى فرزندايوب شش پالك 2754فرعى محمد اس
آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آبادبلوار امام رضا(ع).

ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين داير مزروعى به مس ــالك 2762فرعى درويش كمالى فر فرزندعلى شش پ
695/95 متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد                       خيابان مهر.

ــن آرامجو فرزندمحمدرضا ششدانگ يك قطعه محوطه به مساحت119مترمربع  پالك 2763فرعى حس
به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوارجهاد-جهاد12.

ــاحت 296/50متر مربع به  ــدانگ يك باب منزل به مس پالك 2767فرعى علم كامكارى فرزندمراد شش
آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آبادبلوارشاهد -شاهد11.

قطعات مفروزه مزرعه شاهرخت پالك 57-اصلى
ــدانگ يك قطعه زمين  ــين احمدى فرزند محمدشش ــن احمدى و حس پالك 1382 فرعى آقايان محس
ــاحت 44145/15متر مربع به آدرس شهرستان زيركوه اراضى  ــويه) به مس ــاعا بالس مزروعى مشجر(مش

روستاى شاهرخت معروف به چاه پنج تن.
ــدانگ يك قطعه زمين  ــين احمدى فرزندمحمد شش ــن احمدى و حس پالك 1383 فرعى آقايان محس
ــتان زيركوه اراضى  ــاحت 310071متر مربع به آدرس شهرس ــويه)  به مس ــاعا بالس مزروعى ديمى(مش

روستاى شاهرخت معروف به چاه پنج تن.
ــدانگ يك قطعه زمين  ــين احمدى فرزندمحمد شش ــن احمدى و حس پالك 1384 فرعى آقايان محس
ــاحت 32219/50متر مربع به آدرس شهرستان زيركوه اراضى  ــاعا بالسويه)   به مس مزروعى مشجر(مش

روستاى شاهرخت .
ــدانگ يك قطعه زمين  ــين احمدى فرزندمحمد شش ــن احمدى و حس پالك 1385 فرعى آقايان محس
ــتان زيركوه اراضى  ــاحت 31662متر مربع به آدرس شهرس ــويه)   به مس ــاعا بالس مزروعى مشجر(مش

روستاى شاهرخت معروف به چاه پنج تن.
قطعات مفروزه مزرعه زهان پالك 299-اصلى 

ــالمى ايران به نمايندگى وزارت آموزش وپرورش به شناسه ملى  پالك 2906 فرعى دولت جمهورى اس
14000290195- ششدانگ يك قطعه محوطه مشتمل بر دوباب ساختمان به مساحت 15313/90متر 

مربع به آدرس  شهرستان زيركوه –شهرزهان –زهان قديم كنارقبرستان .
لذا به موجب ماده16 و17 قانون ثبت هركس نسبت به امالك آگهى شده در باال معترض مى باشد ويا 

ــده ودر جريان است مى بايست اعتراض و يا گواهى مشعر  اينكه بين متقاضيان وديگرى اقامه دعوى ش
ــه آگهى نوبتى ظرف90روز و به  ــبت ب ــار نوبت اول اين آگهى نس بر جريان دعوى خود را از تاريخ انتش
ــتناد تبصره يك ماده 25-اصالحى قانون ثبت در مورد آگهى اصالحى در مدت 30 روز به اداره ثبت  اس
اسناد وامالك زيركوه تسليم و رسيد دريافت نموده،و برابر ماده74 و86 آئين نامه قانون ثبت، معترضين                   
ــت اعتراض خود را به مرجع  ــليم اعتراض به اداره ثبت،ظرف يك ماه دادخواس ــت از تاريخ تس مى بايس
ذيصالح قضائى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.در غير اين صورت 
متقاضى ثبت و نماينده قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواست 
ــليم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى را طبق مقررات  را دريافت و به اداره ثبت تس
ادامه دهد. ضمناً حقوق ارتفاقى در موقع تحديد حدود در صورت مجلس تحديدى منظور مى¬گردد و 

از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود.9800784
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آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1397 حوزه ثبتى تايباد- بخش 14 مشهد
ــبت به امالك  ــخاصى كه نس ــامى اش ــاده 59 آئين نامه قانون مذكور اس ــت و م ــون ثب ــاده 12 قان ــتور م بدس
مجهول المالك واقع در بخش 14 مشهد حوزه ثبتى تايباد تا آخر اسفندماه سال 1397 تقاضاى ثبت نموده اند 
و همچنين مواردى كه آگهى نوبتى آن برابر تبصره يك ماده 25- اصالحى قانون ثبت بايد تجديد گردد با نوع 

ملك مورد تقاضا براى اطالع عموم بشرح ذيل آگهى مى گردد.
18- اصلى چشمه اسدآباد

مقدار ده سهم مشاع از مدار دوازده سهم چشمه اسدآباد پالك 18- اصلى واقع در بخش 14 مشهد بنام آقاى 
سيدحسين سيدالحسينى فرزند آقابزرگ به وكالت خانم آسيه حسينى فرزند حسين بموجب وكالت نامه شماره 

35922- 1393/1/25 دفتر اسناد رسمى 38 مشهد
ــبت به امالك آگهى شده در باال معترض ميباشد و يا اينكه  ــتور مواد 16 و 17 قانون ثبت هر كس نس لذا بدس
بين متقاضيان ثبت و ديگرى اقامه دعوى شده و در جريان است ميبايستى اعتراض و يا گواهى مشعر بر جريان 
دعوى خود را از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهى نسبت به آگهى نوبتى ظرف نود روز و در مورد آگهى اصالحى 
ــناد و امالك تايباد تسليم و رسيد دريافت نموده و در اجراى تبصره 2 ماده  ــى روز به اداره ثبت اس در مدت س
ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف  ــن تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين از تاريخ تس ــده قانون تعيي واح
يكماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذيصالح قضائى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين 
اداره تسليم نمايد ضمناً حقوق ارتفاقى در موقع تحديد حدود و در صورتمجلس تحديدى منظور مى گردد و از 

تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدى تا سى روز قابل اعتراض خواهد بود. آ- 9800249
تاريخ انتشار نوبت اول: روز دوشنبه مورخ 1398/02/02

تاريخ انتشار نوبت دوم: روز چهارشنبه مورخ 1398/03/01
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد- غالمرضا آقازاده

آگهى دعوت افراز
ــتان  ــاعى پالك 1/16  اصلى واقع   در بخش 2 سيس ــرى بوالغ  فرزند ابراهيم  احدى از مالكين مش ــم صغ ــون خان چ
ــتان زابل طبق درخواست شماره 1649-ز مورخ 98/2/5  تقاضاى افراز سهمى خود/  را از پالك مرقوم باستناد  شهرس
به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده ودر ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشته 
كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نمى باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى 
مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى مى گردد و از ساير مالكين مشاع و كسانى كه حق و حقوقى در اين ملك دارند و 
يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى آيد تا در ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1398/4/29 دراين اداره و يا در محل 
ــانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد، يادآور مى گردد  وقوع ملك مزبور حضور بهم رس

عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف:138  تاريخ انتشار :  1398/3/1 آ-9802283
مهدى پهلوانروى

رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون خانم عصمت ازبك پور فرزند عيسى  احدى از مالكين مشاعى پالك 1/1135  اصلى واقع   در بخش 2 سيستان 
ــماره 27 زابل تقاضاى افراز سهمى خود/  را از  ــت شماره 24252-ز مورخ دفترخانه ش ــتان زابل طبق درخواس شهرس
ــال 1357 را از اين اداره نموده ودر ذيل تقاضاى  ــاع مصوب س ــتناد به قانون افراز و فروش امالك مش پالك مرقوم باس
افراز خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نمى باشد لذا مراتب طبق 
ــاير مالكين مشاع و كسانى كه حق  ــمى الزم االجرا آگهى مى گردد و از س ــناد رس ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اس
ــنبه مورخ  ــاعت 8 صبح روز يكش ــن ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى آيد تا در س ــى در اي و حقوق
ــور و نظارت آنان عمل افراز برابر  ــانند تا با حض ــا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رس ــن اداره و ي 1398/3/5 دراي
ــار :  1398/3/1  ــد.  تاريخ انتش مقررات صورت پذيرد، يادآور مى گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد ش

م الف:289  9802284
مهدى پهلوانروى

رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
ــاعى پالك 1/800  اصلى واقع   در بخش 2  ــان  فرزند محمدرضا  احدى از مالكين مش چون آقاى محمدتقى راه نش
سيستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 1375-ز مورخ 98/2/2  تقاضاى افراز سهمى خود/  را از پالك مرقوم 
ــال 1357 را از اين اداره نموده ودر ذيل تقاضاى افراز خويش  ــاع مصوب س ــتناد به قانون افراز و فروش امالك مش باس
اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نمى باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين 
ــمى الزم االجرا آگهى مى گردد و از ساير مالكين مشاع و كسانى كه حق و حقوقى در اين  ــناد رس نامه اجرائى مفاد اس
ــنبه مورخ 1398/4/17 دراين  ــاعت 8 صبح روز دوش ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى آيد تا در س
اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد، 

يادآور مى گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف:110 تاريخ انتشار :  1398/3/1  9802285
مهدى پهلوانروى

رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى تحديدحدوداختصاصى
حوزه ثبتى سبزوار

ــب درخواست واصله  ــر گرديده اينك برحس پيروآگهى تحديدحدود قبلى كه بموجب مقررات ماده14قانون ثبت منتش
مستندبه ماده مذكور وماده61آيين نامه قانون ثبت تحديدحدود يكقسمت از امالك واقع در بخش3سبزوار حوزه ثبتى 

اين واحد بشرح زير ميباشد:بخش3سبزوار-پالك232-اصلى-اراضى صدرآباد
126فرعى جداشده از44فرعى-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى-بيژن دولت آبادى فرزندعليرضا

ــاعت8صبح انجام خواهدشد.لذا بموجب ماده14قانون ثبت امالك به صاحبان امالك  تاريخ تحديد:شنبه1398/3/25س
ــيله اين اگهى اخطار ميگردد درروز وساعت مقررباالدرمحل حضور بهم رسانيد. ــماره هاى فوق الذكر بوس ومجاورين ش

ــندمطابق ماده15قانون مزبورملك  ــع مقررحاضرنباش ــده قانونى آنها درموق ــك ازصاحبان امالك يانماين ــه هري چنانچ
ــدواعتراضات مجاورين نسبت به حدودوحقوق ارتفاقى  ــده ازطرف مجاورين تحديدخواهدش موردآگهى باحدوداظهارش
ــط تا30روزازتاريخ تحديدحدود  ــق ماده20قانون ثبت فق ــع مقررحاضرنبوده اندمطاب ــز صاحبان امالك كه درموق وني
ــت  ــدودراجراى تبصره2ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين ميبايس پذيرفته خواهدش
ــت اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم وگواهى  ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواس ازتاريخ تس

الزم ازمرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.(م الف 98/100/2823) آ-9802282
تاريخ انتشار:چهارشنبه 1398/3/1

على آب باريكى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى تحديد حدود اختصاصى
ــه همدان مورد  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى پالك 1/922واقع در حومه بخش س چون تحديد حدود عمومى شش
درخواست آقاى محسن ايروانى و ورثه آقاى موسى مسعود هريك نسبت به سه دانگ مشاع تعطيل گرديده است ليكن 
ــعير  ــهم 4/8 ش ــن ايروانى كه عبارتند از خانم ملوك ايروانى به قدرالس بنا به تقاضاى كتبى تعدادى از ورثه آقاى محس
ــعير ششدانگ و خانم مليحه ايروانى به قدرالسهم 4/8شعير از 48 شعير از 96 شعير ششدانگ و  ــعير از 96 ش از 48 ش
ــعير از 9/6 شعير از 48 شعير از 96 شعير ششدانگ و مريم ايروانى به قدرالسهم  ــهم 6/4ش بهجت بنى صدر به قدرالس
3/2 شعير از 9/6شعير از 48 شعير از 96 شعير ششدانگ و مهرى ايروانى به قدر السهم 2/4 شعير از 9/6 شعير از 48 
ــدانگ و زهرا ايروانى به قدر السهم 2/4شعير از 9/6شعير از 48 شعير از 96 شعير ششدانگ و  ــعير از 96 شعير شش ش
ــعير از9/6شعير از 48 شعير از 96 شعير ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى با  ــهم 4/8ش محمود رضا ايروانى به قدرالس
ــماره 11200 مورخه 1396/4/14 دفترخانه شماره 708 تهران  ــيد مهدى حوائجى برابر وكالت هاى ش وكالت آقاى س
و 166822 مورخه 1396/8/15 دفتر خانه شماره 3 همدان تحديد حدود اختصاصى مورد تقاضا رأس ساعت 9 صبح 
ــاده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك وحقوق ارتفاقى  ــه 1398/4/9 به عمل خواهد آمد لذا برابر م ــنبه مورخ روز يكش
ــده فوق در محل حضور يابند و چنانچه صاحبان امالك  ــاعت تعيين ش ــود در روز و س و مجاورين آنها اخطار مى ش
ــوي  ــده از س ــند برابر ماده 15 قانون مذكور با حدود، اظهار ش ــته باش يا نمايندگان قانونى آنها در محل حضور نداش
مجاورين تحديد حدود خواهد شد واخواهى به تحديد حدود و حقوق ارتفاقى برابر ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 

صورتمجلس تحديدى به صورت كتبى و مستقيما به اداره ثبت به مدت 30 روز پذيرفته خواهد شد .( م الف 248)
تاريخ انتشار آگهى: 1398/3/1 9802280

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك همدان
 على زيورى حبيبى

برگ اجرائيه 
مشخصات محكوم له/محكوم لهم

•1-نام و نام خانوادگى: على روستا  نام پدر:اقا جان   شغل :- نشانى محل اقامت نخل تقى مرغ فروشى نوك طال
مشخصات محكوم عليه/محكوم عليهم

1-نام:على  نام خانوادگى:خورشيدى     نام پدر :عباس  شغل : -  نشانى:مجهول المكان 
محكوم به:

طبق شماره دادنامه 6/ 98در تاريخ 98/1/18محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ50/000/000ريال معادل پنج 
ميليون تومان به انضمام خسارات قانونى وارده و هزينه دادرسى  به مبلغ 180/000تومان وهزينه  تاخير تاديه از تاريخ 

صدور چك مورخ 95/11/13 در حق خواهان. تاريخ انتشار: 98/3/1 آ-9802281
شوراى حل اختالف شهر نخل تقى

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه :9700352
ــى 0779551567 متولد  ــماره مل ــنامه 464 و ش ــماره شناس ــنعلى به ش ــى فرزند حس ــه مريم جالل ــيله ب بدينوس
1361/6/1حسين خسروى فرزند حسن قلى به شماره شناسنامه 42 و شماره ملى 0779777808 متولد 1351/6/1 
ــت شناخته نگرديده است ابالغ مى  ــه 139704006228000323/1كه برابر گزارش مامور پس بدهكاران پرونده كالس
گردد كه برابر قرارداد بانكى 6602577060008- 94/10/3 بين شما و بانك ملى لطف آباد مبلغ يكصد و سى ميليون 
ــيد كه بر اثر عدم  ــه مبلغ 59773 ريال بدان اضافه خواهد گرديد بدهكار مى باش ــزار ريال كه روزان ــصد و ده ه و شش
ــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين  ــت صدور اجرائيه نموده پس از تش ــتانكار درخواس پرداخت وجه بس
ــمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار  ــناد رس ــد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اس اجرا مطرح مى باش
اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت 
ــما  ــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه ش به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش

تعقيب خواهد شد.9802301
 مدير اجرا واحد اجراى اسناد رسمى درگز- ناصر حسن زاده

شماره نامه: 139885621012000082 تاريخ ايجاد نامه: 1398/01/21
حوزه ثبت ملك طبس

(آگهى نوبتى سه ماهه چهارم آخر سال 1397 حوزه ثبتى شهرستان طبس)
بدستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آيين نامه قانون مذكور اسامى اشخاصى كه نسبت به امالك مجهول المالك واقع 
ــان جنوبى) تا آخر اسفندماه سال 1397 تقاضاى ثبت  ــتان طبس (استان خراس ــهاى تابعه حوزه ثبتى شهرس در بخش
ــن موارديكه آگهى نوبتى آن برابر تبصره يك ماده 25 اصالحى قانون ثبت بايد تجديد گردد با نوع  ــد و همچني نموده ان

ملك مورد تقاضا براى اطالع عموم بشرح ذيل آگهى ميگردد.
(قطعات واقع در بخش يك طبس)

1770 فرعى از 29- اصلى روستاى ديهشك پايين ششدانگ يكقطعه زمين مزروعى محمود عبداللهى.
18 فرعى از 2598- اصلى ششدانگ يكقطعه زمين محصور و انبارى متصل به آن عليرضا جعفرى.

4964- اصلى ششدانگ يك باب منزل ربابه سرابى.
4966- اصلى ششدانگ يكقطعه زمين محصور ابوالقاسم هوشنگى.

(قطعات واقع در بخش دو طبس)

ــهربانو بتوليت و تصدى اداره  ــدانگ يكقطعه زمين مزروعى وقفى موقوفه عامه كربال ش 992 فرعى از 26- اصلى شش
اوقاف و امور خيريه شهرستان طبس.

2179 فرعى از 117- اصلى ديهوك ششدانگ يكقطعه زمين محصور حسين قديرى
آگهى اصالحى

ــا ششدانگ يكباب بقعه متبركه سيدحسين ابن جعفر فشاه عليا بتصدى و توليت  ــتاى فش 126 فرعى از 7- اصلى روس
ــر گرديده (واقع در بخش  ــوان 12 فرعى از 7 اصلى منتش ــتان طبس كه در آگهى قبلى تحت عن ــاف شهرس اداره اوق

3 طبس).
ــده باال معترض ميباشد و يا بين متقاضيان  ــبت به امالك آگهى ش ــتور مواد 16 و 17 قانون ثبت هر كس نس لذا بدس
ثبت و ديگرى اقامه دعوى شده و در جريان است ميبايست اعتراض و يا گواهى مشعر بر جريان دعوى خود را از تاريخ 
ــى روز به اداره  ــبت به آگهى نوبتى ظرف نود روز و در مورد آگهى اصالحى در مدت س ــار نوبت اول اين آگهى نس انتش
ــيد دريافت نموده و در اجراى تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين و تكليف پرونده هاى  ــليم و رس ــناد طبس تس ثبت اس
ــراض خود را به مرجع  ــت اعت ــليم اعتراض به اين اداره ظرف يك ماه دادخواس ــرض ثبتى معترضين از تاريخ تس معت
ــليم نمايند ضمناً حقوق ارتفاقى در موقع  ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تس
ــه تحديدى تا سى روز قابل اعتراض  ــه تحديدى منظور ميگردد و از تاريخ صورت جلس تحديد حدود و در صورت جلس

خواهد بود. م.الف 6   آ9800844
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/2/2
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/3/1

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طبس- غالمرضا كدخدائى

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1397 شمسى حوزه ثبتى شهرستان تربت جام
ــامى اشخاصى كه نسبت به امالك مجهول المالك  ــتور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آيين نامه قانون مذكور اس به دس
ــى تقاضاى ثبت  ــيصد و نود و هفت هجرى شمس ــفندماه ماه يك هزار و س ــوزه ثبتى تربت جام تا آخر اس ــع در ح واق

نموده اند با نوع ملك مورد تقاضا براى اطالع عموم بشرح ذيل آگهى مى گردد:
ــه متر و هفت دهم مترمربع (123/70 مترمربع) به شماره  ــاحت يكصد و بيست و س ــدانگ يكباب منزل بمس 1- شش

پالك 527- فرعى از 57- اصلى واقع در بخش سيزده مشهد مورد تقاضاى آقاى محسن حسينى
ــماره پالك 528- فرعى از  ــت و نود و دو مترمربع (292 مترمربع) به ش ــاحت دويس ــدانگ يكباب منزل بمس 2- شش

57- اصلى واقع در بخش سيزده مشهد مورد تقاضاى آقاى محمد حسينى
ــد و يا اينكه بين  ــده فوق معترض ميباش ــبت به امالك آگهى ش ــتور مواد 16 و 17 قانون ثبت هر كس نس لذا بدس
متقاضيان ثبت و ديگرى اقامه دعوى شده و يا در جريان است مى بايست از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهى به مدت نود 
ــليم و رسيد دريافت نمايند و در اجراى تبصره 2 ماده واحده قانون  ــناد تربت جام تس روز اعتراض خويش را به ثبت اس
تعيين تكليف پرونده هاى ثبتى از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت يك ماه دادخواست اعتراض خود را به 

مراجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم از مراجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.آ 9800843
تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1398/02/02

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1398/03/01
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تربت جام- سيدمجتبى جوادزاده
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فرهنگ و هنر

گفتوگو

 سعید بیابانکی از نگرانی رهبر انقالب 
درباره زبان فارسی می گوید

بارها در تلویزیون گفتیم اما کو گوش شنوا؟
خدیجه زمانیان: در دیدار صمیمانه رهبر معظم انقالب با شــاعران، 
مســائل و محورهای مهمی مطرح شــد. از میان صحبت های منتشــر 
شده، نگرانی ایشان درخصوص زبان و ادبیات فارسی بیش از هر چیزی 
مشــخص بود. ایشان در بخشی از ســخنان خود به اوضاع زبان فارسی 
اشاره کردند و ضمن ابراز نگرانی از بی توجهی گویندگان صدا و سیما به 
زبان فارسی و استفاده بی حد و غیرعالمانه از لغات زبان های بیگانه بویژه 

زبان های غربی فرمودند، این مسئله موجب نگرانی است. 
برای این منظور با ســعید بیابانکی شاعری که ســابقه اجرا در رادیو و 
تلویزیون را دارد و بخوبی با این رسانه ها آشناست، به گفت وگو نشستیم و 
از او خواستیم توضیح دهد رسانه هایی مانند صداوسیما چگونه  می توانند 

زبان و ادبیات فارسی را تخریب کنند؟  
بیابانکی در ابتدا گفت: اگر رادیو و تلویزیون را به عنوان دو رســانه مهم 
دیداری و شنیداری در نظر بگیریم، هر دو از رسانه های مسلط جهان به 
شمار  می روند؛ البته جهان مجازی هم یکی از رسانه های مسلط است، با 
این تفاوت که توسط مردم مدیریت  می شود و صدا و سیما توسط نظام 

حاکم و دولت.
این شــاعر و مجری با بیان اینکه بخوبی با شــرایط اجرا در این دو نهاد 
آشناست، دغدغه رهبر معظم انقالب را دغدغه ای بجا توصیف کرد و گفت: 
آن قدر در این رسانه ها بخصوص تلویزیون نسبت به ادبیات بی توجهی 

 می شود که من بارها این مسئله را متذکر شدم اما کو گوش شنوا؟ 
وی به تفاوت رادیو و تلویزیون و گونه اجرا در دو رســانه اشــاره کرد و 
توضیح داد: بســیاری از برنامه های رادیو مبتنی بر متن اســت؛ به این 
صورت که همه متن ها توسط نویسنده ها نوشته و در مرحله بعد توسط 
شورای ویراســتاری تأیید می شــود و درنهایت  گوینده از آن استفاده 
 می کند. بنابراین گوینده بر اساس متن با مخاطب صحبت  می کند، اما در 
تلویزیون چنین روندی وجود ندارد و اصوالً این رسانه هنوز متن محور 
نیســت. مجری تلویزیون که  می خواهد پشت دوربین قرار بگیرد تمام 
حواســش متوجه دوربین است، در نتیجه به متن توجه نمی کند. برای 
همین  ادبیاتی که توسط مجریان تلویزیون به کار می رود متکی بر ادبیات 
فردی مجری و محفوظات، دانش و فضل اوست و شاید مسئله تحریف 

از همین جا به وجود بیاید.
بیابانکی در ادامه بر متن محور بودن مجریان تأکید کرد و گفت: مجریان 

تلویزیون باید یاد بگیرند هر حرفی را نزنند. 
شاعر »سنگچین« با بیان اینکه مجریان دهه های اخیر تلویزیون تهی از 
دانش و فضل بوده اند، افزود: به استثنای چند نفر، سایر مجری ها هر چه 
دوســت داشــته اند مقابل دوربین گفته اند و کسی هم مانع نوع ادبیات 
آن ها نبوده است، اما در سال های اخیر رادیو نسبت به تلویزیون فضای 
فرهیخته تری داشــته و تالش کرده از افراد کارشــناس و آشنا با رسانه 

استفاده کند.
مجری برنامه های ادبی به تفاوت های دیگر اجرا در رادیو و تلویزیون اشاره 
کرد و نتیجه گرفت، تلویزیون شرایط بیشتری برای تحریف زبان و ادبیات 
فارسی دارد. وی گفت: در تلویزیون با تصویر، حرکت، نور و گریم سروکار 
داریم. همه این ها برای بیننده جذاب است و به نوعی او را فریب  می دهد 
و بیننده حواســش نیست مجری چه  می گوید، اما در رادیو چون حس 
شنوایی در دقت ها بیشتر است، مردم به غلط ها و ایرادهای گوینده  بیشتر 
توجه  می کنند. در تلویزیون حتی از این غلط ها اســتقبال هم  می شود؛ 
وقتی مجری خطایی  می کند، همان خطا و اشتباه منتشر  می شود و همه 
هم لذت  می برند و شاید در انتشار این بخش ها در فضای مجازی اشتباه 

مجریان برای مخاطب آشکار شود. 
بیابانکی ایراد دیگر تلویزیون را استفاده مجریان از لغات خارجی عنوان 
کرد و افزود: من نمی دانم ادبیات انگلیســی و خارجی در ادبیات ما چه 
 می کند؟ اصطالحات برنامه سازی که بیشتر آن ها لغات انگلیسی هستند، 
عیناً به کار  می روند، در حالی که همه این ها معادل فارسی دارند. کلماتی 
مثل پلی بک، آنتن، کمرا، کمرامن، ژانر، پارادوکســیکال که مجریان و 

برنامه سازان استفاده  می کنند، معادل هایی دارند که استفاده نمی شود.
به باور این طنزپرداز، زبان فارسی ظرفیت های زیادی برای معادل سازی 
دارد، اما کســانی  می توانند این معادل سازی را انجام دهند که خودشان 
ادیب، شــاعر و اهل قلم باشند. وی افزود: به صرف اینکه کسی صورت 
زیبا، چشم و موی رنگی دارد و یا لباس های زیبایی  می پوشد نباید جلوی 

دوربین قرار بگیرد و فقط کارش تخریب زبان فارسی باشد.
شاعر »یلدا« به واژه انگلیسی »استندآپ کمدی« که با برنامه خندوانه در 
میان مردم انتشار یافت، اشاره کرد و گفت: برنامه خندوانه رسماً یک واژه 
انگلیســی را میان مردم رایج کرد. ما برای این واژه، معادل »برپاخند« را 
پیشنهاد دادیم که مورد توجه برنامه سازان خندوانه قرار نگرفت، اما رادیو 
از این واژه استقبال کرد و »برپاخند« به جای استندآپ کمدی استفاده 

 می شود. 
بیابانکــی در ادامه به اتفاق خوبی که این روزها در صداو ســیما رخ 
داده و مردم هم از آن اســتقبال کردند، اشاره کرد. وی گفت: ساعد 
باقــری حدود یک دهه از تلویزیون دور بود. حاال او با دســتی پر به 
تلویزیون آمده و مجری برنامه سحری یکی از شبکه هاست . اجرای 
او با اســتقبال مردم روبه رو شــده اســت. او به جز  خواندن خمسه 
نظامی، حافظ، ســعدی، منطق الطیــر و تاریخ بلعمی  چه  می کند؟ 
ادبیات ما همین است . استقبال مردم نشان  می دهد مردم به ادبیات 
درست عالقه مند هستند و این جنس ادبیات را دوست دارند. آن قدر 
از مجریان تهی، ادبیات ســخیف و پیش پا افتاده شنیده اند که از این 
نوع ادبیات سیر شده اند و موجی که در پی اجرای ساعد باقری ایجاد 
شد، نشان  می دهد مخاطب امروز تلویزیون به دنبال کسی است که 

هم از دانش کافی برخوردار 
وهم بر اجرا مسلط باشد. 
دیگــر مجریانی که فقط 
اما  خوب حرف  می زنند 
نمی زنند  حرف خوبــی 
مــردم  توجــه  مــورد 

نیستند.

تسنیم: شهرام شــکیبا، مجری و برنامه ساز باسابقه تلویزیون درباره دغدغه های رهبر 
انقالب درباره زبان فارســی گفت: فکر می کنم که جدی ترین دغدغه ای اســت که هر 
انســاِن عمیقی امکان دارد درباره زبان فارسی داشته باشد و طبیعتاً انسان های عمیق 
دغدغه هایشان همین قدر جدی است. اما یک نکته ای وجود دارد، اکنون در صداوسیما 
مجریان که کاره ای نیستند؛ بازیگرانند که کار اجرا را انجام می دهند و اینجا دیگر بحث 
سواد مطرح نیست، دیگر بحث فارسی دانستن مطرح نیست، فقط یک شمایل و چهره 
مطرح است که آدم ها دیده باشند و بشناسند. وی تأکید کرد: امسال در رمضاِن تلویزیون 
با پدیده عجیبی روبه رو هستیم، دو هنرپیشــه را برای اجرای برنامه آورده اند و آن ها از 
مجریان دعوت می کنند به عنوان میهمان کنارشان بنشینند. واقعاً با این وضعیت، مجریان 
دیگر کاره ای نیستند. اتفاقاً خیلی حسرت خوردم. کاش خدمتشان عرض می کردم »آقا، 
اآلن  ما کاره ای نیستیم، اآلن اسپانسرها تصمیم می گیرند چه اتفاقی بیفتد و حتی مدیران 
کمتر در این موضوعات دخالت دارند«. شــکیبا اضافه کرد: اسپانسر پول می دهد فالن 

بازیگر بیاید و کسانی می آیند که اساساً ریشه مطالعاتی ندارند. 

رادیوتلویزیون

حسرت خوردم که نگفتم 
»آقا، ما کاره ای نیستیم«

فرهنگ و هنر- زهره کهندل: تهیه کننده ســریال پایتخت از قطعی شدن 
ســاخت فصل ششــم این ســریال برای نوروز ۹۹ خبر داد. الهام غفوری در 
گفت و گــو با خبرنگار ما گفــت: بتازگی با تلویزیون قرارداد کار را بســتیم و 

برنامه ریزی ها در حال انجام است، هنوز در آغاز راه هستیم. 
وی با بیان اینکه در تالش هســتیم سریال پایتخت ۶ را برای نوروز ۹۹ آماده 
کنیم، اظهار  داشــت: قرارداد با تلویزیون قطعی شده است و امیدواریم کار به 
ســرانجام خوبی برسد. غفوری خاطرنشــان کرد: بازیگران، همان گروه قبلی 

هستند، اما هنوز قصه مشخصی وجود ندارد. 
سرپرســتی و طراحی قصه نیز همچون ســال های گذشــته به عهده محسن 
تنابنده اســت و کارها زیر نظر او انجام می شــود. تهیه کننده سریال پایتخت، 
گمانه های ســاخت قســمت ویژه پایتخــت برای عید فطر امســال را که در 
 نوروز امســال به دلیل فوت خشایار الوند، نویســنده این سریال، ناتمام ماند، 

رد کرد.

خبر

»پایتخت ۶« برای 
نوروز ۹۹ ساخته می شود

 فرهنگ و هنر  در شــب والدت باسعادت کریم 
اهل بیــت حضرت امام حســن مجتبی)ع( جمعی 
از اســتادان زبان و ادب پارســی و شاعران جوان و 
پیشکسوت با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 

انقالب اسالمی دیدار کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار 
رهبر انقالب، حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار، 
حرکت و پیشرفت جریان شعر انقالب را امیدوارکننده 
دانستند و گفتند: البته جریان های شعری دیگری نیز 
وجود دارد، اما این جریان شــعر انقالب است که از 
لحاظ مضمون، نوآوری در مضامین و صیقل یافتگِی 

الفاظ، پیشرفت چشمگیری داشته است.
رهبر انقالب اسالمی، بیان و پدیده  شعر را از معجزات 
آفرینش خواندند و افزودند: شــعر از جنبه  جمال و 
زیبایی برخوردار اســت و این امتیاز، شعر را به یک 
رسانه  اثرگذار و مسئولیت آور تبدیل می کند که باید 
این تعهد را در خدمت جریان روشنگری و هدایت 

قرار داد.
ایشان با اشاره به یک مغالطه  ناشیانه که شعر را به 
»شــعر هنری« و »شــعر متعهد« تقسیم می کند و 
می کوشد با شعار قلمداد کردن شعر متعهد، از آن 
ارزش زدایی کند، خاطرنشان کردند: اشعار بزرگان 
و قله های شــعر فارســی همچون حافظ، سعدی، 
فردوســی و مولوی آکنده از اخالق، تعلیم، تعهد، 
حکمت، عرفان، معنویت و اسالم ناب است، بنابراین 
تفکیک جنبه  هنری و زیباشــناختی شعر از جنبه 
رسالت و تعهد آن، مغالطه ای واضح و ناشی از غفلت 

یا کم سوادی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای قرار دادن شعر در خدمت 
معارف توحیــدی، فضائل اهل بیــت)ع(، انقالب و 
حوادث مهم کشور و مسائل گوناگون دنیای اسالم 
را موجب اعتالی شعر دانستند و افزودند: در اشعار 
خود زیبایی های رفتاری ملت، همانند حماسه زیبا 

و پُرشکوه حضور فداکارانه مردم در کمک رسانی به 
ســیل زدگان را به تصویر بکشید، زیرا این کار، شعر 
شــما را به پرچم هویت ملت تبدیل می کند. حفظ 
هویت ملت بسیار مهم است، چراکه ملتی که هویت 
خود را گم کند، در مشت بیگانگان آب می شود و از 

بین می رود.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای در بخــش دیگری از 
سخنانشان، درخصوص زبان فارســی ابراز نگرانی 
کردند و گفتند: من درمورد زبان فارســی حقیقتاً 
نگرانم، زیرا در جریان عمومی، زبان فارسی در حال 

فرسایش است.
رهبر انقالب اســالمی افزودند: من از صداوســیما 
گله مندم، به دلیل اینکه به جای ترویج زبان صحیح 
و معیار و زبان صیقل خورده و درســت، گاهی زبان 
بی هویت و تعابیر غلط و بدتر از همه تعابیر خارجی را 
ترویج می کند. انتشار فالن لغت فرنگی یک مترجم 
یا نویسنده از تلویزیون، موجب عمومی شدن آن لغت 

و آلوده شدن زبان به زوائد مضر می شود.
ایشان با تقبیح اســتفاده فراوان از لغات بیگانه در 
رسانه ها، خطاب به مسئوالن تأکید کردند: نگذارید 

زبان فارسی دچار فرسودگی و ویرانی شود.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای همچنیــن از ولنگاری 
زبانی و ساخت لفظی بســیار نازل برخی ترانه ها و 
پخش آن ها از صداوســیما در ســریال ها نیز انتقاد 
کردنــد و گفتند: زبان فارســی قرن های متمادی 
است که عمدتاً به وسیله  شاعران بزرگ حفظ شده 
و این گونه ســالم و فصیح به دست ما رسیده است، 
بنابرایــن ما باید حرمت زبان را حفظ کنیم و اجازه 
نداریم با بی مباالتی آن را به دست فالن ترانه سرای 
بی هنر بدهیم که الفــاظ را خراب کند و بعد نیز با 
پول بیت المال در صداوسیما و دستگاه های دولتی و 

غیردولتی پخش شود.
در این دیدار ۲۹ تن از شاعران جوان و پیشکسوت، 

اشعار خود را در حضور رهبر انقالب اسالمی قرائت 
کردند.

پیش از نماز مغرب و عشا نیز تعدادی از شاعران از 
نزدیک با رهبر انقالب دیدار و گفت وگو و آثار خود را 

به ایشان تقدیم کردند.

مروری بر آنچه در نشست گذشت  
یکی از شاعران پیشکســوتی که در نشست، شعر 

خواند، یوسفعلی میرشکاک بود که غزلی با مطلع:
واپسین موقف معراج حقیقت زهراست

سر توحید در آیینه غیرت زهراست
را تقدیم بانوی دو عالم)س( کرد. 

حیدر منصوری، شاعر بوشهری شعری را به »خلیج 
همیشــه فارس« تقدیم کرد. بیت هایی از غزل این 

شاعر را مرور کنیم:
صبور مثل درختان، پر از بهار بمان
خلیج فارس! سرفراز و استوار بمان

...میان نقشه جغرافیای سینه ما
خلیج فارس بمان و پرافتخار بمان

رهبر انقالب پس از پایان این شعر فرمودند: الحق که 
حق خلیج فارس را در شعر الاقل ادا کردید.

شاعر جوان دیگری که در این دیدار شعرخوانی کرد، 
حسین دهلوی بود که غزلی با این مطلع خواند:

هرچند اینکه سخت شکستی دل من است

غمگین مشو! که شیشه برای شکستن است
سیدعین الحسن شاعر پارسی سرایی از هند، هم در 

این نشست شعری خواند با این مطلع:
تو را همیشه به عهد شباب می بینم
به هر سؤال، هزاران جواب می بینم

این بیت های شعر او جالب توجه است:
چه کاخ های سفیدی که می شوند سیاه

چه نورها که در این انقالب می بینم
صالی نصر من اهلل می وزد از قدس
ز سوی حق طلبانش جواب می بینم

رهبر انقالب پس از این شــعر فرمودند: طیب اهلل؛ 
خیلی خوب اســت؛ ماشاءاهلل. شعر فارسی و روان و 

خوب.
سیدوحید سمنانی نیز در این دیدار غزل خواند؛ با 

این شروع: 
برای من که پرم از قفس پری بفرست!

اگر نه ... یک دو نفس بال باوری بفرست!
و پس از او مبین اردســتانی هم غزل خواند، منتها 

در وزنی بلند: 
به نگاهی شکفت و پنجره شد باز دیوارِ چند لحظه  

پیش
پر شــد از نور کاسه  چشمم، غرِق دیدارِ چند لحظه  

پیش
 

غزل رضا شریفی با این مطلع:
حتی اگر به قیمت شاهانه زیستن
ننگ است زیر منت بیگانه زیستن
و شعر ناصر حامدی با این شروع: 

باز باران است، باران حسین بن علی
عاشقان جان شما، جان حسین بن علی

نیز در این نشست مورد توجه حاضران قرار گرفت. 
از شاعران خانم، مهدیه انتظاریان شعرخوانی کرد؛ 

شعری با ردیف کوه:

تنها نشسته منتظر و سر به راه، کوه
در انعکاس نقره ای نور ماه، کوه

که این بیتش قابل توجه و زیباست:
فریاد می زنم که امان از تو کوه آه
فریاد می زند که امان از تو آه کوه

و پس از او عاطفه جعفری که شعری را به شهدای 
فاطمیون تقدیم کرد:

کوچه هامان پر از سیاهی بود، شهر را از عزا درآوردند
چشم های ستاره ها خندید، ماه را سمت دیگر آوردند

این شعر زیبا، اشک و بغض رهبر انقالب را به دنبال 
داشــت و ایشــان در واکنش به این شعر فرمودند: 
خیلی ممنون خانم، خیلی خوب. شــهدای مظلوم 

فاطمیون جا دارد که به آن ها واقعاً پرداخته شود.
سیدرسول پیره، محمدرضا شفیعی از جیرفت، اکرم 
هاشــمی، امیر تیموری، مهدی فخارزاده و مهدی 
پرنیان، شاعران دیگری بودند که شعرخوانی کردند. 

شعر محمدحسن جمشیدی با مطلع:
در دعای اهل دل باران فراز آخر است

گریه کن در گریه  عاشق صفایی دیگر است
بخصوص این بیت:

شد فراموش آنکه بیش از قدر خویش آمد به چشم
آنکه با گمنام بودن سر کند نام آور است

مــورد توجه حاضران قرار گرفت و رهبر انقالب نیز 
پس از این شعر فرمودند: مثل شهید ابراهیم هادی؛ 
می خواست گمنام زندگی کند اما امروز در تمام آفاق 

فرهنگی کشور نامش پیچیده.
اعظم سعادتمند، شاعر جوان و خوش ذوق قمی هم 

شعری با مطلع:
ای دهانت النه گنجشک های شاد پر چانه
کودک من ای تمام حرف هایت فیلسوفانه

خواند که رهبر انقالب پس از پایان این شعر فرمودند: 
آفرین! چه خوب! سروِد مادرانه  کامالً از دل برخاسته  

شیرین.

برش

انتشــار فــان لغــت فرنگی یک 
مترجم یا نویســنده از تلویزیون، 
موجــب عمومی شــدن آن لغت و 
آلوده شــدن زبان به زوائد مضر 

می شود

سینماپیشنهادامروز

فرهنگ و هنر: پیشــنهاد امروز ما به شما بازدید از یک 
نمایشگاه نقاشی اســت که این روزها در گالری ابوالفضل 

عالی حوزه هنری میزبان عالقه مندان است. 
کامیار صادقی با »درنگ در سکوت« آثار نقاشی دو دهه از 
فعالیت های هنری اش را در معرض نمایش گذاشته است؛ 
نمایشگاهی که متشکل از ۲0 تابلوی نقاشی با تکنیک رنگ 
روغن و با موضوع عاشورا، انقالب اسالمی و فلسطین است.

درباره این هنرمند باید بگوییم که کامیار صادقی هنرمند 
نقاشی است که در سال۱۳۴۳ متولد شده است و تاکنون 
نمایشگاه های بســیاری را در ایران و کشورهایی همچون 
آمریکا، آلمان، مراکش، سوریه، انگلیس و کانادا به صورت 
انفرادی و گروهی برپا کرده است. مرمت چهار اثر سهراب 
سپهری ، کســب لوح تقدیر از نمایشــگاه قرآن کریم و 
تصویرســازی کتاب واحد ادبیات حــوزه هنری از جمله 

برگ های درخشان کارنامه این هنرمند است. 
»درنگ در ســکوت« بیست وچهارمین نمایشگاه انفرادی 
این هنرمند در داخل کشــور است که مجموع آثار خلق 

شده او از سال 78 تا  ۹7 را در برمی گیرد.

کامیار صادقی در توضیح آخرین نمایشــگاهش می گوید: 
من به موضوعــات مذهبی عالقه خاصــی دارم که همه 
آن ها را براساس باور ، تجربه و تکنیک خاص خودم انجام 
می دهم. البته مانند همه هنرمندان دیگر در میان کارهایم 
موضوع های آزاد و اجتماعی هم دارم که به هر حال گزارش 
عملکرد من  در حیطه آثاری قرار می گیرند که می توانم به 
فروش آن ها فکر کنم. همزمان با افتتاح نمایشگاه »درنگ 
در ســکوت« از یک  تابلوی نقاشی این هنرمند با عنوان 
هابیل و قابیل رونمایی شد. این تابلو با تکنیک اکریلیک 
و رنگ روغن خلق شــده است که به داستان نبرد خونین 
هابیل و قابیل می پردازد که همه با آن آشنایی دارند.  اگر 
به این نمایشگاه رفتید به چیدمان تابلوها دقت کنید چرا 
که نخستین تابلوی نمایشگاه »درنگ در سکوت« با عنوان 
»هبوط« به دیوار آویخته شده است و همه اتفاقات از هبوط 
آغاز می شود. تابلوی بعدی با موضوع »رسالت« به نمایش 
درآمده و تابلوی ســوم با موضوع واقعه عاشورا چیده شده 
است. تابلوهای بعدی نمایشگاه صحنه های مختلفی است 
که در عاشورا اتفاق افتاده است. مخاطب بعد از این تابلوها 
به تابلوهایی می رسد که با موضوع »فلسطین« خلق شده اند. 
انتهای کار هم دوباره به »هبوط« اشاره دارد و تابلویی است 
با المان پرچم سبز در زمین سرخ که نماد انقالب اسالمی 

است  و نمایشگاه با این چیدمان به پایان می رسد.  
»درنگ در ســکوت« برای عالقه مندانی به نمایش درآمده 
است که به مضامین نقاشی هایی با موضوع مذهبی عالقه 
دارند. این نمایشگاه از ۲۲ اردیبهشت آغاز شده و تا 8 خرداد 
به جز ایام تعطیل از ساعت ۹ تا ۱8 در گالری ابوالفضل عالی 

حوزه هنری میزبان عالقه مندان  است.

مســعود اطیابی، کارگردان فیلــم »تگزاس ۲« 
معتقد است، غیر از »سامورایی در برلین« همه 
فیلم های دیگری که اخیــراً روی پرده آمده اند، تقریباً 
فروشی ندارند. وی گفت: فیلم هایی مانند »تگزاس۲« و 
»متری شــیش و نیم« پول آب و برق سینمای آن ها را 
درمــی آورد و اگر فیلمی مانند »تگزاس۲« نباشــد آن 

سالن ها اصالً باز نمی شوند.
وی افزود: به نظرم شورای صنفی باید به اکران سه فیلم 
بســنده می کرد و اگر فقط سه سرگروه سینمایی کار 
می کردند و سینماها در ماه رمضان به صورت آزاد اداره 

می شدند، شرایط بهتر بود.
اطیابی با بیان اینکه شــاید ما یکســری فیلم ها را با 
ژانر اجتماعی اشــتباه گرفتیــم، گفت: برخی فیلم ها 
اصاًل ژانرشــان اشتباهی اســت و من نمی دانم این ها 
چرا برای اکران فیلمشان هزینه می کنند. هزینه کرد 
آن ها برای اکران هم به خودشــان و فیلمشــان ضرر 
می زنــد، هم به مخاطب و ســالن های نمایش که در 
نهایت سبب می شود برخی سالن ها تعطیل شوند. ما 
در پردیس های سینمایی سالن های بسیاری داریم که 
تعطیل هستند. شاید بد نباشد مشاهده عینی خودم 
را نقل کنم که به پردیس کوروش و ایران مال مراجعه 
کردم و متوجه شــدم در یک سالن بسته است. وقتی 
ســؤال کردم، این جواب را شنیدم که سه عدد بلیت 
خریداری شده اما کســی مراجعه نکرده که حداقل 
پولــش را پس بگیرد. یعنی کاماًل مشــخص اســت 
صاحــب فیلم خودش بلیت را خریده که ســانس را 
حفظ کند، در حالی که آن سالن تعطیل شده است. 

من در مورد فیلم خودم با سالن هایی روبه رو هستم که 
مخاطب به ســینما مراجعه می کند اما سالن ظرفیت 
ندارد و مجبور است برگردد، اما سالن دیگری هست 

که بدون نمایش باقی مانده است.
این کارگردان با تصریح بر اینکه در واقع »اکران افطار تا 
سحر« عمالً اجرا نشد، گفت: سانسی در اختیار فیلم ها 
نبود، به جز پنجشنبه و جمعه که سانس فوق العاده به 
»تگــزاس۲« و »متری شــیش و نیــم« اختصاص پیدا 
می کنــد و آن هم محدود اســت. با توجــه به چنین 
وضعیتی، ســینمادار ایــن کار را نمی کند، زیرا باز نگه 
داشتن سینما نه تنها سودی برایش ندارد بلکه هزینه آور 
هم هست. از سوی دیگر این طرح، تبلیغات می خواهد. 
نه تلویزیون و نه وزارت ارشــاد برای آن تبلیغ نکردند و 

ماه رمضان را از دست دادیم. 
به نظرم باید پیگیری کنیم که این طرح امســال برای 
فیلم ها محســوب نشــود، چرا که ما فقط به مخاطب 
یارانه ای دادیم که توســط صاحب فیلم پرداخت شده 

است نه دولت. 

 کارگردان »تگزاس2« مطرح کرد

ماجرای کارگردانی که خودش بلیت های فیلمش را می خرید 
نمایشگاه نقاشی کامیار صادقی میزبان عالقه مندان است

تماشای »درنگ در سکوت«

رهبر انقالب در دیدار جمعی از شاعران 
و اهالی فرهنگ و ادب با گالیه از صدا و سیما:

نگران زبان فارسی ام

kh
am

en
ei.

ir 
س:

عک
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