
»دولت جوان وحزب اللهی« داغ شد
 صحبت های رهبــری در ارتباط با لزوم 
روی کار آمــدن یک دولت جوان و حزب 
اللهی در دیدار با دانشجویان، موجب شد 
کاربران فضای مجازی هشتگ #دولت_

جوان_و _حزب اللهــی را در توییتر داغ 
کنند. نمونه هایی از پیام های منتشر شده 
توسط کاربران را می خوانید: »دقت کنیم 
دولت جواِن حزب اللهی و نه هر جوانی! مراقب باشیم این بار دیگر گنجشک را 
جای قناری به ملت نیندازند... برخورد سطحی و بدون بینش سیاسی با کالم 
رهبری یعنی همین که عده ای شروع به معرفی گزینه ها کرده اند! زمینه سازی 
یعنی فراهم کردن شرایط اعتماد مردم، طوری که راه حل مشکالت را در رأی 
دادن به نامزد حزب اللهی و انقالبی و جوان ببینند؛ معرفی نامزد مرحله  آخر 

است، نه اول!«

کی بود، کی بود، من نبودم!
یکی از دانشجویان حاضر در دیدار رهبری 
با دانشــجویان با انتشار رشته توییتی در 
صفحه شخصی اش، روایتی از این دیدار 
منتشــر کرد. »محمد خجســته« دراین 
باره نوشــت: »دختر دانشجویی در نطق 
پُرصالبت از پیروزی جنگ با جوانان ۲۰ 
ساله و شکست در اقتصاد با پیرمردهای 
۶۰ ســاله گفت که موجب شد تمامی جمعیت حسینیه برای او َکف بزنند. 
دانشــجوی دیگری از مسئوالن حاضر در جلسه پرسید »آیا مایلید که برای 
آقازاده هایتان نیز پراید ۶۰ میلیونی بخرید؟« که مســئوالن به کی بود کی 
بود من نبودم پرداختند. بخشــی از سخنرانی آقا برای بچه های انقالبی کف 
خیابان و لباس شخصی بود. ایشان فرمودند: »من از جوانان انقالبی حمایت 
می کنم، اما نه از کارهای اشتباهشان. مثالً رفتن باالی دیوار سفارت همیشه 
خوب نیســت. البته رفتن باالی دیوار سفارت آمریکا در آن زمان خوب بود«. 
جمله سنگین افطاری آقا اینجا بود که »اگر شما جوانان زمینه را برای روی 
کار آمدن دولت جوان و حزب اللهی فراهم کنید، غصه های شما تمام می شود 

و این غصه ها فقط مخصوص شما نیست«.

واکنش »پرستویی« به جنجال »بیرانوند«
پرویز پرستویی با انتشار پستی در صفحه 
اینســتاگرام خود نسبت به رفتارعلیرضا 
بیرانونــد بــا مأمور نیــروی انتظامی در 
ورزشگاه واکنش نشان داد. پرستویی در 
اینستاگرامش نوشــت: »روزی که آقای 
بیرانوند در برنامــه خندوانه و در جاهای 
دیگه مصاحبه می کرد و از گذشته خود 
و مسیری را که طی کرده تا تبدیل به یک دروازه بان مطرح بشود رو شنیدم 
و دیدم، او را تحسین کردم. وقتی با صراحت تمام عنوان کرد که در کارواش 
کارگری  می کرد و شــب ها هم آنجا می خوابید رو خوب یادمه که چقدر برام 
دوست داشتنی بود و قابل احترام، نهایتاً به یک دروازه بان مطرح تبدیل شد 
و جایگاه ویژه ای در دل مردم ورزش دوست پیدا کرد و وقتی در جام جهانی 
پنالتی رونالدو رو گرفت، چه جایگاهی در عالم ورزش و طرفدارانش پیدا کرد! 
آقای بیرانوند عزیز همه این اتفاقات زودگذر دلیل نمی شــه شما یک مأمور 
نیروی انتظامی که در زمین های بازی تالش می کنه که امنیت شما حفظ بشه 
رو بهش توهین کنید و چنین او را از ســر راهتان کنار بزنید. به نظرم از آن 

مأمور انتظامی دلجویی کنید«.

 مجازآباد
  محمد تربت زاده  سخت می شود به سوژه ای که 3۰ 
ساِل تمام درباره اش گفته و نوشته اند، پرداخت و درگیر 
 کلیشه ها و حرف های تکراری نشد. اینکه تمام دنیا یک 
طــرف بودند و ما یک طرف، اینکه صدام آمده بود که 
صبحانه را در اهــواز بخورد و ناهار را در تهران، اینکه 
در مرحله  چهــارم عملیات بیت المقدس، رزمنده ها با 
مســدود کردن  عقبه  دشمن  از جاده  شلمچه  و پس از 
آن ورود به  داخل  شهر، خرمشهر را پس گرفتند و... . 

اما اجــازه بدهیــد این بار بــه بهانه ســالروز فتح 
خرمشــهر، این ماجرا را از زاویه دید رســانه ها نگاه 
کنیم. البته منظور از رســانه، »رادیو ایران« و صدای 
ماندگار »محمود کریمــی علویجه« با جمله تاریخی 
»شــنوندگان عزیز توجه فرمایید! شــنوندگان عزیز 
توجه فرمایید! خرمشهر...شهر خون، آزاد شد« نیست! 
منظورمان زاویه دید  رســانه های آن طرفی اســت. 
مثاًل روزنامه  لس آنجلس  تایمز که فردای آزادســازی 
خرمشهر می نویســد: »راهبرد نظامی  ایران  بر عراق  
برتری  داشته  و ایرانیان  حمالت  خود را با نیروی  زیاد 

بر صفوف  عراقی ها در خوزستان  وارد آورده اند. 
عالوه  بر آن، ایرانیان  دارای  ایثار، از خودگذشتگی  و 
میل  به  شهادت  بوده  و با شوقی  انقالبی  برای  آزادی  
سرزمین هایشــان  می جنگند. در مقابل، ســربازان  
عراقــی  اعتماد به  نفسشــان را از ابتــدای  جنگ  از 

دست  داده  بودند«. 

   سخت ترین گردو
البته خیــال نکنید تمام  رســانه های آن طرفی مثل 
لس آنجلس تایمز از مرحله چهارم عملیات بیت المقدس 
به وجد آمده بودند. برعکس، خیلی هایشان تا چند روز 
پس از آزادســازی خرمشهر نمی خواستند باور کنند 
»صدام« برگ برنده اش برای مذاکره با ایران را از دست 
داده و ایران تمام معادالت  غربی ها برای آرایش جدید 
منطقه را برهم زده اســت! از جمله »بی بی سی« که 
مدتی قبل از فتح خرمشــهر اعــالم کرده بود: »طبق 
گزارش های سربازان عراقی مواضع دفاعی مستحکمی 
را در اطراف خرمشهر ایجاد کرده اند و چنانچه ایرانیان 
درصدد بازپس گرفتن خرمشــهر برآیند، سخت ترین 
»گردو« را براي شکستن برگزیده اند«.  بی بی سی تا دو 
روز پس از آزادسازی خرمشهر هم روزه سکوت گرفته 
بود اما ســرانجام در پنجم خرداد 13۶1 مجبور شد 
اعتراف کند، گردوی عراقی ها چندان غیرقابل شکستن 
نبوده است: »از زماني که خبرنگاران غربي از نیروهاي 
عراقي در خرمشهر دیدن کرده و از روحیه خوب آن ها 
گزارش داده اند، بیش از سه یا چهار روز نمي گذرد که 
ناگهان همه شهر از دست عراقي ها بیرون کشیده شد. 
سقوط سریع خرمشهر موجب سرافکندگی عراق شده 
است. طبق تخمین 3۰ یا 4۰ هزار سرباز از این شهر 
دفاع می کردند. بدین ترتیب ایران هم رسماً و هم اسماً 

کاماًل در جنگ پیروز شده است«.

  شکسِت پیروزمندانه!
برای رادیو بغداد اما انگار اسارت 19 هزار نیروی بعثی، 
کشــته و زخمی شدن 1۶ هزار نیروی عراقی، انهدام 
55۰ تانک  و نفربر، 5۰ خودرو، ده ها قبضه  توپ، 53 
هواپیما، ســه  بالگرد و... شکست به حساب نمی آمد، 
چون این شــبکه رادیویی یک روز پس از آزادسازی 
خرمشهر اعالم کرد: »یک سخنگوي ارتش عراق اعالم 
کرده است که نیروهاي پیروزمند قادسیه صدام پس 

از آنکــه تمامي حمله هاي قواي دشــمن مجوس و 
نژادپرست فارس را در مناطق الخفاجیه )سوسنگرد( 
و االحــواز )اهواز( با اقتدار کامل دفع کردند، در یک 
 جابه جایي تحســین برانگیز، عقب نشیني تاکتیکي 
خود را از جبهه محمره )خرمشهر( با موفقیت کامل 

انجام داده اند«!
این اعالمیه درست در شرایطي از رادیوی دولتي بغداد 
پخش شــد که خبرگزاري آمریکایي »یونایتدپرس« 
همان روز، در گزارش ارســالي خود، سربازان عراقي 
را در حال فرار توصیف کرد و نوشــت: »... سربازان در 
حال فرار عراق، سرگرم گریختن از خرمشهر و مناطق 

اشغالي هستند«.

  ارتش را فدا خواهم کرد
در میــان انبــوه  گزارش های راســت و دروغی که از 
آزادسازی خرمشهر در رسانه های سراسر دنیا منتشر 
می شد، روزنامه دولتی آلمان  پیش بینی کرد آزادسازی 
خرمشــهر اگرچه برگ برنده ایــران در جنگ خواهد 
بود، اما موجب می شــود دولت هــای غربی  بهانه ای 
برای کمک رســانی علنی به صدام حسین پیدا کنند. 
در بخشــی از گزارش این روزنامه آمده است: »خطر 
پیروزی ایران و فروپاشــی عراق موجب خواهد شــد 
تــا  نظام های حاکــم بر منطقه خلیج فــارس پس از 
ســقوط صدام تهدید شوند و این امر احتمال مداخله 
ابرقدرت ها بخصوص آمریکا و شــوروی را به صورت 

مستقیم در جنگ در پی خواهد داشت«.
پیش بینــی ای که کم و بیش درســت از آب درآمد 
و آمریکا چند روز پس از آزادســازی خرمشــهر، به 
کشورهای حاشــیه خلیج فارس اطمینان خاطر داد 
که با مداخله در جنگ، اجــازه پیروزی کامل ایران 
بــر عراق را نخواهد داد. در همین راســتا بود که نام 
عراق را از فهرســت حامیان تروریست خارج کرده و 
در حرکتــی نمادین مجوز فروش ۶ فروند هواپیمای 
ترابــری را به عراق صادر کرد. برای باخبر شــدن از 
جزئیات بیشتر مداخله آمریکا در جنگ ایران و عراق، 
بد نیســت نگاهی به مصاحبه »حسین کامل« داماد 
صدام با روزنامه لبنانی »السفیر« در سال 74 بیندازیم: 
»در آن زمان، صدام بسیار آشفته بود و فقط با استفاده 
از داروهای آرام بخش می توانست استراحت کند. در 
همین ایام، فرســتاده ای به نام ویلیام جانســون به 
نمایندگی از آمریکا به عراق رفت و با صدام دیدار کرد 
و از طرف آمریکا وعده ای را مبنی بر اینکه اگر شــما 
مانع پیروزی ایران در جنگ شوید و اگر موفق شوید 
تــوازن جنگ را به نفع خــود تغییر دهید، ما کویت 
را به شــما هدیه خواهیم داد. حسین کامل می گوید 
پس از شنیدن این وعده آمریکا، صدام حسین بسیار 
خوشــحال شد و روحیه اش را دوباره بازیافت و گفت 
اگر الزم باشــد همه ارتش عراق را فدا خواهم کرد تا 

کویت را به دست آورم«.

  خط هوایی پاریس - بغداد
البته آمریکا تنها کشــوری نبود که پس از آزادسازی 
خرمشــهر به حمایت علنی از عراق پرداخت. پس از 
اشــغال عراق به وســیله نیروهای آمریکایی در سال 
۲۰۰3، آمریکایی ها 55 نفر از نیروهای طرفدار حزب 
بعث را دستگیر کردند که متن بازجویی برخی از این 
افراد همان موقع در  رسانه ها منتشر شد. وزیر اقتصاد و 
دارایی رژیم بعث، یکی از افراد دستگیر شده در سال 

۲۰۰3 در بخشــی از اعتراف هایش گفته بود: »پس از 
آزادی خرمشهر، ما از کشورهای متحد عرب در جنوب 
خلیج فارس تقاضای کمک مالی سنگین کردیم که با 
استقبال آنان مواجه شد. من در یک روز چند پرواز به 
کشورهای عربســتان، کویت و امارات داشتم و موفق 
شــدم از این سه کشور قول مساعد ۶/5 میلیارد دالر 

کمک مالی دریافت کنم«.
فرانســه هم دیگر کشــوری بود که به طور رســمی 
حمایتش از عراق را اعالم کرد. »کلود شســون«، وزیر 
خارجه وقت فرانسه در مصاحبه با یکی از رسانه های 
کشــورش می گوید: »انقالب ایران بسیار خطرناک و 
نگران کننده است و می تواند تمام منطقه را در جنگی 
گسترده درگیر کند و به این لحاظ ما از عراق در برابر 
توسعه طلبی های ایران حمایت می کنیم«. طبق گزارش 
رسانه های فرانسوی، پس از آزادسازی خرمشهر خط 
هوایی پاریس-بغداد برای انتقال تسلیحات فرانسوی 
به عراق برقرار شد. یکی از رسانه های فرانسوی در این 
باره نوشته بود: »چون هواپیماهای نظامی عراق کفایت 
نمی کردند، چند فروند هواپیمای غیرنظامی و ایرباس 
با برداشتن صندلی تحت پوشش پروازهای غیرنظامی 
و خــط عادی پــرواز پاریس - بغداد بــه خط انتقال 
تسلیحات فرانســه به عراق تبدیل شدند. حجم زیاد 
 سالح ها موجب می شد که هواپیماها دو برابر معمول 
سوخت گیری کنند تا بتوانند به بغداد برسند«. سازمان 
اطالعات فرانسه هم در گزارشش در این باره اعالم کرده 
بود: »اگر برای ســه هفته ارتباط تسلیحاتی ما با عراق 

قطع شود مطمئناً عراق شکست خواهد خورد«.

  نخل  های بی سر
حدود 37 سال از ســه خرداد سال ۶1 می گذرد، اما 
»حماسه خرمشــهر« هنوز زنده اســت. نشان به آن 
نشان که در میان ســکوت برخی  رسانه ها و بسیاری 
از چهره های شاخص و  سلبریتی ها )که سکوتشان مو 
نمی زند با سکوت رسانه های آن طرفی در روزهای پس 
از فتح خرمشهر(  هشتگ های # حماسه_مقاومت، # 
حماسه_خرمشهر و # خرمشهر در سالروز این حماسه 

تاریخی در توییتر ترند شده است. 
هشــتگ هایی کــه خیلی هایشــان از مقاومت مردم 
خوزســتان و خرمشــهر می گویند مثل کاربری که 
دراین باره نوشته است: »خرمشهر خون دل ها خورد تا 
خوزستان پایدار بماند...صبر و مقاومت دو صفت بارز 
مردم خوزستان است که پس از گذشت این همه سال 
هنوز هم حماسه می آفرینند. دیروز در گیر و دار جنگ 

و امروز در برابر خشکسالی، سیل و ریزگردها«.
برخی از  هشــتگ ها هم از آثار هنری که در این باره 
منتشر شده صحبت می کنند. یکی از کاربران با انتشار 
تصویری از کتاب »دا« به قلم »ســیده زهرا حسینی« 
نوشــته اســت: »باید هر خانه از ایران یک سیده زهرا 
حسینی داشته باشه تا بفهمه حماسه مقاومت چطور 
رقم زده شد. خوزستان نماد زنان و مردانیه که با یک 
دســت قبر برادر رو می کندند و با دست دیگه خشاب 

تفنگ ها رو پر می کردند«.
حاال که کاربران فضای مجازی در ســالروز آزادسازی 
خرمشهر، سنگ تمام گذاشته اند، شاید زیاد بی راه نباشد 
اگر مطلب را با توییت یکی از این کاربران تمام کنیم 
که در صفحه توییترش نوشته است: »اگر می خواهید 
بدانید حماسه مقاومت یعنی چه، به  نخل  های بی سر 

خوزستان سری بزنید...ما سر می دهیم اما خاک نه«.
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گفت و گوی قدس با مجتبی کشاورز تهیه کننده ویژه برنامه رمضانی  شبکه یک

»دعوت« به خانواده ، سرسفره افطار

نگاهی به عملکرد رسانه ها در جریان آزادسازی »خرمشهر«

ای شهر نخل های تا  ابد جاوید...

 امید نورافکن در فصل هجدهم همواره عصای دست وینفردشفر بود. امید در چند 
پست مورد استفاده قرار گرفت و هرگاه که وارد ترکیب شد، کوشید بهترین عملکرد 

ممکن را داشته باشد. خیلی ها اعتقاد دارند که اگر نورافکن 
از ابتدای فصل در ترکیب اســتقالل حضور داشت، 
شــاید نتایج طور دیگری رقم می خورد اما جدایی او 
از استقالل و پیوستن به تیم شارلروای بلژیک موجب 
شد او نیم فصل از استقالل دور شود. هرچند که این 

وضعیت همچنان میان استقالل و نورافکن وجود 
دارد و مشخص نیست که این بازیکن در 
استقالل لیگ نوزدهم حضور داشته باشد، 
یا نه. با نورافکن گپ متفاوتی می زنیم. 
او از کودکــی اش می گوید. از روزهایی 
که به سختی فوتبالیست شد و حاال 
به یکی از مــردان درجه یک فوتبال 
ایران بدل شــده اســت. نورافکن آن 
روزهای سخت را برای مان بازگو می کند...

امید نورافکن در گفت  وگو با قدس:

لیگ نوزدهم  زمان 
قهرمانی استقالل  است

 از عملیات رسانه ای وزیر 
تا قانع نشدن اعضای کمیسیون فرهنگی

خبری از رأی اعتماد نیست!

12

آسوشیتدپرس متهم کرد، فدراسیون توضیح داد

جنجال  دوپینگ 
برای دونده طالیی ایران
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بگذار از َسر متولد شوم
رقیه توسلی: »انا انزلناه فی لیلـه القدر«... دست ها را می برم باال. رو به شما 
که پدرید، مادرید، در خواب و بیداری ام ســهیمید، در نگاهم، در نفسی که 
می کشم.الکن ام... چه بگویم از روی خوشتان... وقتی که می خوانم »فإنّی قریب 
أجیــب دعوه الداع اِذا دعان«...چه بگویم از خیر وافرتان... وقتی که می خوانم 
»لیله القدر خیر من الف شهر«... وقتی می شنوم فرشتگان تا کائنات و بنی آدم 

فرود می آیند در شبی که در راه است.
کریما! بگذار پناه ببرم به اشک. بگذار خودم را بسپارم به سوره »دخان«. دست 
به دامان جوشــن کبیر بشــوم. یارب یارب بروم تا حالی روشن تر آن قدر که 

شیطانی در من نماند. بگذار در شب َقدرت، دوباره متولد بشوم!

 ربنّا و رطب

خانه نزدیک دریا
گاه در فاصله جابه جایي ها، تا لب رودخانه مي رفتیم و قدمي مي زدیم. رودخانه 
به اندازه چند خانه پایین تر بود و صداي خروشــش از وسط کوچه شنیده 
مي شد. چهره هولناک تر ســیل را تازه در ساحل مي شد دید. نزدیک ترین 
خانه ها تنها چهار، پنج متر با رودخانه فاصله داشــتند. سه، چهار خانه اوِل 
همه کوچه ها به طور کامل تخریب شــده و فقط زمین صاف مانده بود! اما 
بیشتر خانه ها نیمه مخروبه شــده و آثارشان قابل مشاهده بود... دیوارهای 
افتاده، سقف های ریخته و تیرآهن های سرگردان که مانند چنگال درنده ای 
بیرون زده، وسایل و تجهیزات شکسته و...! یکي از خانه ها از ارتفاع دو متري 
به سمت رودخانه کج شده بود، انگار که از لبه پرتگاهي آویزان باشد، یکي 
از ضلع هایش کامل جدا شده و ریخته و خانه همان طور معلق و بالتکلیف 
مانده بود. این خانه ها به هیچ وجه قابل بازسازي و سکونت نبود و باید کامل 
تخریب مي شدند. برخی را می بینی، خانه شان کامل زیر آب رفته است، اما 
هنوز مردد اند و مي گویند: »شاید رفتم باال و دیگه این خانه را نساختم«. حاال 
و با این سیل، ساخت وســاز در اینجا دیوانگي به نظر می رسد. بازسازي و 
سکونت در این بخش از شهر به هیچ وجه عقالني و منطقي نیست و ساکنان 
این منطقه باید به جاي دیگري منتقل شوند. سیل امسال به خیر گذشت، 
اما چه کسي مي داند سیل بعدي کي مي آید و چه اتفاقي ممکن است بیفتد؟

آدم ها در حوادث طبیعي، تقصیرها را گردن ســیل و زلزله و آتش ســوزي 
مي اندازند. درست است این حوادث همیشه بوده و هست، اما ما معموالً براي 
اینکه اشتباه ها و غفلت هاي خودمان را بپوشانیم به این چیزها چنگ مي اندازیم. 
از دور مي شنویم به علت بارش ها رودخانه طغیان کرده و شهر زیر سیل رفته 
اســت، اما واقعیت های دیگری هم هست. وقتی به اصول اولیه ساخت وساز 
 بی  توجهیم، وقتي تا چهار متري رودخانه، خانه مي سازیم چه انتظاري مي توانیم 
داشته باشیم؟ نیاز به سیل نیست، با هر موج رودخانه، آب تا اتاق خواب ما راه 
پیدا مي کند. بیشتر خانه ها فقط با روي هم گذاشتن آجرها و مالیدن مشتي گل 
وسط آن ها سرپا شده بود. این خانه ها با یک عطسه رودخانه تخریب مي شوند. 

شاهد عینی-قسمت یازدهم

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

متهم که دکل نیست!
فؤاد آگاه: ما معتقدیم، مشکل اصلی جامعه امروز، نه فضای مجازی، بلکه 
»پا«ی فضای مجازی اســت!  شبکه های اجتماعی و فضای مجازی که چیز 
بدی نیستند و از دیدگاه همه کارشناسان، مسئوالن و کارشناس - مسئوالن 
محترم، سبب باال بردن قدرت مطالبه گری و شفاف سازی می شوند. یعنی 
این »پا«ی فضای مجازی است که یا بی اجازه، می رود توی کفش دیگران و 
یا اینکه از گلیمش درازتر می شود و دردسر درست می کند! نمونه اش همین 
ماجرای »محمدهادی رضوی« متهم فساد میلیاردی در پرونده بانک سرمایه 
که کاربران فضای مجازی پایشان را از گلیمشان درازتر کرده و می پرسند: چرا 
این متهم مفسد، لباس زندان نمی پوشد و با لباس شخصی به دادگاه آورده 
می شود؟  خب وقتی آقای متهم، با گذاشتن وثیقه 1۰۰ میلیاردی، آزاد شده، 
معلوم است که با لباس شخصی به دادگاه آورده می شود. نکته مهم اینجاست 
که پس از ســال ها، توی مملکت، یک متهم مفسد اقتصادی پیدا شده که 
مثل دکل نیست! وثیقه می گذارد، با پای خودش به دادگاه می آید، به کانادا 
نمی رود و مثل دکل های نفتی که گفتیم ناپدید هم نمی شود، سرمایه گذار 
فرهنگی است و صد جور محّسنات و تفاوت با دیگر مفسدان و متهمان دارد! 
آن وقت ما قدر چنین متهمی را نمی دانیم و در فضای مجازی گیر می دهیم 
که چرا لباســش راه راه نیست؟  چرا 
پول بانک هــا را هاپولی کرده؟ 
چرا تهیه کننده فالن ســریال 
بوده و از این  حرف ها. یک بار 
متهمی پیدا شده که نه جعبه 
سیاه دارد، نه مدیرعامل فالن 
بانــک بوده و نه چــه و چه... 
حاال اگر »پا«ی 
فضای مجازی 
را  او  گذاشت 
و  بی حاشیه 
جنجــــال 
کمــه  محا

کنیم!  

ته نشین
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حمیدرضا عرب: امید نورافکن در فصل هجدهم همواره 
عصای دست وینفردشــفر بود. امید در چند پست مورد 
استفاده قرار گرفت و هرگاه که وارد ترکیب شد، کوشید 
بهترین عملکرد ممکن را داشــته باشد. خیلی ها اعتقاد 
دارند که اگر نورافکن از ابتدای فصل در ترکیب استقالل 
حضور داشت، شاید نتایج طور دیگری رقم می خورد اما 
جدایی او از استقالل و پیوستن به تیم شارلروای بلژیک 
موجب شد او نیم فصل از استقالل دور شود. هرچند که 
این وضعیت همچنان میان اســتقالل و نورافکن وجود 
دارد و مشخص نیست که این بازیکن در استقالل لیگ 
نوزدهم حضور داشته باشد، یا نه. با نورافکن گپ متفاوتی 
می زنیــم. او از کودکی اش می گویــد. از روزهایی که به 
سختی فوتبالیست شد و حاال به یکی از مردان درجه یک 
فوتبال ایران بدل شده است. نورافکن آن روزهای سخت 

را برای مان بازگو می کند.

  خیلی ها دوســت دارند بدانند تو فوتبال را از 
کدام محله آغاز کردی و کجا به دنیا آمدی؟

من در جاده ساوه در محله ای به نام قلعه میر در شهرستان 
رباط کریم به دنیا آمدم. اما محل به دنیا آمدنم شهر ری 
اســت. البته بعضی وقت ها کســی از من می پرسد بچه 
کجایی می گویم بچه آریا شــهر تهران هستم، چون این 
محله را به خاطر جنب و جوشــش خیلی دوست دارم! 
)می خندد( تک پسر هستم و یک خواهر دارم که ازدواج 
کرده است. دردوران کودکی اصاًل هم شیطنت نداشتم. 
خیلی آرام بودم. از هم تیمی هایم هم بپرسید به شما 

می گویند.

  ازخاطرات آن روزهایت برای مان بگو.
تقریباً 6 سالم بود که در زمین های خاکی محله ام 
بازی می کردم. مــا در آن محل یــک تیم افغانی 
داشــتیم که خیلی پر قدرت بودند. ما همیشه با 

آن ها بازی می کردیم. یک بــار من را خیلی بد زدند. 
آمدم کشویی بکشم، آســیب دیدم. من از بیابان و 
خاکی فوتبالم را شروع کردم. بعد رفتم در یک سالن 

ثبت نام کــردم. تقریباً 10 کیلومتر تــا خانه ام فاصله 
بود. نمی توانســتم خودم بروم و بیایم، یک دوچرخه ای 
داشتم که پدرم خریده بود. نیم ســاعت تا 40 دقیقه به 
عشــق فوتبال پا می زدم تا به محل تمرین برسم. من در 
محله ام به داواال معروف بودم. بچه ها من را با این اســم 

صدا می زدند.

  تلخ و شیرین های زیادی را پشت سرگذاشتی...
بله، من از آن دوران خاطرات آن چنان خوشــی ندارم و 
حقیقت بگویم که االن را بیشتر دوست دارم. ما شرایط 

آن چنان خوبی نداشتیم. من ظهرها وقتی 
مدرســه ام تمام می شــد همان 

جا یــک فالفــل می خریدم 
می خــوردم و می رفتــم 
سرتمرین فوتبال. تا شب 
که به خانه برسم با همان 

فالفل سرمی کردم. 

  معلوم است که بچه 
و  پایین شهر هستی 

امکانات آن چنانی دور 
و برت نیست.

بله همین طور اســت. محل زندگی من را اگر بیشــتر 
به آن برسند قطعاً فوتبالیســت های بیشتری تحویل 
می دهد. آدم های آن خطه بیشتر کاسب هستند. بافت 
آنجا این طوری است. با این حال اما دوست دارم حاال، 
حاالها در همان محله بنشــینم و هیچ وقــت آنجا را 

عوض نمی کنم. 

   فکرمی کردی با این دشــواری ها به یکی از 
فوتبالیست های مطرح ایران بدل شوی؟

پدرم همین پارســال به من گفت کــه من اصاًل فکر 
نمی کردم تو بخواهــی در این ســطح فوتبال بازی 
کنی. آن زمــان که تازه بــه تیم احســان ری رفته 
بودم اگر پــدرم نبود حتــی کرایه ماشــینم را هم 
نداشــتم که خودم را به محل تمرین برسانم. روزی 
3 هزار تومان می داد بتوانم بــروم و برگردم. درکل 
خانواده بخصوص مادرم خیلــی به من کمک کردند 
تا فوتبالیست شــوم. اما هیچ وقت فکر نمی کردم 
که به مدارج باال برســم چون در محله ما 

تیم های بزرگی نبودند. 

  چه شد سر از احسان 
ری درآوردی؟

در واقع این تیم نخستین 
تیم حرفــه ای من بود. 
در دوران نوجوانــی 
یک مربی داشــتم 
به من یک آدرس 
داد، تیمــی بود 
در شــهر ری 
که اســمش 
احسان ری 
بــود. من 
رفتم آنجا 

تســت 
دادم قبول 
شدم و حدود 
4 ســال در این 
تیم بــازی کردم. آن 
زمان زیر 13 سالم بود. در 
رده نوجوانــان اول مهاجم بودم 
بعد پســت عوض کردم و آرام آرام 

بازی در پســت های دفاعی را یاد گرفتم چون فوتبالم 
فیزیکی تر شد.

  امید بمب افکن، این لقب را دوست داری؟
بعد از دربی بود که هواداران ایــن لقب را به من دادند اما 

خودم بیشتر لقب داواال را دوست دارم.
  در بچگی دوست داشــتی جای کدام بازیکن 

باشی؟
من عالقه زیادی به بازی علی کریمی داشــتم و همیشه 

دوست داشتم مثل او فوتبال بازی کنم.

  چه شد به استقالل رسیدی؟
من شرایط بازی در اســتقالل را نداشتم، چون به دوران 
سربازی رسیده بودم. به اســتقالل که رفتم کاًل شرایط 
عوض شد و برای نخستین بازی من مقابل صبای قم بازی 
کردم. نخستین تجربه خیلی سخت بود چون تیم ما هم 
10 نفره شده بود. من 17 سالم بود که برای نخستین بار 
برای استقالل بازی کردم. نخستین تجربه خیلی برای من 
شــیرین بود. مطمئناً من هم در آینده به جوان های تیم 
کمک می کنم تا بتوانند خودشــان را با شرایط بازی در 

استقالل وفق دهند.

  نظرت درباره فرهاد مجیدی چیست؟
فرهاد شخصیتی دارد که می تواند الگو باشد. شخصاً او را 
خیلی دوست دارم. من او را خیلی قبول دارم. نه به خاطر 

معروفیتش. 

  درباره آینده کاری تو در اســتقالل ابهام های 
زیادی وجود دارد. شما فصل را به پایان رساندید و 

حاال نگاه ها به نقل و انتقاالت است.
من با باشگاه شارلروای بلژیک قرارداد دارم و هنوز بازیکن 
این تیم محســوب می شــوم. حضور من در استقالل به 
صورت قرضی بوده و باید ببینم توافق ها میان دو باشگاه 
چگونه پیش می رود.هــر تصمیمی دو باشــگاه بگیرند 
می پذیرم اما اگر بخواهم دقیق بگویم چه می شود، خودم 

هم نمی دانم.

  ودرباره لیگ نوزدهم.
چه در اســتقالل باشم چه نباشــم اعتقاد دارم که لیگ 
نوزدهم، زمان قهرمانی اســتقالل است. مطمئن باشید 

استقالل قهرمان می شود.

امید نورافکن در گفت  وگو با قدس: 

لیگ نوزدهم  زمان قهرمانی استقالل است

آلوز: روی برج ایفل شرط می بندم که نیمار می ماند
ورزش :مدافع برزیلی تیم فوتبال پاری سن ژرمن می گوید اطمینان دارد که شایعه 
پیوستن هموطنش به رئال مادرید محقق نخواهد شد. دنی آلوز می گوید: »نیمار در 
دوره تغییر است و هنوز نتوانسته نتایجی که می خواهد را بگیرد. نیمار همیشه دغدغه 
کسب نتیجه داشته و همیشه خواسته است در اوج باشد. بنابراین، اگر در اوج نباشد، 
مسلماً خوشحال نیست. در واقع اگر او با وجود نرسیدن به خواسته  هایش خوشحال 
بود، من تعجب می کردم. با تمام این ها حاضرم روی برج ایفل شرط ببندم که نیمار 

در پاری سن ژرمن می ماند، چون کارش در این تیم تمام نشده است.«

راموس در اندیشه جدایی از رئال!
ورزش :4 ســال پیش بود که سرخیو راموس بر ســر تمدید قرارداد، با سران رئال 
اختالفات عمیقی پیدا کرد و تا آستانه پیوستن به منچستریونایتد هم پیش رفت؛ 
اما در نهایت با افزایش دستمزد کاپیتان ترجیح داد قید جدایی را بزند. اما "خوانفه 
سانز"، خبرنگار ال چیرینگیتو ادعای عجیبی را در مورد راموس مطرح کرد. اینکه 
او از حضور در رئال به دالیلی خسته شده و به جدایی فکر می کند. برخی نظرات و 
ژست ها در درون باشگاه باعث شده اند تا کاپیتان از ادامه حضور در رئال دلزده شود 

و یک بار دیگر جدایی را در برنامه هایش قرار دهد.

پیکه: شکست آنفیلد تا سال ها با ما می ماند
ورزش :ستاره بارسلونا هنوز نتوانسته با شکست عجیب مقابل لیورپول کنار بیاید و معتقد 
است این غم بیشتر نیز با آن ها باقی می ماند. جرارد پیکه می گوید: »وقتی چنین شکستی 
را متحمل می شوید، یعنی همه چیز برایتان بد پیش رفته است. شکست سال گذشته 
برابر رم، هنوز با بسیاری از بازیکنان بود. مطمئنم که دچار یک بن بست ذهنی شده بودیم 
و البته از لحاظ فوتبالی هم در سطح خودمان نبودیم. در این بین، نقش هواداران لیورپول 
در آنفیلد را هم نباید نادیده گرفت. با وجود گذشت روزها، شکست رم در ذهن مان بود. این 

شکست هم تا مدت ها با ما خواهد بود ولی باید قدمی رو به جلو برداشت.«

ونگر: به فوتبال برمی گردم ولی معلوم نیست مربی شوم
ورزش :سرمربی سابق و اسطوره ای آرسنال می گوید برای بازگشت به فوتبال مشتاق 
است ولی مطمئن نیست در بازگشت به عنوان مربی به کار مشغول شود. آرسن ونگر 
تاکید می کند: »من به فوتبال برمی گردم. در این شکی نیست. ولی اینکه با چه عنوانی 
مشغول به کار خواهم شد، این را نمی دانم. مطمئن نیستم دوباره سرمربی خواهم شد یا 
نه. ولی عطش و اشتیاق برای بازگشت به فوتبال در من هست. اوایل به خودم می گفتم 
دلم می خواهد بالفاصله بعد از آرســنال دوباره به مربیگری ادامه دهم ولی بعد که 

کمی فکر کردم به این نتیجه رسیدم که بد نیست یک مدت از فوتبال فاصله بگیرم.«

ورزش : حســین کیهانی، ملی پــوش دو 3 هزار متر با 
مانع ایران که سال گذشته در بازی های آسیایی 2018 
جاکارتا به مدال طال دســت یافت و نامی برای خودش 
دست و پا کرد، امسال در رقابت های قهرمانی آسیا 2019 

به میزبانی دوحه نتوانست موفقیت خود را تکرار کند.
در حالــی که در روزهای گذشــته رئیــس کمیته ملی 
المپیک از این دونده ایرانی به خاطر رکوردشــکنی در 
جاکارتا و برای روحیه دادن به او برای کســب ســهمیه 
المپیک تقدیر و پاداشی را به او اهدا کرد، روز پنجشنبه 

خبر شوکه کننده ای درباره این دونده به گوش رسید.
آسوشیتدپرس اعالم کرد که فدراســیون بین المللی 
دوومیدانــی کیهانی دونده ایرانی را بــه خاطر مثبت 
شدن تســت دوپینگ با محرومیت چهار ساله مواجه 
ساخته است که این ورزشــکار تقاضای فرجام خواهی 

کرده است. 
به نوشته این سایت کیهانی از ماده ممنوعه »اپو « استفاده 
کرده و به همین خاطر دوپینگ او قطعی اعالم شده است.

دقایقی پس از انتشــار خبر مثبت اعالم شــدن تســت 
دوپینگ حســین کیهانی، این مجیــد کیهانی رئیس 
فدراســیون دوومیدانی بود که توضیحاتی را ارائه کرد: 
 IAAF نامــه ای از فدراســیون جهانــی دوومیدانی«
به دســت ما رســید که بابــت نمونه حســین کیهانی 
در رقابت هــای قهرمانی آســیا در قطــر توضیحاتی را 
خواسته اند. تاکید می کنم این توضیح در خصوص نمونه 

دوپینگ حسین کیهانی در قهرمانی 
آســیا 2019 در قطر بوده است و 
تمامی تست های حسین کیهانی 
در مسابقات گذشته از جمله بازی 

های آسیایی 2018 منفی 
بوده است.«

ادامــه  در  وی 
افزود: »حســین 
کیهانــی تمامی 

تمرینات خــود را در 
ارتفــاع 2400 متری 
انجــام داده و تمریــن 
در آن ارتفاع با ترشــح 
بیشتر یک ماده در بدن 
همراه می شود که این 
موضوع ایجاد شــائبه 
کرده است. ما با تمام 

قدرت به این مسئله پاسخ خواهیم داد. در اروپا تمرین در 
این ارتفاع و این مورد متداول نیست و فدراسیون قطعا در 

این رابطه توضیحاتی را ارائه می کند.«
رئیس فدراسیون دوومیدانی در پایان گفت: »با این وجود 
فدراسیون و کمیته پزشکی به دنبال شفافیت حداکثری 
و حمایت قهرمان 3 هزار با مانع ایران اســت. فدراسیون 
دوومیدانی ایران بعد از جلســه با حسین کیهانی تمامی 
اسناد و توضیحات را به فدراسیون جهانی ارسال خواهد 
کرد و در انتظار پاسخ خواهد ماند. این قول را می دهم که 
این موضوع با شفافیت تمام به اطالع مردم و دوستداران 

ورزش برسد.«
پس با این وضعیت مشخص شد مورد مطرح شده اول از 
همه برخالف ادعای برخی رسانه ها مربوط به بازی های 
آسیایی 2018 نبوده که کیهانی در آن مدال طال کسب 
کرده است. در ضمن فدراسیون دوپینگ دونده ایرانی را 
تایید نکرده و معتقد است باید مستندات خود را در دفاع 

از حسین کیهانی ارائه دهد.

از عملیات رسانه ای وزیر تا قانع نشدن اعضای کمیسیون فرهنگی 

خبری  از رأی اعتماد نیست!
آسوشیتدپرس کیهانی را متهم کرد، فدراسیون توضیح داد

جنجال  دوپینگ 
برای دونده طالیی ایران 

ضد  حمله

حضور تیام در استقالل منتفی شد
ورزش: مدیرعامل باشگاه استقالل به هواداران این تیم اعالم کرد که 
حضور مامه تیام در جمع آبی پوشان منتفی است. امیر حسین فتحی 
دیروز در حاشیه مراسم بزرگداشت مرحوم ناصر حجازی در واکنش به 
پرسش هواداران در مورد بازگشــت مامه تیام به استقالل تصریح کرد: 
بزودی در خط حمله مهاجم خوبی می گیریم. حضور تیام منتفی است، 

چرا که او پول زیادی می خواهد.

سود 850 هزار دالری استقالل 
از انتقال صیاد منش

ورزش: رســانه های ترکیه دیروز از انتقال رســمی مهاجم استقالل 
با قراردادی پنج ســاله به فنرباغچه خبر دادند. دیروز چندین رســانه 
ترکیه ای از پیوستن رسمی اللهیار صیادمنش، مهاجم جوان استقالل 
به تیم فنرباغچه خبر دادند.تمام این رسانه های ترک زبان اعالم کردند 
که  قرارداد مهاجم ایرانی  چهار ســاله به عالوه قابل تمدید برای یک 
فصل دیگر است. باشگاه استقالل نیز از این انتقال 850 هزار دالر درآمد 

کسب کرده است.

»پدیده شهرخودرو« منتظر لیست گل محمدی
ورزش: مالک باشگاه پدیده شهر خودرو در شــرایطی قرارداد یحیی 
گل محمدی را برای دو فصل دیگر تمدید کرد که این مربی پیشنهادات 
زیادی داشــت.گل محمدی تأکید داشــته که 90 درصد نفرات اصلی 
تیمش را برای فصل بعد نیاز دارد و فقط قصــد دارد 3،4 بازیکن را به 
لیســت تیم خود اضافه کند. او در نظر دارد بعد از ماه مبارک رمضان و 

بازگشت از سفر خارج کشور فهرست مدنظرش را به باشگاه ارائه دهد.

گل ترابی نامزد بهترین گل هفته
 لیگ قهرمانان آسیا 

ورزش: گل مهدی ترابی به تیم فوتبال الســد قطر، نامزد بهترین گل 
هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا شد. سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال 
آســیا )AFC(، نامزدهای بهترین گل هفته ششــم مرحله گروهی 
مســابقات لیگ قهرمانان آســیا را اعالم کرد که گل مهدی ترابی به 
السد قطر نیز در این فهرست دیده می شود. ترابی در برتری دو بر صفر 

پرسپولیس ایران مقابل السد، گل اول سرخپوشان را به ثمر رساند.

برگزاری مراسم سالگرد زنده یاد حجازی 
ورزش: مراسم هشتمین سالگرد درگذشت زنده یاد ناصر حجازی دیروز 
صبح در قطعه نام آوران بهشــت زهرا و با حضور چهره های سرشناس 
فوتبال برگزار شد.در این مراسم نفراتی مثل امیرحسین فتحی، آتیال 
حجازی، ســیدمهدی رحمتی، پژمان منتظری، علی کریمی کاپیتان 
ســابق تیم ملی و پرســپولیس ، بیژن طاهری، خداداد عزیزی، محمد 
نوازی، حسین فرکی، کاظم اولیایی، پرویز مظلومی، حسین تراب پور و ... 
حضور داشتند. حدود 1000 نفر از طرفداران تیم استقالل و دوستداران 
ناصر حجازی در قطعه نام آوران بهشت زهرا گرد هم آمده و یاد و خاطره 

اسطوره این باشگاه را گرامی داشتند.

سرمربی اسبق اینتر، گزینه سرمربیگری استقالل
ورزش: سرمربی اســبق اینتر، اودینزه و اســپارتاپراگ گزینه جدید 
سرمربیگری استقالل شد. به نقل از توتومرکاتو، باشگاه استقالل تصمیم 
دارد تا برای ســپردن هدایت تیمش با آندرا اســتراماچونی، سرمربی 
پیشین اینتر، اودینزه و اســپارتا پراگ وارد مذاکره شود. طبق ادعای 
این سایت ایتالیایی، مدیران اســتقالل هفته آینده قصد دارند تا با این 
سرمربی ایتالیایی مذاکره کنند و به او پیشنهاد قرارداد سه ساله بدهند.

دستیاران خارجی سرمربی تیم ملی مشخص شدند
ویلموتس و دستیارانش سه شنبه در ایران 

ورزش: مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی پس از عقد قرارداد با مهدی 
تاج، به طور رسمی ســرمربی تیم ملی ایران شــد. به گفته های منابع 
بلژیکی او سه دستیار غیر ایرانی در ایران خواهد داشت.ویلموتس روز 
سه شنبه 7 خرداد 1398 وارد تهران می شود تا در فاصله 9 روز تا بازی 
ایران و سوریه در ورزشگاه آزادی، تیم ملی را مهیای این دیدار دوستانه 
کند. طبق اطالعاتی که کسب شده اســت مانو فررا اسپانیایی، مربی 
60 ساله که در تیم پایه های خنت بلژیک کار می کرد دستیار نخست 
ویلموتس در تیم ملی فوتبال ایران است. تیری وریانس نیز دستیار دیگر 
ویلموتس خواهد بود. هرمان دی النتشیر نیز که به عنوان آنالیزور در 
تیم ملی فوتبال بلژیک با ویلموتس کار کرد سومین عضو جدید کادر 

فنی تیم ملی فوتبال ایران خواهد بود.

منهای فوتبال

فینال جام حذفی آلمان
الیپزیش - بایرن مونیخ

شنبه 4 خرداد - 22:30 از شبکه ورزش

فینال جام حذفی پرتغال
اسپورتینگ - پورتو

شنبه 4 خرداد -  20:45 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

وزنه برداران جوان 
در راه مسابقات قهرمانی جهان 

ورزش : تیم وزنه برداری جوانان کشــورمان برای شرکت در مسابقات 
قهرمانی جهان 2019 با 10 وزنه بردار و دو مربــی در قالب دو گروه در 

روزهای 8 و 11 خرداد ماه عازم فیجی، محل برگزاری می شود.
گروه اول متشکل از محسن بیرانوند دبیر فدراسیون، حسین نجفی )دسته 
61 کیلوگرم(، روح اهلل بیرالوند )دسته 73 کیلوگرم(، حسین سلطانی 
)دسته 81 کیلوگرم(، افشین طاهری )دسته 96 کیلوگرم( روز چهارشنبه 

8 خرداد ماه ساعت 19 عصر راهی فیجی می شوند.
نفرات گروه دوم نیز شــاهو جوانمردی )مربی(، محمد حسینی )دسته 
89 کیلوگرم(، امیر عزیزی و علی قاسمی )دسته 102 کیلوگرم(، علیرضا 
لطفی )دسته 109 کیلوگرم(، علیرضا یوسفی و علی داودی )دسته 109+ 
کیلوگرم( هستند که ساعت 15:30 روز شنبه 11 خرداد ماه راهی سووا 
خواهند شد.رقابت های وزنه برداری قهرمانی 2019 جوانان جهان 11 تا 

18 خرداد ماه به میزبانی فیجی برگزار می شود.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی: 
جام تورلیخانوف سطح خوبی دارد

ورزش : سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی گفت: هم در گذشته در چندین 
مسابقه شرکت کرده ایم و هم اکنون در جام تورلیخانوف شرکت خواهیم 

کرد بنابراین مسابقه انتخابی درون اردویی نخواهیم داشت.
حسام الدین جعفری در مورد حضور تیم منتخب کشتی فرنگی در جام 
تورلیخانوف قزاقستان اظهار داشت: اگر به لیست تیم های شرکت کننده 
در این رقابت ها نگاه کنید، آن ها نفرات بسیار خوبی را در ترکیب شان دارند 
مثل تیم روسیه تمام قهرمانان جهان و المپیکش را به قزاقستان می آورد. ما 
هم در وزن 87 کیلوگرم  چهارکشتی گیر را اعزام می کنیم و این یک میدان 

مهم تدارکاتی برای ما خواهد بود.
سرپرست تیم ملی فرنگی بزرگساالن ادامه داد: تکلیف تیم جهانی از همین 
میدان ها مشخص می شود. جام تورلیخانوف از سطح قابل قبولی برخوردار 

خواهد بود و ما 11 کشتی گیر را به آنجا می بریم.

قهرمانی لژیونرهای ایرانی 
در لیگ هندبال رومانی

ورزش : دور برگشت فینال زیمبریلور لیگ رومانی برگزار شد و تیم دینامو 
بخارست توانست با درخشش سید علیرضا موسوی و سعید حیدری راد 
با نتیجه 33 بر 19 تیم سود را شکست دهد و برای چهارمین سال پیاپی 
قهرمان لیگ رومانی شود.  در دیدار رده بندی تیم چسمه بخارست که 
برادران استکی را در اختیار دارد، مقابل تیم توردا به میدان رفت و با حساب 
23 بر 32 شکست خورد و در رده چهارم لیگ رومانی قرار گرفت.تیم استوا 
بخارست نیز با حضور 60 دقیقه ای محسن باباصفری درون دروازه، 30 بر 
32 بازی را به تیم کاالراشی واگذار و در پایان لیگ رومانی در رده ششم 
ایستاد. تیم هندبال بوزائو نیز که شاهو نصرتی را در اختیار دارد در این هفته 
مقابل سکوآرا با نتیجه 26 بر 27 شکست خورد. بوزائو برای ماندن در لیگ 

رومانی دو هفته دیگر باید مسابقه دهد.

پایان کار تیم بسکتبال 3 نفره مردان 
در کاپ آسیا

ورزش : تیم ملی بسکتبال سه به سه مردان در دومین دیدار خود  برابر قطر 
شکست خورد و به کار خود در این رقابت ها پایان داد.

تیم ملی بسکتبال سه نفره کشــورمان دردومین دیدار خود از روز دوم 
مسابقات کاپ آسیا از ساعت هشت و سی دقیقه به مصاف قطر رفت.در این 
دیدار شاگردان کسایی پور با نتیجه نزدیک 17 بر 16 نتیجه را به حریف 
قطری خود واگذار کردند.تیم ملی کشــورمان با کسب دو پیروزی و دو 

شکست به کار خود در مسابقات کاپ آسیا چین 2019 پایان داد.
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آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی وجهانگردی و زیارتی دیدار سیر توس
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 20365 و شناسه ملی 10380358759

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,10,20 و نامه شماره 972,128,18616 مورخ 97,11,2اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
خراسان رضوی و نامه شماره 649343 مورخ97,11,14 سازمان هواپیمائی کشوری و نامه شماره 97,19,14804مورخ97,11,2مدیریت حج و زیارت خراسان 
رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1ـ خانم هاله غفاریان به کد ملی 0062376314 به سمت رئیس هیئت مدیره 2ـ آقای علیرضا بخشی فرقانی به کد ملی 
0934132781 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 3ـ خانم معصومه مشرفی به کدملی 0940308551 به سمت عضو هیئت مدیره - کلیه 

اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )477264(
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آگهی تغییرات شرکت افق معدن تابران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 44901 و شناسه ملی 10380610315
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397,07,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1 - ســمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردید: اقای انور کامکار رجبی 0941875954 به نمایندگی از شرکت فدک قدر تکسا)سهامی خاص( به شناسه ملی 10380582517 به 
سمت رئیس هیئت مدیره, اقای هادی مشمول 0942893158 به نمایندگی از شرکت معدن آزمایان خاور قدر خراسان)سهامی خاص( به 
شناسه ملی 10380621874 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای کیوان شیعیان 0793422051 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای 
هادی مشــمول 0942893158 به عنوان مدیرعامل برای مدت دو ســال 2 - کلیه اوراق بهادار و تعهد آور رســمی و بانکی با امضاء ثابت 
مدیرعامل و متغیر رئیس هیئت مدیره یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه های اداری عادی 
با امضاء واحد مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود. 3 - حدود اختیارات مدیر عامل به شــرح ذیل به وی تفویض گردید: 
1-نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی به نحوی که با مصوبات هیئت مدیره در خصوص صاحبان 
امضاء مجاز شــرکت تعارض نداشــته باشد. 2-افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات )بارعایت صرفه و صالح 
شرکت( 3- حق نصب و عزل مامورین و کارکنان عادی شرکت و تعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی 
و بازنشستگی و مستمری وراث آنها)در خصوص کارکنان و مدیران ارشد اختیار با هیئت مدیره خواهد بود( 4-دریافت مطالبات شرکت 
و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات)با رعایت صرفه و صالح شــرکت( 5-به امانت گذاردن هرنوع اســناد و مدارک و وجوه در 
صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها به نفع شرکت 6- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم دعوی یا انصراف 
از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشــتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرســی از حق پژوهش,فرجام, مصالحه ,تعیین وکیل, ســازش, 
ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق اجرای کلیه تکالیف ناشیه 
از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرســی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشــناس , اقرار 
خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کامال قاطع دعوی باشــد دعوی خســارت اســترداد,دعوی جلب شــخص ثالث و ورود ثالث و دفاع 
از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها, اعطای مهلت برای پرداخت 
مطالبات شــرکت در خواســت صدور برگ اجرائی و تعقیــب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چــه در ادارات و دوائر ثبت 

اسناد. 7-مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه عالمت تجاری و اختراع. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )477240(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پل 
برج توس شرکت س�هامی خاص به 
ش�ماره ثبت 16227 و شناس�ه ملی 

10380318366
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده 
مــورخ 1397,08,10 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : 
نشــانی شــرکت از محــل قبلی بــه آدرس جدید: 
اســتان خراســان رضــوی ، شهرســتان مشــهد ، 
بخــش مرکــزی ، شــهر مشــهد، ,هاشــمیه ، بلوار 
کوثــر  خیابــان   ،  )15 کوثرشمالی)شــهیدصارمی 
15]الله 24[ ، پالک -124 ، طبقه چهارم ، واحد 13 

کدپستی 9178647895 تغییر یافت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)477294(
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آگهی تغییرات شرکت افق معدن تابران 
ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت 
44901 و شناسه ملی 10380610315

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فــوق العــاده مــورخ 1397,07,10 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : 1 - اعضــاء هیئت مدیــره برای مدت 
2 ســال بــه قرار ذیــل انتخاب گردیدند: شــرکت 
فدک قدر تکسا )سهامی خاص( به نمایندگی آقای 
انور کامکار رجبی با شــماره ملی 0941875954- 
شرکت معدن آزمایان خاور قدر خراسان )سهامی 
خاص( به نمایندگی آقای هادی مشمول با شماره 
ملــی 0942893158 – آقــای کیــوان شــیعیان با 

شماره ملی 0793422051
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)477250(
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آگهی تغییرات شرکت ساختمانی 
بتن و ماشین قدس رضوی شرکت 

سهامی خاص 
به شماره ثبت 12069 

و شناسه ملی 10380277634
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1397,10,30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : اختیــارات مدیــر عامل به شــرح 

صورتجلسه به ایشان تفویض گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)477233(
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آگهی تغییرات شرکت یاران تخت سلیمان سهامی خاص به شماره ثبت 215 و شناسه ملی 10980009000
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,01,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 آقای احسان عابد علم دوست با کد ملی 
0012437549 به عنوان مدیر عامل )خارج از اعضای هیأت مدیره( برای باقیمانده مدت ماموریت هیأت مدیره انتخاب گردید 
2- .کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها، سفته ها و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقًا همراه با 
مهر ش��رکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر ش��رکت معتبر خواهد بود.     
3- کلی��ه اختیارات هیأت مدیره مطابق ماده 40 اساس��نامه به اس��تثنای بند های 3 و 19 م��اده مزبور به مدیر عامل تفویض 

گردید. 
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آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی وجهانگردی و زیارتی دیدار سیر توس شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 20365 و شناسه ملی 10380358759

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,10,20 و نامه شماره 972,128,18616 مورخ 97,11,2اداره کل میراث فرهنگی صنایع 
دس��تی و گردشگری خراسان رضوی و نامه شماره 64934 مورخ97,11,14 سازمان هواپیمائی کشوری و نامه شماره 97,19,14804مورخ97,11,2مدیریت 
حج و زیارت خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د :  آقای علیرضا بخش��ی فرقانی به کد ملی 0934132781 و خانمها معصومه مش��رفی به کدملی 
0940308551 و هاله غفاریان به کد ملی 0062376314 به س��مت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو س��ال تعیین ش��دند - آقای س��عید صحرایی به 
کدملی 0930709330 و خانم زهرا نوفرس��تی به کدملی 0451315952 بترتیب به س��مت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی 

تعیین گردیدند -روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید . 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )477303(
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آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 8332 و شناسه ملی 10380241012

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1397,12,12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - صورت حساب سود و زیان برای 
س��ال مالی منتهی به 1397,10,30 به تصویب رس��ید. - موسس��ه حسابرسی رایمند و همکاران به ش��ماره ثبت 13272 و شناسه ملی 
10100505999 به عنوان بازرس اصلی و موسس��ه حسابرس��ی آزمون پرداز ایران مش��هود به شماره ثبت 14187 و شماره شناسه ملی 
10861687625 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکس��ال انتخاب گردید. - روزنامه قدس جهت درج اگهی های ش��رکت تعیین 

گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )477251(

آگهی تغییرات ش�رکت حمل و نقل 
بی�ن الملل�ی واس�ع عصر ش�رکت 
س�هامی خاص به شماره ثبت 711 و 

شناسه ملی 10860203677
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی 
عادی س��الیانه مورخ 1397,04,25 و نامه 
ش��ماره 8293 م��ورخ 1397,11,08 انجمن 
صنفی ش��رکتهای حمل و نقل بین المللی 
خراس��ان رض��وی تصمیمات ذی��ل اتخاذ 
شد: صورتهای مالی س��ال1396 تصویب 

شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد )477255(
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آگهی تغییرات شرکت مهندسی آب 
و خاک قدس رضوی شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 7465 و شناسه 

ملی 10380232631
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
1398,02,18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمیدرضا 
منش��ی زاده نائین��ی ک��د مل��ی 0937798010 ب��ه 
نمایندگ��ی از ش��رکت توس��عه خدمات مهندس��ی 
آب و خاک پارس شناس��ه مل��ی 10100185966 به 
س��مت نائب رئیس هیئت مدی��ره جایگزین آقای 

محمدرضا یحیی کد ملی 0051002264 گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)477241(
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آگهی تغییرات ش�رکت حمل و نقل 
بی�ن الملل�ی واس�ع عصر ش�رکت 
س�هامی خاص به شماره ثبت 711 و 

شناسه ملی 10860203677
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1396,12,20 و نامه ش��ماره 8291 
مورخ 1397,11,08 انجمن صنفی ش��رکتهای حمل و 
نقل بین المللی خراس��ان رض��وی تصمیمات ذیل 
اتخ��اذ ش��د : - آقای علی رضا ش��بانی به ش��ماره 
ملی 6449104015 به عنوان بازرس علی البدل و 
موسسه حسابرسی و خدمات مالی پارس بهروش 
به ش��ماره مل��ی 10100647159 به عن��وان بازرس 

اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد )477232(

س
,9
80
23
82

,ع
98
02
43
3

برگ کمپانی ، برگ سبز و کارت موتور سیکلت تیزپر 
توس 150CC مدل 1395 رنگ قرمز آلبالویی شماره 
موتور 205673 و شماره شاسی 9523098 به شماره 
انتظام��ی 31587  ایران 775 به مالکیت اس��ماعیل 
زین��ل پناه  مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
02
43
5

برگ س��بز و کارت خودروی س��واری پراید 132 مدل 
1390 رنگ نوک مدادی متالیک شماره موتور 4187815 
و شماره شاسی S5420090052809 به شماره انتظامی 
747 د 65  ای��ران 74 ب��ه مالکیت محمد باقر عموزاد 

خلیلی مفقود و فاقد اعتبار می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ند مالکیت وبرگ س��بز خودرو س��واری مزدا مدل 
1385 ب��ه ش��ماره انتظامی 22 – 765 س42 وش��ماره 
 NAGO8MBTD550432موتور721536 وشماره شاسی
بنام شهرام ش��یر محمدی مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)قزوین(

/ع
98
02
40
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ورزش: مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه بشار رسن 
قیمتش را باالتر برده است، به احتمال جدایی علیرضا بیرانوند از 
این تیم واکنش نشان داد و گفت: پولی که به گادوین منشا دادیم 
»نان شب« باشگاه بود.ایرج عرب درباره آخرین شرایط تیم فوتبال 
پرسپولیس گفته های زیر را مطرح کرد که با هم مرور می کنیم.

    بالغ بر 50 جلسه اقتصادی برگزار کردیم. نوسان ارزی و مشکالت 
اقتصادی ما را با چالش مواجه کرده اســت. فصل گذشته هم فصل 
سختی بود. بدهی مالیاتی باالی 100 میلیارد است ولی بدهی های 
دیگر سر رسید شده و در حال بررسی است.  دیروز برای یک هتل 330 
میلیون تومان اجراییه داشتیم که لوگوی پرسپولیس را دارند توقیف 
می کنند. اگر لوگو توقیف شود اسپانسرها دیگر به ما کمک نمی کنند.   
دو هفته پیش 60 هزار دالر حکم اجرایی برای سال 90 یا 91 بود. آقایی 
آن موقع به تیم کمک کرده بود. امروز ما میراث دار آن هستیم. این 

مبلغ امروز می شود 900 میلیون تومان.
   زمانی که آن پاداش به ما تعلق گرفت دالر 16 هزار تومان بود و اگر 
کل مبلغ 2 میلیون دالر را یک جا به ما می دادند حدود 32 میلیارد 
تومان دست ما را می گرفت. AFC صد هزار از این مبلغ را به عنوان 
خیریه برداشت. بخشــی از این مبلغ هزینه برگزاری فینال آسیا و 
جریمه ها شد. هزینه های دیگری هم بود. حدود یک میلیون و 650 تا 
700 هزار دالر به ما رسید. وقتی این پول به دستمان رسید که دالر شد 
11 هزار تومان و در مجموع 17 یا 18 میلیارد دستمان را گرفت. حدود 
7 یا 8 میلیارد را به بازیکنان پرداخت کردیم. 5 یا 6 میلیارد تومان هم 
صرف هزینه سفر به ژاپن و میزبانی فینال و همینطور دستمزد بازیکنان 

شد. ما باالتر از درآمدمان هزینه کردیم.
   برانکو فصل آینده قرارداد دارد. دنبال این هستیم که وی بماند. به 
تعهداتمان با وجود مشکالت زیاد عمل کردیم. برای سال آینده هم 

برنامه اسپانسری خوبی در نظر گرفته ایم. 
  عرب درباره اینکه بیرانوند سال گذشته هم از تیم ترکیه ای پیشنهاد 
داشــت، تاکید کرد: فعالً موضوع جدیدی وجود ندارد. تا زمانی که 

پیشنهادی نباشد تصمیم گرفته نمی شود.  
  ما گادوین منشأ را رد کردیم ولی در شرایطی به او پول دادیم که 
آن پول »نان شب« ما بود. ولی رعایت کردیم و این بازیکن رفت و برای 
آینده هم مشکلی ایجاد نمی شد. اگر آن پول را نمی دادیم سال آینده 
8 میلیارد بدهی داشتیم.   عالوه بر باالرفتن قیمت ارز، مبلغ قرارداد 
بشار رسن هم باالتر رفته است. سعی ما بر توافق است. فکر می کنم 

توافق صورت بگیرد.
  صحبت از اختالف من با ســیدجالل حسینی هم صحت ندارد. 
ما داریم به نیمه نهایی جام حذفی نزدیک می شــویم. یکســری 

شیطنت هایی می شود. 

امیرمحمد سلطان پور: در کارخانه پرورش استعداد باشگاه آژاکس، از همان 
14 سالگی واضح بود که ماتیاس دلیخت به بازیکنی خاص بدل خواهد شد. 
در همین 19 سالگی وقتی به او نگاه می کنیم انگار هوش و تجربه یک بازیکن 
30 ساله را دارد. در آکادمی آژاکس از لحاظ قدی از همه بازیکنان دیگر بلندتر 
و شبیه به یک ماشین جنگی بود. روبن جانگکایند یکی از مربیان رده پایه 
دلیخت در مورد او می گوید: »در 14 سالگی او از لحاظ بیولوژیکی یک فرد 
کامال بالغ بود. او در تمام بازی های زیر 15 سال آژاکس به میدان می رفت اما 
به این نتیجه رسیدیم که برای چنین مقطعی زیادی خوب است. به همین 
دلیل او از آن به بعد همیشه در رده دو سال بزرگ تر از خود به میدان می رفت. 
نکته دیگر در مورد دلیخت این بود که با وجود اینکه همه می دانستیم  او 
در آینده یک مدافع مرکزی خواهد بود اما چنین بازیکنانی با قرارگیری در 
بازی های رده سنی پایین در پست دفاع آخر از لحاظ سرعت و فنی افت 
می کنند. به همین دلیل او در هافبک مرکزی قرار می گرفت. البته با وجود سن 
کمی که داشت زیاد نمی دوید و مهارت های حرکتی او باید ارتقا پیدا می کرد. «

آیاچاقمیشود؟!
اما نباید فراموش کنیم نخستین بار که یک استعدادیاب از باشگاه آژاکس 
به محل بازی کودکانی که دلیخت در آن جا بود می رفت، نگرانی هایی در 
مورد فیزیک بدنی و آینده احتماال چاق او پیش آمد. دغدغه ای که البته  
با نگاه به دلیخِت پدر که مردی الغراندام بود از بین رفت. ماتیاس بعد از 
اینکه در رده های سنی آژاکس درخشید در همان 16سالگی در ترکیب 
بزرگساالن قرار گرفت. او در همان ابتدا   توانایی هایش را به رخ کشید و  

چشم ها را به خود خیره کرد.

کابوسنخستینبازیملیدیگردرخاطرمانیست
البته نباید فراموش کنیم که نخستین بازی ملی دلیخت در 17 سالگی 
برای هلند کابوس وار بود. به جوان ترین بازیکن هلند از سال 1931 بدل 
شد اما در شکست 2-0 مقابل بلغارستان با اشتباه خود یکی از گل ها 
را تقدیم مهاجم حریف کرد. اما دو سال از آن زمان گذشته و دلیخت 

یکی از محبوب ترین مدافعان جهان شده است. عملکرد وی با آژاکس 
در رسیدن به قهرمانی لیگ و جام حذفی و رسیدن به نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا در حالی که بازوبند کاپیتانی را بسته بود فوق العاده بود. 
آمار 23 کلین شــیت در 55 بازی و از آن جالب تر درصد پاس صحیح 

نزدیک به 90درصد خود گویای عملکرد عالی وی در این فصل است.

محبوبهمهباوجودپاهایکوتاه
با همه این ها اما هنوز نگرانــی در مورد فیزیک بدنــی او وجود دارد. هم 
تیمی های دلیخت به او لقب چاقالو داده اند. با 189سانتیمتر، قد مناسبی 
برای مدافع دارد اما باالتنه بسیار بلند و به نسبت پاهای کوتاهش برای هر 
مدافعی در چرخش ها مقابل مهاجمان حریف موجب کندی سرعت شده 
و همین پاهای کوتاه در نبردهای یک به یک مقابل بازیکنان تکنیکی شانس 
دریبل خوردن را افزایش می دهد.  اما با همه این نگرانی ها دلیخت خود را 
در میان یک جنگ تمام عیار برای ترانسفرش به یک باشگاه بزرگ اروپایی 
می بیند. همگان فکر می کردند که بارسلونا کار خرید او را زودتر از این ها به 
پایان برساند اما پیشنهاد بسیار بهتر مالی به او از طرف منچستریونایتد، او را 

وسوسه کرده که اولدترافورد را به نیوکمپ ترجیح دهد. 
اما عجیب نیست که باشگاه های بزرگ برای خرید او می جنگند؛ دلیخت 

می تواند خط دفاع این تیم ها را برای حداقل یک دهه آینده بیمه کند.

لگوی پرسپولیس در حال توقیف

کاهش 15 میلیاردی  پاداش سرخ ها!
از نگرانی در مورد فیزیک بدنی تا محبوب ترین ستاره پنجره نقل وانتقاالت

جنگ غول ها برای »دلیخت« 

سینا حسینی: با جدی شدن موضوع استیضاح وزیر ورزش 
و جوانان و عدم موفقیت مسعود سلطانی فر در متقاعد ساختن 
نمایندگان معترض حاال فاز عملیاتی و رسانه ای نزدیکان 
وزارت برای کمرنگ کردن نقاط ضعف فاحش عملکرد تیم 
مدیریتی وزیر آغاز شده است. به شکلی که رسانه های نزدیک 
به وزارت با برجسته سازی نظرات معدود نمایندگان حامی 

وزیر ورزش تالش دارند عملکرد وی را مثبت نشان دهند!
برای اثبات این فرضیه می توانید بــه این تیترهای خبری 
که روی خروجی وب سایت رسمی وزارت ورزش و جوانان 

منتشر شده نگاهی بیندازید!
»معدل  کار سلطانی فر مثبت بوده است!«،»امیدوارم وزیر 
ورزش و جوانان با قدرت به کار خود ادامه دهد!«،»استیضاح 
وزیر توانمندی چون ســلطانی  فر را درســت نمی دانم!«، 
»ورزش در دوران سلطانی فر روزهای طالیی زیادی داشته 
است!«، »وزیر ورزش  و جوانان الگوی مناسبی برای کابینه 

دولت است!« ...
فارغ از این اظهارنظرهای عجیب و غریب، اظهارات سفارشی 
رؤسای فدراســیون های ورزشــی، مدیران کل استان ها و 
مدیران زیر مجموعه تشکیالتی وزارت ورزش نشان می دهد، 
این بار بر خالف دفعه گذشــته سلطانی فر بشدت احساس 
خطر می کند، به همین خاطر یــاران او در وزارت ورزش از 
تمام ظرفیت خود بهره گرفته اند تا بــه این ترتیب فضای 
رسانه کشور را تهییج کنند که اگر وزیر ورزش و جوانان دولت 
روحانی از کار برکنار شــود و نمایندگان دوباره به وی رأی 

اعتماد ندهند فاجعه ای بزرگ رقم خواهد خورد!
در برهه کنونی حفظ کرسی وزارت برای سلطانی فر و یارانش 
از نان شب هم واجب تر شده از این رو رؤسای فدراسیون ها به 
جای پرداختن به حل مشکالت مجموعه خود به دنبال البی 
و جلسات پشت پرده با امضا کنندگان طرح استیضاح هستند 
تا شاید آقای وزیر از جلسه استیضاح جان سالم به در ببرد، در 
حالی که نه حال حوزه جوانان خوب است نه ورزش کشور در 

آستانه کسب سهمیه المپیک!
اگر اتحادی که امروز برای دفاع از وزیر از سوی نمایندگان 
موافق و رؤسای فدراسیون ها و تیم تشکیالتی وزارتخانه 
برای دفاع از دو حوزه پر مخاطب ورزش و جوانان شــکل 
گرفته در زمینه راهگشایی از مشکالت ورزش کشور شکل 
می گرفت شــاید امروز با بحران مدیریــت در این عرصه 
مواجه نمی شدیم. امروز ورزشکاران،مربیان و اهالی ورزش 
سخت نگران آینده هستند، قهرمانان رشته های مختلف 
ورزشــی دیگر میل و رغبتی برای کسب موفقیت ندارند، 
چون می دانند وعده هــای مســئوالن وزارتی همچنان 

توخالی است!
ماجرای بد قولی وزیر ورزش و جوانان در فرایند پاداش های 
قهرمانان مسابقات آسیایی و پاراآســیایی با وجود توصیه 
مسئوالن ارشد نظام به شــخص سلطانی فر نشان می دهد 
تمام هم و غم آقای وزیر پیروزی دوباره در جلسه رأی اعتماد 
است نه برطرف ساختن مشکالت ورزشی. تداوم دخالت های 
متعدد و پرشمار معاونان وزیر در امور فدراسیون های ورزشی، 
برگزاری انتخابات های نمایشــی و مجامع تصنعی همگی 
نشان می دهند حال ورزش ایران خوب نیست! رشد بی رویه 
بد اخالقی در حوزه ورزش نشــأت گرفته از سوء مدیریت 

درعرصه های کالن مدیریتی است .
مغفول ماندن موضوع جوانان نیز همچنان با اختالف در صدر 
ناکامی های پر رنگ وزارتخانه و شخص سلطانی فر است. با 
این شرایط به نظرمی آید وزیر ورزش و جوانان روزهای سختی 
را پیش رو خواهد داشت چون حاال به جزاینکه نمایندگان 
معترض برگ اســتیضاح وی را امضا کردند و همچنان به 
دفاع از نظر خود می پردازند، کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی نیز از توضیحات وزیر قانع نشده و به گفته 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس پس از قانع نشدن 
استیضاح کنندگان از پاسخ های سلطانی فر، استیضاح وی به 

صحن علنی مجلس فرستاده می شود. 
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فرهنگ و هنر

معرفی کتاب

نویسندهایکهوسطموزه،داستانمینویسد

فرهنگوهنر-خدیجهزمانیان:کتاب »و توی دروازه« داستانی صمیمی 
و خواندنی از ماجراهای پسری عزیزدردانه است که به جبهه می رود و نه تنها 
شیطنت نمی کند که فرصت شیطنت هم پیدا نمی کند. »و توی دروازه« رمانی 
برای گروه سنی نوجوان است که البته هر مخاطبی از خواندن آن لذت می برد. 
عباس سعیدی، نویسنده کتاب اثرش را با زبان و بیانی طنزآمیز نوشته و نشر 
جمکران آن را منتشــر کرده اســت. جنگ از همان لحظه های نخست ورود 
شــخصیت اول به جبهه، روی اصلی خود را نشان می دهد. جنگی نابرابر بین 
اهالی یک روستا با سربازان تا بن دندان مسلح بعثی. »و توی دروازه« داستانی 

پر از هیجان، تلخی، گلوله، تعقیب و گریز است.
هر چقدر آنچه در داســتان رخ می دهد تلخ و تحمل ناپذیر است، نثر و لحن 
داستان شیرین و خوش و خواندنی است. و توی دروازه همان قدر که مناسب 
نوجوانانی است که فکر می کنند جنگ شوخی بوده، مناسب کسانی است که 
دوســت دارند داستان طنز و خوشمزه بخوانند. عباس سعیدی در نخستین 
کتابش سراغ موضوع دفاع مقدس آن هم با لحن و بیانی طنزآمیز رفته است. 
وی در پاسخ به اینکه چرا گونه دفاع مقدس را برای نوشتن انتخاب کرده است، 
می گوید: »از سال ها پیش، با مطالعه آثار مهم ادبیات داستانی جهان و ایران، 
گاهی به این فکر می کردم، ما در کشورمان در حوزه ادبیات یک حلقه مفقوده 
داریم. آن حلقه گمشده، آثار قوی و قابل اتکا در حوزه ادبیات جنگ است. البته 
بی شک تک جرقه هایی وجود دارد، اما اندک. شما نگاهی به شاهکارهای ادبی 
دنیا بیندازید؛ بیشترشان یا از دل جنگ روایت می کنند یا از بعد جنگ. حاال هر 
جنگی. اما این مسئله قابل تأمل است که چرا نویسنده معاصر ایرانی، یا تمایلی 
به ورود در این حوزه داســتانی ندارد یا اگــر هم قلمی می زند، معموالً دچار 
شعارزدگی و ضعف شدید فنون داستان نویسی است. این نویسنده در توضیح 
بیشتر می گوید: »نمي خواهم ادعا کنم »و توی دروازه« مبرا از ایراد است، اما 
می توانم بگویم تمام تالشــش را می کند که با زبانی ساده و خودمانی، تصویر 
تازه ای از ادبیات جنگ به مخاطب خاص و عام نشان دهد. هر چند، زبان این 
رمان، صرفاً طنز نیست«. عباس سعیدی جزو نسلی است که جنگ را ندیده و 
درک نکرده، البته خودش می گوید: »من متولد سال ٧٠ هستم و جنگ ایران و 

عراق را به چشم ندیدم اما نمي توان گفت که آن را »درک« نکرده ام«.
او در پاسخ به این پرسش که چطور در نخستین تجربه داستان نویسی سراغ 
موضوعی رفته که تجربه ملموســی از آن نداشــته اســت، به محل تولدش 
اشاره می کند: »من ســاکن استانی هستم که الزم نیست برای درک جنگ 
و جنگ زدگی، حتماً متولد دهه 3٠، 4٠ و یا 5٠ باشیم. جنگ هنوز در کوچه 
پسکوچه های آبادان حضور دارد. جنگ هنوز هر روز سایه اش را بر خرمشهر 
می اندازد. جای دندان های جنگ، هنوز روی تن خوزستان قابل مشاهده است. 
اینجا نیازی نیست هزینه کنید و به موزه دفاع مقدس بروید! شما اینجا، وسط 
موزه هستید«. وی تجربیات نوشــتن این کتاب را مدیون زمانی می داند که 
در دوران خدمت ســربازی، عکاس گروهی بوده که وظیفه شان ثبت و ضبط 
خاطرات شهدا بوده است. او می گوید: »در زمان خدمت سربازی، مدتی سرباِز 
امور اجتماعی هنگ مرزی دشــت آزادگان و هویزه بودم. یکی از فعالیت های 
این ارگان، ثبت خاطرات شهدا، آزادگان و بازماندگان شهرستان سوسنگرد و 
هویزه بود. به صورت هفتگی و ماهانه به منزل این عزیزان می رفتیم و مصاحبه 
تهیه می کردیم. من عکاس این گروه بودم و هر شب، یک روایت تازه، صادقانه 
، پر حرارت می شنیدم. روایت هایی آمیخته با درد و افتخار. این جلسات، کمک 
بسیاری به شکل گیری کتاب »و توی دروازه« کرد.  سعیدی در پاسخ به این 
پرسش که با توجه به این مسئله چطور دست به نوشتن در این نوع ادبی زده 
اســت، می گوید: »تمام تالشــم در نگارش این رمان این بوده که یک ُفرم نو 
بیافرینم«. به اعتقاد او شاید رمان دفاع مقدس با زبان طنز کمتر خلق شده، اما 
آنچه در زمینه طنز دفاع مقدس وجود دارد، آثار قابل دفاعی است. او البته در 
خصوص آثار طنز موجود بیشتر از این صحبت نکرد، چون معتقد است همه آثار 
موجود را نخوانده است و از طرفی هم نمی خواهد به عنوان یک نویسنده جوان، 
زبان انتقاد به خیلی از آثار موجود باز کند و ترجیح می دهد اگر ادعایی مبنی بر 

فرم و زبان رسا می کند، آن را در قالب داستان هایش نشان دهد.

مریماسالمیاز»گوزندرکافیشاپ«میگوید
شعرسپید،قالبمحبوبنوجواناناست

صباکریمی:کتاب »گوزن در کافی شاپ« به قلم مریم اسالمی، شاعر 
کودک و نوجوان، در حمایت و حفاظت از محیط زیســت، ویژه گروه 
ســنی نوجوان سروده شده است. قالب اشعار مجموعه سپید است و گاهی با 
زبانی تلخ و برنده راوی یک تراژدی بزرگ در بطن زندگی و طبیعت است. زبان 
نیش دار آن بارها به انسان و قصور او نسبت به طبیعت طعنه می زند و بی آنکه 
لب به نصحیت بگشاید، وجدان آدمی را روبه روی خودش و در معرض قضاوت 
قرار می دهد.کتاب »گوزن در کافی شاپ« برای گروه سنی »د« و »هـ« از سوی 
انتشــارات فنی ایران، کتاب های نردبان منتشر شده است که حاوی اشعار و 
تصاویری درباره محیط زیست، گرم شدن کره زمین و آلودگی رودخانه هاست. 
او درباره انگیزه خود از ســرودن »گوزن در کافی شاپ« در قالب شعر سپید 
می گوید: این کتاب برای گروه ســنی »د و ه« است که مشخصاً شامل دوران 
راهنمایی و دبیرستان می شود. اتفاقاً نوجوانان با قالب های شعری بخوبی آشنا 
هستند و این سبک شعری را خیلی دوست دارند و حتی می توان گفت سلیقه 

شعری آن ها بیشتر به سمت شعر سپید حرکت کرده است.
به نظرم نوجوانان این ســبک شــعری را خوب می شناســند و خیلی خوب 
هم بــا آن ارتباط می گیرند.وی درخصوص اینکه در این مجموعه نگاه ناصح 
اجتماعی نداشته است، نیز می گوید: واقعیت این است که اگر بخواهیم کالم ما 
تأثیرگذار باشد، باید از آموزش های مستقیم و مستقیم گویی پرهیز شود. یکی 
از کارکردهای هنر این است که منظورش را خیلی مستقیم بیان نکند، بلکه 
در وهله نخست مخاطب از آن لذت ببرد و در پس از آن تالش کنیم عاطفه 

مخاطب را با آن درگیر کنیم. 

گفتوگویقدسبامجتبیکشاورزتهیهکنندهویژهبرنامهرمضانیشبکهیک

»دعوت« به خانواده ، سرسفره افطار

مهر: پژوهشگر شناخته شده موسیقی اقوام ایران با اشاره به جای خالی مناجات خوانی ها 
و آیین های موسیقایی مرتبط با ماه مبارک رمضان، از کم توجهی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در این حوزه انتقاد کرد. هوشنگ جاوید، مدرس و پژوهشگر صاحبنام موسیقی 
آیینی و نواحی کشــورمان گفت: متأسفانه در سال های اخیر شرایط به گونه ای بوده که 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی کمترین حمایت را از موسیقی آیینی ما انجام داده است، 
گویی اینکه مدیران این نهاد دولتی تصمیم چندانی برای حمایت جدی از موسیقی ایرانی 
نداشــته و عمده توجه خود را روی موسیقی پاپ معطوف کرده اند. وی ادامه داد: با این 
حساب انتظاری نمی توان داشت که  موسیقی رمضان بتواند جایگاه ارزشمندی داشته 
باشد. وی تصریح کرد: هنوز در شهرستان ها فعالیت های خوبی در حال انجام است که 
موضوع مناجات خوانی، سحرخوانی و مواردی از این دست را در میان مخاطبان روشن 
نگه داشته، اما باید باور کنیم که حدود چهار سالی می شود جریان حمایت از آثار آیینی 
توسط نهاد مهمی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در کمترین میزان خود قرار دارد 
و این صدا و ســیمای اســتان ها و حوزه هنری است که کارهایی را در این عرصه انجام 
می دهند. وی تصریح کرد: اصوالً وزارت ارشاد اکنون تبدیل به جایگاهی شده که برنامه ای 
برای ارتقای موسیقی ایرانی در آن وجود نداشته و بیشتر به یک مجموعه دولتی می ماند 

که با همه موضوعات به شکلی کارمندی برخورد می شود. 

خبر

هوشنگجاوید:
»موسیقیرمضان«

برایارشاداهمیتندارد

ایسنا: یک تعزیه خوان قدیمی می گوید: اگر از سوی مسئوالن کم کاری نشده بود، می شد 
همانند قدیم در تمام روزهای ماه رمضان، تعزیه در تهران اجرا کرد، اما متأسفانه بهایی 
به این هنر داده نمی شود. مرتضی صفاریان می گوید: در زمان های دورتر تمام ماه رمضان 
در قهوه خانه ها تعزیه اجرا می شد و چون یک ماه، برنامه بود هم تعزیه های دهه محرم 
اجرا می شد و هم تعزیه هایی که مربوط به حضرت علی)ع( و جنگ های ایشان بود؛ اما 
اکنون خیلی فرق کرده و نه در قهوه خانه ها به آن شکل سابق تعزیه خوانده می شود و نه 
در همه شــب های ماه رمضان. وی که کم کاری برای خوانده نشدن تعزیه در شب هایی 
همچون قدر و مناســبت های دیگر را برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می داند، 
می گوید: من بارها تأکید کرده ام وزارت ارشاد باید دست کم در چهارگوشه تهران محلی 
را برای تعزیه فراهم کند تا هم تعزیه های غریب اجرا شوند و هم جوان هایی که مرتب به 
ما زنگ می زنند و دوست دارند تعزیه یاد بگیرند، صبح ها یا در روزهای وسط هفته بتوانند 
در آنجا تمرین کنند، اما هیچ بهایی به حرف های ما داده نمی شود. او با بیان اینکه برخی 
دوستان و همکارانش برای اجرای تعزیه در همین شب های قدر به شهرهای دیگر دعوت 
شده اند، تأکید دارد: در تهران بهای الزم به تعزیه داده نمی شود، در حالی که نه تنها اجرا 
بلکه آموزش آن هم خیلی اهمیت دارد، چون اکنون شاید چهار یا پنج تعزیه خوان قدیمی 

بیشتر باقی نمانده اند و اگر این ها هم بروند فکر می کنم دیگر تعزیه ای نداشته باشیم.

خبر

یکتعزیهخوانقدیمی:
بهاییبهاینهنر
دادهنمیشود

فرهنگوهنر/زهــرهکهندل حال و هوای 
برنامه های تلویزیون در ماه مبارک رمضان، طراوتی 
معنوی به خود می گیرد. چند سالی است که شبکه 
یک، ویژه برنامه افطاری »دعوت« را به تهیه کنندگی 
»مجتبی کشاورز« روی آنتن می برد. این برنامه که 
ســال های گذشته در ایام ماه رمضان با اجرای نیما 
کرمی  روی آنتن می رفت، امسال با تغییراتی در اجرا 
و رویکرد همراه بود. حجت االســالم محمد برمایی 
که ســال گذشته در این برنامه به عنوان کارشناس 
روبه روی مردم قرار می گرفت، امسال با حذف مجری 
از برنامه، بار اجرا را هم به دوش می کشد، اما به گفته 
تهیه کننده، برمایی در نقش مجری در این برنامه ظاهر 
نشده و قرار هم بر این نبوده است. میهمان هایی که تا 
به امروز به این برنامه دعوت شده اند، بیشتر از میان 
مردم انتخاب شده اند و داستان زندگی شان رویکرد 
اجتماعی داشته است. آن ها رو به روی حجت االسالم 
برمایی می نشــینند و از فراز و نشیب های زندگی  و 
نحوه برخورد با چالش هایشــان می گویند. با توجه 
به تغییــر رویکردی که برنامه »دعوت« داشــته با 
مجتبی کشاورز، تهیه کننده برنامه گفت و گو کردیم 

که می خوانید: 

 اهمیتوضرورتساختبرنامهتلویزیونی
دعوتچهبود؟

دعــوت، برنامه ای با تجربه چندین ســاله بود که 
باید به بلوغ محتوایی می رســید. از سوی دیگر، ماه 
مبارک رمضان زمانی اســت که به خاطر لحظات 
افطار، خانواده ها دور هم جمع می شوند و این توفیق 
اجباری از زیبایی های این ماه عزیز است. به همین 
دلیل تالش کردیم موضوع برنامه را با توجه به بحث 
روز جامعه، معطوف به مسائل خانواده کنیم. طرح 
را به شــبکه یک ارائه دادیم، شبکه استقبال کرد و 
مدیران حمایت کردند. شدیم برنامه افطار شبکه یک 
با محوریت امید در خانواده ایرانی و ســبک زندگی 

ایرانی اسالمی. 

 میهمانانبرنامهچطورشناساییمیشوند؟
برنامه دعوت یک برنامه پژوهش محور و تحلیلی است 
که همه فرایندهای برنامه را تیم پژوهشی و نویسنده 
مشخص می کنند. موضوعات برنامه از پیش استخراج 
می شود و آن را با شبکه مطرح می کنیم. پس از آن، 
گروه پژوهشی با توجه به موضوع برنامه، سوژه های 
مــد نظر را از متن جامعه پیدا می کند و تجربه های 

آن ها را در اختیار بینندگان برنامه می گذاریم. 

 بهباوریکیازکارشناسان،اینبرنامهبیشاز
اینکهیکتاکشوباشد،بهکالسدرسبرای

بهترزندگیکردنتبدیلشدهاست.
نامــش را کالس درس نمی گــذارم. تلویزیون قرار 
نیست کالس درس باشد، تلویزیون ذاتاً یک دانشگاه 

اســت. رسانه قرار اســت گاهی ما را سرگرم کند و 
گاهی هم برایمان جنبه آموزشی و انتقال تجربیات 
داشته باشد. برنامه دعوت بنا دارد آموزنده باشد، اما 

قرار نیست کالس درس باشد

 انتخابحجتاالســالمبرماییبهعنوان
مجریکارشناسبرنامهبرچهاساسیبود؟

با توجه به اینکه محدودیت زمانی داشــتیم، یعنی 
پیش از برنامه ما خبر 19 پخش می شــد و پس از 
برنامه هم به لحظات اذان نزدیک می شــدیم، زمان 
کمی  برای برنامه داشــتیم. بهترین تصمیمی  که 
توانستیم بگیریم این بود که شخصیت مجری را از 
برنامه حذف کنیم تا دیگر زمان پالتوهای مرســوم 
یک مجری در برنامه وجود نداشته باشد. ضمن اینکه 
می خواستیم کامالً هدفمند و فقط در حوزه خانواده 
حرف بزنیم. در این باره نیاز به متخصصی داشتیم 
که هم حوزه خانواده و هم مدیوم رســانه تصویری 
را بشناســد، با فضای ماه مبارک نیز آشنا باشد. ما 
در برنامه دعوت، یک کارشناس خانواده آوردیم که 
بحث های برنامه را راهبری می کند. در برنامه دعوت 
امسال، شخصیت مجری نداریم بلکه آقای برمایی به 
عنوان کارشناس مسائل خانواده، گفت و گوی برنامه را 

هدایت می کند و اجرا نمی کند.

 ولیبرایمعرفیآقــایبرماییازعنوان
مجریکارشناساستفادهمیشود؟

دیگر از چنین عنوانی برای ایشان استفاده نمی شود. 

ایشــان گفت و گوی برنامه را راهبری می کند و اجرا 
نــدارد. حتی پالتوی اولیه که معموالً هر مجری در 
ابتدای برنامــه دارد، آقای برمایی ندارد، چون وقت 
این بخش ها را نداریم. قرار است در این برنامه حرف 
زده شود، قرار نیست رنگ و لعاب داشته باشد. وقتی 
می خواهیم حرفی بزنیم که برایــش هدف داریم، 
نیاز به مجری نداریم، نیاز به کارشناس داریم. آقای 
برمایــی به خاطر تخصص و تجربه شــان در حوزه 
خانواده برای این برنامه انتخاب شــدند که انتخاب 

خوب و موفقی بودند.

 پسازماجرایمجریبازیگرها،حضورآقای
برماییدراینبرنامهسببشدعدهایبگویند
قراراستمجریروحانیهمدرتلویزیونباب

شود؟
اینکه یــک بازیگر به صرف معروف بودنش، مجری 
یک برنامه شود و به خاطر شــهرت او، بیننده پای 

تلویزیون بنشیند، یکی از غلط ترین کارهای ممکن 
اســت. کار بازیگر، بازیگری است نه اجرا و اگر اجرا 
می کند باید برای کارش دلیل داشته باشد. روحانی 
هم روحانی است، ما از آقای برمایی به خاطر روحانی 
بودنش استفاده نکردیم. برای اجرا باید دلیل داشته 
باشــیم و ما برمبنای خواســته و هدفمان به یک 
کارشــناس خانواده برای راهبــری گفت وگوهای 
برنامه نیاز داشتیم. آقای برمایی، کارشناس مسائل 
خانواده است، تجربه کار در رسانه دارد و در راستای 
موضوعات برنامه، تخصــص و تجربه دارد. انتخاب 
ایشــان برای برنامه به خاطر روحانی بودنشان نبود. 
ما می خواســتیم که کارشناس برنامه حتماً مدیوم  
تلویزیون را بشناســد، چون برنامه زنده بود؛ ضمن 
اینکه آقای برمایی در ســال های پیش، کارشناس 

همین برنامه بودند.

 برایانتخابزوجینوخانوادههابهموضوع
فراوانیوتنوعهمتوجهمیکنید؟

ما تالش کردیم از زوج هایی دعوت کنیم که انتقال 
تجربیات خوب را داشــته باشــند. ابتدا موضوع را 
انتخاب می کنیم و براساس موضوع، زوج ها انتخاب 
می شــوند. این طور نیست که زوجی را پیدا کنیم و 
با داستان آن ها پیش برویم بلکه هر برنامه، موضوع 
مشخصی دارد و با توجه به آن موضوع، مصداق عینی 
آن را در جامعــه پیدا می کنیم. مثالً دختری که با 
توقعات پایین در شــرایطی که مسائل مالی مطرح 
اســت، ازدواج می کند یا خانمی  که در محیط کار 

بر همسرش ارشد اســت و ما بررسی می کنیم که 
این باالتر بــودن در خانه هم وجود دارد و می تواند 
بــر زندگی آن ها اثرگذار باشــد یا نــه؟ در موضوع 
واسطه گری درســت ازدواج از آقای احمدی دعوت 
کردیم یا کسی که بانی خیر برای ازدواج شده است. 
ما می خواهیم با این برنامه، حرف بزنیم و زمانی که 
قرار است حرف بزنیم از موضوع به سوژه می رسیم و 

نه از سوژه به موضوع. 

 واینتفاوتبرنامهشماباماهعسلاست؟
ببینیــد همه تیم مــا، برنامه ماه عســل را یکی از 
موفق ترین تاک شوهای تلویزیون در چند سال گذشته 
می دانند. روزی که قرار بود برنامه را آغاز کنیم، فکر 
نکردیم که ماه عسل چه می کرد یا نمی کرد. قرار نبود 
که مثل ماه عســل بشویم یا نشــویم، قرار بود مثل 

خودمان و فکرمان شویم و نه مثل برنامه دیگری.  

 تمامموضوعاتومیهمانــانتاپایانماه
رمضانمشخصشدهاند؟

موضوعات انتخاب شــده اند و گروه پژوهشــی ما، 
ســوژه ها و میهمانان مرتبط بــا موضوعات را پیدا 
می کند. این گروه پژوهشی بسیار درست و دقیق با 
موضوعــات برخورد می کند و پیش از هر برنامه ای، 
شــروع روایت، نقطه فــراز و فــرود و جمع بندی 
مشخص است تا بیننده حس کند که در این برنامه، 
یک حرف و تجربه شــنیده اســت و می تواند از آن 
روایتی که برایش تعریف شده، در زندگی اش استفاده 
کند. ضمن اینکه کارشــناس برنامه نیز به راهبری 

مباحث بسیار کمک می کند.

 تیتراژبرنامههمباصدایســاالرعقیلی
بسیارماندگارشدهاست.

همین طور است، تیتراژ برنامه یکی از ماندگارترین 
کارهای ســاالر عقیلی است که آوازی برآمده از دل 
است. مردم از این آواز بسیار استقبال کردند و فضای 

خوبی به لحظات افطار بخشیده است. 

 بازخوردهایبرنامهتاکنــونچطوربوده
است؟

بازخوردها بســیار خوب بوده است و اقبالی که به 
برنامه شده آن قدر خوب بود که ما را هم خوشحال 
کرد. این بازخوردها نشــان داد مردم از برنامه ای که 
فکر شده باشــد و حرفی برای گفتن داشته باشد، 
استقبال می کنند. با توجه به تماس های مردمی  به 
روابط عمومی  ســازمان و پیامک هایی که دریافت 
می کنیم، مهم ترین دلیلی که مردم از برنامه رضایت 
دارند این است که برنامه دعوت، مروج امیدآفرینی 
در زندگی است. در واقع این برنامه، مسائلی را برای 
مردم یادآوری می کند که ممکن اســت در زندگی 

روزمره آن ها را فراموش کرده باشند.

برش

رســانه قرار اســت گاهــی ما را 
ســرگرم کند و گاهی هم برایمان 
جنبه آموزشی و انتقال تجربیات 
داشــته باشــد. برنامه دعوت بنا 
دارد آموزنــده باشــد، امــا قرار 
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رادیو و تلویزیون پیشنهاد امروز 

فرهنگوهنر: صلح امام حســن)ع( و علت این صلح 
با حکومت فاســق معاویه یکی از وقایع تاریخی اســت 
که همیشــه مورد سؤال و بحث بویژه برای گروه سنی 

نوجوان است.
همیشــه این پرســش هســت که چرا با آنکه فســاد 
حکومتی معاویه برای امام حسن)ع( آشکار بوده، اما باز 

هم امام صلح با این حکومت فاسد را می پذیرد.
انتشــارات ســوره مهر همزمان با خجسته میالد کریم 
اهل بیت)ع( کتابی منتشــر کرد که با زبانی داســتانی 
به روایت زندگی این حضرت می پردازد و به بسیاری از 
پرسش های ذهنی نوجوانان پاسخ می دهد. این کتاب با 
عنوان »لشکر صلح« توسط جعفر توزنده جانی نوشته 
شــده و در اختیــار عالقه مندان قرار گرفته اســت که 
پیشــنهاد امروز ما به شــما خواندن این کتاب در این 

روزهاست.
به گفته نویسنده، »لشــکر صلح« زندگینامه داستانی 
امام حســن)ع( اســت . این کتاب بر اساس تحقیقاتی 
درباره زندگی امام حســن)ع( و شیوه ای که ایشان در 

برخورد با معاویه داشته اند، نوشته شده است.
توزنده جانی به عنوان نویسنده این کتاب معتقد است: 
دالیل و شواهدی که ســبب پذیرش صلح توسط امام 

حسن)ع( شد، در این کتاب به صورت روایت داستانی 
شــرح داده شــده اســت. این کتاب به پرسش هایی 
نظیــر »چرا امام صلــح را پذیرفتند؟«، »شــرایط آن 
زمان چطور بوده اســت؟«، »کسانی که در لشکر امام 
حسن)ع( و طرف مقابل بودند، چه کردند؟« و »معاویه 
چــه ترفندهایی به کار برد تا امام حســن)ع( صلح را 
بپذیرد؟« با زبان و روایت داستانی پاسخ می دهد. لشکر 
صلح در دو بخش کوفه و مدینه نوشــته شــده است. 
کتاب با شــهادت حضرت علی)ع( و آغــاز امامِت امام 
حسن)ع( آغاز می شود و به دیگر وقایع تاریخی پس از 

آن پرداخته شده است.
نویسنده می خواسته با نوشــتن این کتاب و ارائه یک 
روایت داستانی، وقایع تاریخی آن زمان توسط مخاطب 

بهتر درک شود.
»لشــکر صلح« سال ها پیش نوشته و تحویل ناشر شده 
اســت، اما به دالیل مختلف انتشــار آن سال ها طول 
کشــیده و بتازگی وارد بازار کتاب شده است. به گفته 
توزنده جانی، عنوان این کتاب توســط عزت اهلل الوندی 

انتخاب شده است که انتخابی هوشمندانه بوده است. 
جعفر توزنــده جانی متولد 1341 در نیشــابور و از 
نویســندگان پر کار حوزه کودک و نوجوان اســت. 
کوزه هــای آب، رودکی، امیر اســماعیل ســامانی، 
کمال الملــک، مردی که گم شــده، میهمانی دیوها، 
مردی که می خواســت قطار بخرد، سکه پدربزرگ، 
جــادوی دژ، چرا دریا عصبانی شــد، افســون زنگ، 
کرمی که هیوال شــد، بهشت گمشده بابام و النگ و 
ملنگ عناوین بعضی از آثار منتشر شده این نویسنده 

است.
داســتان کودک »خاله نگار و دختر گل ها« که توسط 
نشــر شــهر قلم منتشر شــده اســت، آخرین اثر این 
نویسنده است که در نمایشگاه کتاب اخیر رونمایی شد.

ایسنا:یک تهیه کننده قدیمی تلویزیون با اعتقاد بر 
اینکه برنامه سازی در تلویزیون به بیراهه رفته است، 
اظهار کرد: تلویزیون باید از ریشه، کار را درست کند 
و به برنامه ســازانی میدان دهد که دغدغه فرهنگی 
دارند. ســایر ارکان برنامه هم به این ترتیب درست 
انتخــاب و مدیریت می شــوند. ایــن خطاها و خط 
خوردگی هایی کــه در تلویزیون اتفــاق می افتد، از 

ناشی گری در برنامه سازی است.
امیرحســین خرمشــاهی دربــاره ســازوکار جدید 
تلویزیون برای تشدید سخت گیری ها در به کار بردن 
زبان فارســی و همچنین نظام تشویق و تنبیه دقیق 
برای مجریان در این زمینه معتقد اســت: تلویزیون 
اگــر کار اجرا را بــه مجریان خود واگــذار کند و از 
مجری- بازیگرهایــی که ادای مجری را درمی آورند، 

فاصله بگیرد قطعاً گله ها از ما کمتر خواهد بود.
این برنامه ســاز آفت هایی را که ایــن روزها به زبان 
فارســی لطمــه می زند، یکــی از هــزار دغدغه در 
تلویزیون دانست و تصریح کرد: علت این است که ما 
موارد اشــتباهی  را تکرار می کنیم و به نسل نوجوان 
و جوان جامعه انتقال می دهیم و قاعدتاً زبان فارسی 
هم یکی از مواردی است که بیشتر به چشم می آید. 
ایــن تهیه کننده بــا تأکید بر اینکه اگر برنامه ســاز 
دغدغه فرهنگی نداشته باشد، برنامه شکل درستی 
نخواهد داشت، یادآور شد: در حال حاضر برای فکر 
هزینه نمی شــود، آن چیزی که اکنون ارزان است 

فکر است!
خرمشــاهی گفت: تلویزیون باید به برنامه ســازانی 

میدان دهد که دغدغه فرهنگی دارند. 
تلویزیون باید از ریشه کار را درست کند. سایر ارکان 
برنامــه هم با این کار، درســت انتخــاب و مدیریت 
می شــوند و ما شاهد این اتفاقات نخواهیم بود. وقتی 

برای جایگاه برنامه ســاز ارزش قائل نمی شویم و هر 
کســی مشــارکتی پول با خود می آورد قطعاً نیروی 
درستی انتخاب نمی شود و شاهد خطاهایی می شویم 
که بارها در تلویزیون اتفاق افتاده است و این خطاها 
و خط  خوردگی هایی که اتفاق می افتد از ناشــی گری 
در برنامه ســازی اســت. وی در پایان درباره  افرادی 
که بــه هر طریقی بــه عنوان مجــری در تلویزیون 
دیده می شــوند، گفت: شــاید برخی مجریانی که ما 
از ادبیاتشان گله مند هســتیم، خیلی مقصر نباشند. 
به هر حــال جویای نام و در رؤیاهایشــان به دنبال 
چیزهایی هستند. فکر می کنند اگر به رسانه بیایند و 
ادای فالن مجری را در بیاورند همه چیز تمام است، 

در حالی که اجرا این نیست. 
اجرا دنیایی اســت که در آن یک اقیانوس یکســان 
وجود دارد و برای آن باید وقت گذاشت و نیرو تربیت 
کــرد، ضمن اینکه از نیروهای قوی اســتفاده کرد تا 
مجریانی که صاحب ســبک و فرزند رسانه هستند، 
دوباره برگردند. رسانه برای این حوزه ریش سفیدی 
می خواهد.امیرحسین خرمشاهی تهیه کننده قدیمی 
تلویزیون این روزها برنامه »یه روز تازه« را در شــبکه 

پنج سیما که یک برنامه صبحگاهی است، می سازد.

تلویزیونبایدکارراازریشهدرستکند

جایخالیبرنامهسازاندغدغهمند
نگاهیبهکتابجدیدانتشارات»سورهمهر«

»لشکرصلح«برایمخاطبنوجوان
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