
بویسجادهخونینکسیمیآید
کاربــران فضــای مجــازی همزمان با 
فرارســیدن شــب های قدر و ســالروز 
هشــتگ  علــی)ع(،  امــام  شــهادت 
#امیرالمؤمنین را در توییتر داغ کردند. 
در ادامــه نمونه هایــی از پســت های 
کاربران را که با این هشتگ به اشتراک 
گذاشــته شــده، می خوانید: »این خبر 
را برســانید به عشاق نجف/بوی سجاده خونین کســی می آید... و اینک 
یتیمانی که خود مقصرند، مقصر نبود پدر در شــب قدر، وقتی قدرش را 
ندانستند. خدا خلف وعده نمی کند، قدر پدر را ندانی دریغش می کند، از 

آن ها علی می گیرد و از ما ولی«.

»ترامپ«داغشد
اظهارات جدید ترامپ مبنی بر تروریست 
بودن مردم ایران سوژه فضای مجازی شده 
است و کاربران در قالب هشتگ #ترامپ، 
از صحبت های جدید رئیس جمهور آمریکا 
انتقاد می کننــد. یکی از کاربران با کنایه 
به برخــی از چهره های داخلی در توییتر 
نوشته است: »صفحه رسمی یورونیوز در 
توییتر به نقل از ترامپ نوشــته که ایرانی ها »ملت ترور« هستند. حاال فردا 
زیباکالم و تاجزاده و آمدنیوز میگن منظور ترامپ، مردم ایران نیســت. چون 
یکی از معانی واژه »ملت« در لهجه »اِمریکن« انگلیسی، حکومت والیت فقیه 

و رژیم جمهوری اسالمیه«!

دینداریظاهری
مژده لواســانی در آستانه سالروز شهادت 
امام علی)ع( در اســتوری اینستاگرامش 
نوشت: »وسط گریه های امشب و سوگ 
امیرالمؤمنین یادمون باشه علی رو کبر و 
نامسلمان و دشمن خدا نکشت. علی رو 
کسی کشت که برای اسالم شمشیر زده 
بود! علی رو کسی کشت که شاید به ظاهر 
از من و شــما هم مسلمان تر بود. مراقب دینداری ظاهریمون باشیم که اگر 
روح دین و عمق دین رو نفهمیم، پوسته ظاهریش ممکنه از ما »ابن ملجم«ها 

بسازه«. 

درخواست»منوچهرهادی«از»رئیسی«
منوچهر هادی، کارگــردان فیلم توقیف 
شده »رحمان 1400« با انتشار پستی در 
صفحه اینستاگرام با عنوان »درخواست 
عوامل فیلم ســینمایی رحمــان 1400 
از رئیــس قوه قضائیه« نوشــت: »چطور 
می شود رئیس دستگاه قضا درباره حداقل 
مجازات مطبوعات می گوید و مســئوالن 
سینمایی حداکثر مجازات را برای کم ترین تخلفات ما در نظر می گیرند. آیا 
آن ها شناخت بیشتری از عدالت و قضاوت نسبت به رئیس قوه قضائیه دارند؟ 
تدبیر آیت اهلل رئیسی می تواند راهنمایی برای سینمای ایران و در قدم نخست 
برای حل مشــکل رحمان 1400 باشــد تا بعد از دو ماه توقیف مجوز اکران 

دوباره آن صادر شود«.

در مدرسه های الکچری تهران چه خبر است؟  
ازکالسزومباتااردوسوئد!

تصور ما از مدرســه، یک حیاط بزرگ است با دو تیردروازه آهنی، چند صندلی 
زنگ زده، دستشویی هایی که همیشه خدا کثیف اند، نیمکت های فلزی سه نفره، 
تخته های گچی، پسربچه هایی با ســرهای تراشیده، لباس فرم های خاکستری 
رنگ، صف صبحــگاه طوالنی و ناظم های بداخالق! یعنی مدرســه هایی که با 
آن همه ســر تراشیده و لباس فرم های یکدست خاکستری، بیشتر شبیه معبد 
شائولین بود تا محل تحصیل و علم آموزی! خاطره خوبی هم اگر از مدرسه داشته 
باشــیم برمی گردد به زنگ های ورزش، زنگ شیر یا توزیع شیرینی »زبان« در 

مناسبت های خیلی مهم!
اما بد نیست بدانید مدرسه هایی در تهران وجود دارند که می توانند تمام تصورات 
ذهنی شما از مدرسه را به هم بریزند. مدرسه هایی که توسط آدم های خاص، برای 
فرزندان آدم های خاص تر ساخته شده اند و بعضی وقت ها قیمت شهریه هایشان 
سر به فلک می کشــد. امکانات برخی از این مدرسه ها که بر اساس خدماتشان 
درجه بندی می شوند، گاهی هوش از ســرتان می پراند! مثالً مدرسه های درجه 
یک که ورود به آن ها برای هر دانش آموزی دست یافتنی نیست و حتی آموزش  و 
پرورش هم برای نظارت بر فعالیت آن ها قدرت چندانی ندارد، شهریه ای بین 15 
تا 23 میلیون دارند که این شــهریه، با احتساب کالس های فوق برنامه تا حدود 
35 میلیون تومان هم افزایش پیدا می کند. دانش آموزان در این مدرســه ها باید 
یک موسیقی را به صورت تخصصی آموزش ببینند. زبان دوم خارجی، یک ورزش 
تخصصی، شنا، یوگا، زومبا و آموزش رایانه هم از دیگر برنامه های این مدرسه ها 
هســتند. هیجان انگیزترین بخش ماجرا اما اردوهای داخلی و خارجی الکچری 
هستند. اردوهایی شامل سفر به شــیراز و اصفهان یا سوئد و فرانسه! اردوهایی 
که بعضی وقت ها بیش از 50 میلیون تومان برای خانواده ها آب می خورند. مثاًل 
والدین یکی از دانش آموزان این مدرسه ها به خبرنگار ایسنا می گوید: »ما برای پایه 
یازدهم 22 میلیون تومان پرداخت کردیم اما با فوق برنامه هایی که برخی هایش 
هم اجباری بود در نهایت هزینه سال تحصیلی دخترم 35 میلیون تومان شد. البته 
اردوهای خارجی و داخلی هم دارند مثالً دخترم اردوی فرانسه را شرکت کرد و ما 
در حدود 50 میلیون تومان هزینه سفر فرانسه را دادیم. البته امسال سفر شیراز 

هم داشتند که حدود 5 میلیون تومان هزینه کردیم«.
این پایان ماجرا نیست و برخی از این مدرسه ها کالس های بین المللی هم برگزار 
می کنند. یعنی خانواده هایی که قصد مهاجرت دارند، می توانند فرزندانشان را در 
کالس های بین المللی این مدرسه ثبت نام کنند و دانش آموزان سر کالس به زبان 
انگلیســی آموزش می بینند! در کنار تمام این امکانات الکچری، این مدرسه ها 
قواعد خاص خودشان را دارند و ورود به آن ها آن قدر هم که خیال می کنید برای 

بچه پولدارها راحت نیست چون اغلب این مدرسه ها آزمون ورودی دارند.
این نخستین بار نیست که مدرسه های الکچری تهران در رسانه ها جنجال به پا 
می کنند و مسئوالن آموزش و پرورش هم وعده برخورد با آن ها را می دهند. اما 
این وعده ها همیشه در حد و اندازه حرف باقی مانده اند و این مدرسه ها روز به روز 
قدرت بیشتری پیدا می کنند و بدون کمترین نظارتی از سوی آموزش و پرورش، 
دانش آموزان را به اردوهای خارج از کشــور می برند، کالس های عجیب و غریب 

برگزار می کنند و شهریه های چند ده میلیون تومانی می گیرند.
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 پای دانه درشت ها 
در میان است

افشای بندهای کنترلی 
قرارداد ویلموتس 

داریوشارجمندازنقشمالکاشتردرسریالامامعلیمیگوید

  فیلم مذهبی ساختن »ایمان«  می خواهد 
نه حقه  های سینمایی

قطرهقطرهسحرخواهدشد
رقیهتوسلی:جمعی از لغات، بی دعوت و بی خبر می آیند خانه ام... سروقتم.

یادم نمی آید در را کی برایشان باز کرده ام. یا اصالً باز کرده ام؟
»سبحانک یا ال اله اال انت، الغوث الغوث خلصنا من الّنار یا رب«.

بی حرکتم. شــده ام شبیه تماشاچی ها. از آن ها که ُمدام خاطراتی پُررنگ توی 
سرشان بازبینی می شود. 

هر کلمه یک کِد پافشاری ست انگار. می خواهند تنها نباشم. حرف دارند برای 
گفتن. خاکستری و سیاه پوشیده اند. رنگ لباس هایشان بشدت انرژی مثبت 
خانه را کم کرده اســت.می خواهند متصلم کنند به سال هایی که گذشت. به 
آخرین رمضان های ســه نفری احیا. به خانه پدری. لحظاتی که کنار دســِت 
آقاجان و عزیِز ناخوش احوال، نقش بســت. به ســال گذشــته. به شب های 

جوشن کبیر که قطره قطره با آنان سحر شد.
جواب سالمشان را می دهم و با تک تکشان چاق سالمتی می کنم. اضمحالل 

هست، ثقیل، َزمهریر، معلّق، غامض، تساهل و تسامح، واژگون، جنون  آسا.
روی صندلی می نشینم. »اضمحالل« آمده و چشم هایش را نمی دوزد به من. 
»معلّق« اما خوب از خجالت اشک هایم درمی آید. »واژگون« می پرسد: چطوری 

بانوجان؟
»ثقیل« می گوید: از ما به دل نگیر بنده خدا، ما زوایای پنهان روح توایم.

»تساهل و تسامح« گل انداخته لپ هایشان و دوقلوهایی اند که برایم نرم دست 
تکان می دهند. »زمهریر« دارد کشفم می کند و بقیه پچ پچانه حرف می زنند و 

طلبکارانه نگاهم می کنند.
»الغوث الغوث خلصنا من الّنار یا رب«

خودشــان گفته اند برای دورهمی آمده اند. اما ُخب شــنونده باید عاقل باشد. 
کیست که راست و دروغ این قوم عجیب را نداند؟

بعد مدتی سکوت را محترمانه می گذارم کنار. می گویم: داخل باغچه مان یک 
بیــل داریم. همین جا. داخل حیاط پدری. آقاجانم به بچه هایش می گفت هر 
وقت دیدید طایفه غم پا گذاشته روی گلویتان نخست پناه ببرید به خدا، بعد هر 

روز یکی شان را ناکار کنید و توی همین باغچه خاک بپاشید رویش.
بلند می شــوم و همه را صدا می کنم لِب پنجره. می آیند. یکی از ســه باغچه 

بی درخت و پرنده را نشانشان می دهم. همان که نامش گورستان است.
پینوشت:حاال که تنهایم و کلمات ترسناک رفته اند باید اِقرار به آشوبم کنم 
آقاجان... یعنی چند دختر امسال پشــت مفاتیح پدران سفر کرده شان اَحیا 

می گیرند!

نگاهیبهزندگیوشخصیتعلمی»سیدرضی«

آن غروب ناگهانی
گزارش جیبی

روزمره نگاری 

مجیدتربــتزاده:چیزی توی مایه هــای معدن و 
معدنچی... توی مایه های گوهرشناســی که هر زرق و 
برقی اگرچه دلربا و کورکننده، چشمش را نمی گیرد. 
مثــل متخصص و کارشــناس زبده ای کــه می تواند 
البه الی خروارها خاک و ســنگ، رگه های طال را پیدا 
کند. »ســیدرضی« را خیلی ساده و مختصر می شود 
به این هایی که گفتیم تشــبیه کرد. دانشــمندی که 
نمی گذارد جواهِر ســخنان علی)ع(، زیر انبوه آوارهای 
تاریخ، مدفون بماند. نمی گــذارد گرد و غبار تحریف، 
لُعبت خطبه های تکرارنشــدنی علی)ع( را از چشــم 
عام و خاص مردم پنهان کند. »ســیدرضی« مانند آن 
گوهرشناسی است که می داند، کجا دنبال بالغِت ناب 

بگردد، رد کدام رگه ها را بزند و کدام معدن را بکاود.

محله »کرخ«
شــهرتش، هزار ساِل تاریخ را پا به پای »نهج البالغه« 
دویده و به امروز رســیده و تا فرداها هم خواهد رسید. 
»سیدرضی« اگرچه همه شــهرت امروزش را مدیون 
معدن بالغت و فصاحت- علی)ع(- است اما در دوران 
خودش و حتی پیش از کشف نهج البالغه، آدم کم  نام و 
نشانی نیست. آدم کم نام و نشانی نیست که 400 سال 
پس از امیرالمؤمنین)ع( می تواند هزاران هزار حرف و 
حدیــث را محک بزند و از میان آن ها، خطبه های ناب 
علی)ع( را بیرون بکشد. از روزی که خورشید دوازدهم 
آسمان والیت، پشت ابرهای دوران غیبت، پرده نشین 
شــده بود، نزدیک به یک قرن می گذشت. سال 395 
قمری در محله شیعه نشــین »کرخ« به دنیا آمد. مثل 
ستاره ای که قرار بود ســال های سال در سپهر والیت 
بدرخشد. »محمد« که بعدها به »شریف رضی« و بعدتر 
به »سیدرضی« معروف شد فرزند زن و مردی بود که 
هر دو از ســادات علوی و از نوادگان امام حســین)ع( 
بودند. احتماالً اگر دیده اید در بعضی اسناد و کتاب های 
تاریخی از او با عنوان »موسوی« یاد می کنند به دلیل 
این اســت که نســبش از طرف پدر با پنج واسطه به 
امام موســی کاظم)ع( می رسد. مادرش هم با 6 رابطه 
از نوادگان امام چهارم)ع( اســت. اگرچه ممکن است 
برادر بزرگترش »ســیدمرتضی« را به عنوان دانشمند 
بزرگ آن دوره بشناسید که تألیفات بسیار زیادی هم 
دارد امــا این را هم بدانید که مادرش- فاطمه- گویا از 
زنان بزرگ، سرشناس و عالِم روزگار خودش بوده است. 
می گویند »شیخ مفید« کتاب »احکام النسا« را برای 
این خانم نوشــته و در مقدمه کتاب نیز از او به عنوان 

زنی محترم و دانشمند یاد کرده است.

به این ها درس بده!
قرن چهارم و پنجم هجری قمری، دوران طالیی شعر 
بغداد است. این طالیی بودن البته ربطی به قصه های 
علی بابا و چهل دزد بغداد ندارد. بغداد در این دوره 200 
ساله از نظر علمی در اوج قرار دارد و شهرت علمی اش 
به چهار گوشــه جهان آن روز رســیده است. از جمله 
دانشمندانی که در این شهر در حد بضاعت خودشان 
چیزی مثل دانشگاه راه انداخته و دانشجو و طلبه تربیت 
می کردند، یکی »شیخ مفید« بود که جلسات درسش را 
بیشتر در مسجد »براثا« برپا می کرد. روزی وسط درس 
و بحث، وقتی همه شاگردان، ششدانگ حواسشان به 
حرف های استاد بود، شیخ نگاهش به سمت درِ مسجد 
خیره ماند، لحظه ای سکوت کرد، آب دهانی قورت داد 

و ســپس با حالتی احترام آمیز از جا برخاست: ...سالم 
علیکم... بفرمایید!

طلبه ها شگفت زده برگشــتند... زنی در چارچوب در 
ایستاده بود، با دو کودک که هنوز دست مادرشان را رها 
نکرده بودند: »ای شیخ! اینان دو فرزندم »سیدمرتضی« 
و »ســیدرضی« هستند... به خدمت شــما آورده ام تا 
به آنان فقه بیاموزی«. طلبه ها هنوز از شــگفت زدگی 
چند لحظه پیش درنیامده بودند که شگفتی دوم هم 
 رسید. استاد بی اختیار به گریه افتاد! جوری که اشک و 
هق هق مجال حرف زدن به خودش و دیگران نمی داد. 
فقط وسط اشک های خودش و حیرت حاضران یکی دو 

بار توانست بگوید: عجب... شگفتا!

خواب شیخ
گریه تمام شد اما شــگفت زدگی باقی ماند. بیشتر از 
شــاگردانش، بیشــتر از مادر و دو کودکش، این خود 
»شــیخ مفید« بود که شگفت زده به نظر می رسید. به 
ناچار زبان باز کرد و خواب شــب گذشــته اش را برای 
همه گفت. با این مقدمه که »حاال حقیقت برایم آفتابی 
شــد... رؤیای شگفت انگیز دیشب، امروز تعبیر شد« و 
بعد هم همه ماجرا را روی دایره ریخت: »دیشــب که 
فراغت یافته از درس و بحث و مطالعه، برای استراحت 
رفتم، خواب دیدم همین جا، در همین مسجد نشسته 
 و مشغول تدریس هستم. در خواب، فاطمه زهرا )سالم 
اهلل علیها( را دیدم که دســت دو فرزندش امام حسن 
و امام حسین)علیهماالسالم( را گرفته بود و رو به من 
فرمودند: ای شیخ! دو فرزندم حسن و حسین را پیش 

تو آوردم تا به آن ها فقه بیاموزی...«.
شــیخ همان طور در خواب، غرق در شیرینی حضور 
سه نور شده بود. داشت روحش را، دلش را در این نور 
می شست. هنوز تازه تصمیم گرفته بود خودش را در نور 
غرق کند که از خواب پرید. لذت آن خواب نورانی که 
پرید، تازه آن وقت فکر و خیال به جانش افتاد. خدایا... 
من کجا و استادی دو امام معصوم کجا؟ این چه خوابی 
بود؟ برای این رؤیا چطور می شود تعبیر پیدا کرد؟ حتی 
وقتی پا به کالس درس گذاشت، این پرسش ها رهایش 
نکرده بودند. خدا می داند اگر آن مادر، »سیدمرتضی و 
سیدرضی« را نیاورده و خوابش را تعبیر نکرده بود، شیخ 

می توانست درس آن روز را به پایان ببرد یا نه؟

شاگرد سفارشی
امروزی ها »ســیدرضی« را با علی)ع( و نهج البالغه 
می شناســند. مــردم قــرن پنجم هجری امــا او را 
به عنوان شــاگرد باهــوش و ذکاوت شــیخ مفید 
می شــناختند. شــاگرد سفارشی مدرســه »شیخ 
مفید«، پشــت گرمی اش فقط ســفارش مادر و آن 
خواب عجیب و غریب اســتاد نبود. تالش و پشتکار 
»ســیدرضی« در علم آموزی هم زبانزد اهل علم آن 
روزگار بود. اگر این هوش و اســتعداد و آن پشتکار 
و خســتگی ناپذیری اش نبود، نمی توانســت در 20 
سالگی درس را تمام کند و خودش به درجه استادی 
و مقام تدریس برســد. البته »سیدرضی« بخشی از 
موفقیت هایــش را مرهون همان فضای خوب علمی 
آن سال های شــهر بغداد است. این فضا سبب شده 
بود فرقه ها و تنش های مذهبی تا حد زیادی از بین 
رفته و علمای شیعه و سنی در جوی مسالمت آمیز، 
دور از هیاهــو و جنجال های سیاســی و فرقه ای به 

طور آزاد به ارائه افکار و اشــاعه مسائل و بحث های 
علمی خودشان بپردازند. در چنین فضایی سیدرضی 
فرصــت را غنیمــت می شــمارد، همــت می کند، 
پیِه دشــواری ها و کمبودها را به تنــش می مالد و 
دســت به کار پژوهشــی بزرگ می شود تا از دل آن 

»نهج البالغه« را بیرون بیاورد.

دیوان مظالم
از مقام علمی و تالش های پژوهشی اش گفتیم. اما فکر 
نکنید از جمله دانشــمندان و پژوهشگرانی است که 
خودش را به کتابخانه، مدرسه و خانه محدود می کند 
و گوشه نشین می شود. با همه درگیری های پژوهشی 
و علمی اش در مناسبات اجتماعی بنا به ضرورت های 
مختلف حضور دارد. در زمان خلفای عباسی، تشکیالتی 
به نام »نقابت« برای ریاست بر علویان راه اندازی شد و 
»نقیب« همان شــیخ یا بزرگ جمع است که ریاست 
جامعــه علویان را به عهده دارد. »ســیدرضی« مدتی 
عهده دار منصب »نقابت« اســت، مدتی ریاســت امور 
حاجیان را به عهده دارد و گاهی هم مسئولیت »دیوان 
مظالم« به عهده اوســت تا به شــکایت های مردم از 
مســئوالن وقت رسیدگی کند. در این پست و مقام ها 
به جای اینکه مأمور و گماشته خلفای عباسی باشد و 
به منافع حکومتی بیندیشد، همواره طرفدار مردم است 
و اگر الزم بشود با مسئوالن درمی افتد. مقام و جایگاه 
علمی و همچنین شهرتش آن قدرها هست که دولتی ها 

اغلب روی حرفش حرف نزنند.

اتفاق هایی که نیفتاد
شــاید کمتــر در ایــن باره شــنیده باشــید که 
»ســیدرضی« شــاعر توانایی هم بوده است. اصاًل 
رفتنش ســراغ ســخنان علی)ع( و بعد رسیدن به 
گنجینــه »نهج البالغــه« به خاطر این اســت که 
خودش عالقه منــد به آنچه امــروز ادبیات نامیده 
می شــود اســت. فراتر از این ها ادیب و ســخنور 
توانمندی است که بخوبی می داند شاهکارهای ناب 
فصاحت و بالغت را فقط می توان در کالم علی)ع( 
یافت. در مرام شعری اش هم شاعر متعهدی است و 
نه تنها حاضر نمی شــود شعرش را خرج حمایت از 
حاکمان عصر خودش کند بلکه از آن برای تاختن 
به خلفای عباســی نیز استفاده می کند. شعر او در 
دفاع از علویان در نهایت خشــم خلیفه عباســی را 
برمی انگیــزد و »ســیدرضی« را از همــه مناصبی 
که دارد عزل می کند. ســید شریف اما به مناصب 
سیاســی اش محدود نمی شــود. در جامعه علمی 
آن روز هم چیزی از ارزش و اعتبار علمی او کاسته 
نمی شــود. دانشــمندی که 80 ســال پیش از راه 
افتادن دانشــگاه معروف »نظامیه« بغداد، دارالعلم 
و دانشــگاه تأسیس کرده و دســت کم 10 شاگرد 
برجســته او- از جمله شیخ طوسی- به دانشمندان 
مشهور زمان خود تبدیل شده اند، در میان اهل علم 
شــیعه و سنی آن قدرها عزت و اعتبار دارد که بود 
و نبــود مناصب دولتی چیزی به آن نمی افزاید و از 
آن نمی کاهد. به جز»نهج البالغه«، آثار علمی دیگر 
و شــاگردانی که تربیت کرد، می توانست اتفاق های 
بــزرگ علمی دیگری را رقم بزند اگر در میان بهت 
و حیرت مردم بغداد، ناگهان در 47 سالگی از دنیا 

نمی رفت!

ورزش:نشســت خبری بررســی عملکرد تیم های ملی 
تکواندو ایران در رقابت های جهانی 2019 منچســتر، 
با حضور فریبرز عسکری و 
مهروکمرانی 
ســرمربیان 
مردان  ملی  تیم های 
و زنان ایران برگزار شــد. فریبرز عسکری سرمربی 
تیم ملی مردان، پس از ارائه گزارشــی از برنامه های 
تیم ملی پیش از مســابقات منچستر گفت: راحت ترین 
کار دنیا انتقاد کردن است اما خیلی ها سعی کردند پیش 
از هر اتفاقی سکوت کنند. با وجودی که بارها از منتقدان 
خواهش کردم بر سر تمرینات ما بیایند تا نقاط ضعف را 
گوشــزد کنند اما یکبار هم این کار را انجام ندادند. تمام 
تالشــمان را کردیم که با درک شرایط اقتصادی کشور 
دنبال گله گذاری نرویم و به سمت هدفمان پیش برویم. 
مردم مطمئن باشــند از هیچ تالشی کوتاهی نکردیم تا 

آن ها را شاد کنیم.

ادعایکادرفنیتیمملی

 تکواندو  ایران
 اسیر کارشکنی ها شد



10
یکشنبه  5 خرداد  1398

 20 رمضان 1440 26 می 2019  سال سی و د وم  شماره 8975 

ورزشـــی
11

             یکشنبه  5 خرداد  1398
 20 رمضان 1440 26 می 2019  سال سی و د وم  شماره 8975 

سینا حسینی : افشای اسناد محرمانه قراردادهای بازیکنان 
خارجی و کادر فنی سابق باشگاه استقالل از سوی یکی از 
رسانه های رســمی جنجال برزگی در اردوگاه آبی پوشان 
پایتخت به راه انداخت به شکلی که بسیاری از منتقدان با 
استناد به مدارک منتشر شده در فضای مجازی مدیریت 
باشــگاه را به ریخت و پاش های نجومی و اسراف بودجه 
عمومی کشور محکوم کردند تا به این ترتیب فشار روانی 

روی مدیریت باشگاه استقالل دو چندان شود.
اما پرسش اصلی این بود که چه کسی و با چه هدفی اسناد و 
مدارک مالی مرتبط با قرارداد بازیکنان و کادر فنی خارجی 
استقالل را در این برهه منتشر کرد؟ برای رسیدن به این 
پرســش معادالت فراوانی وجود داشــت اما جدی ترین 
گمانه زنی به یک جریان مخوف در باشگاه استقالل ختم می 
شود، از این رو اعضای هیئت مدیره و وزارت ورزش به فتحی 
مأموریت دادند پس از تحقیقات تخصصی و ویژه جاسوس ها 
را شناسایی کنند و آن ها را از باشگاه اخراج و تحویل مراجع 

قضایی دهند.

فشار به وزیر؟
اما نکته کلیدی ماجرا اینجاست که این اتفاق به رفتار چند 
کارمند و یک عضو کادر فنی استقالل ختم نمی شود بلکه 
پشت پرده، پای افراد بزرگ تری دیده می شود که به واسطه 
مشکالت شخصی و از دست رفتن موقعیت سازمانی خود در 
وزارت ورزش و جوانان چنین سناریویی طراحی کردند تا 
در کنار برمال ساختن هزینه های نجومی استقالل به نوعی 
مسئوالن وزارت ورزش و شخص وزیر را در آستانه استیضاح 

در بهارستان تحت فشار قرار دهند.
شایع شده اســت یکی از مهره های دانه درشت در وزارت 
ورزش و جوانان که چندی پیش از حلقه مدیریتی اول وزارت 
ورزش و جوانان برکنار شد و قرار بود به عنوان یکی از روسای 
فدراسیون های اصلی در انتخابات پیش رو به عنوان منتخب 
مجمع انتخاب شود، از طریق یکی از نزدیکان خود اقدام به 
طراحی این حرکت می کنند تا به واسطه این حرکت فشار 

به سمت وزیر از سوی منتقدان دو چندان شود.

سرنخ اولیه
یک مقام آگاه در باشگاه استقالل نکته جالبی را در خصوص 
اتفاق روی داده فاش می کند و مدعی اســت از نوع انتشار 
اسناد و مدارک پیداست که افراد منتشر کننده تنها به اسناد 
یک مقطع زمانی مشخص دسترسی داشتند در حالی که اگر 
اطالعات آنها تکمیل بود مطمئنا قرارداد گاودین منشا نیز در 
بین قراردادهای منتشر شده فاش می شد اما نبود قرارداد 
منشا و بازیکنان تازه وارد پس از تغییرات مدیریتی کالن 
در باشگاه استقالل نشان می دهد که افشاکننده اطالعات 

محرمانه دسترسی به اطالعات تیم مدیریتی جدید ندارند.
از سویی دیگر با بررسی اسناد منتشر شده و کیفیت فنی 
آن ها کامال پیداست اصل اســناد و مدارکی که در اختیار 
فاش کنندگان اطالعات است تنها چند عکس  است که با 
دوربین موبایل گرفته شده است در غیر این صورت اسناد 
حقیقی منتشر می شد که از کیفیت باالتری برخوردار است 
اما تصاویر لو رفته به قدری کیفیت پائینی دارد که برخی 

بندها به زحمت خواننده می شود.

بازجوها در باشگاه
گویا مدیران استقالل به ســراغ کارشناسان پلیس فتا نیز 
رفته اند تا در مسیر تحقیقات خود از نظرات کارشناسی این 
افراد نیز بهره مند شوند، استرس و نگرانی در میان کارکنان 
باشگاه استقالل بشدت افزایش یافته است به ویژه وقتی که 
مشخص شد کارکنان دبیرخانه، امور مالی و دفتر مدیرعامل 

باشگاه استقالل در مضان اتهام قرار دارند و بعید نیست در 
روزهای آینده به صورت غیر رسمی از آن ها بازجویی شود 
تا مشخص شود چه کسی اسناد و مدارک را در اختیار این 

خبرگزاری قرارداده است.

قراردادهای پر حرف و حدیث
در اقدامی تامل بر انگیز تمامی قراردادهای باشگاه استقالل 
در سال گذشته با بازیکنان و مربیان خارجی در رسانه ها 
منتشر شده تا به این ترتیب ابعاد جدیدی از مشکالت داخلی 

این باشگاه مشخص شود.

تیام؛ ابهام در نحوه جدایی
تیام برای فصل اول مبلغ 440 هزار و برای ســال دوم در 
مجموع مبلغی نزدیک به 785 هزار دالر به همراه مالیات 
با استقالل قرارداد داشت که با توجه به قیمت دالر در آن 
زمان و اثر گذاری او، مبلغی بســیار مناسب و کلیدی بود. 
استقاللی ها با تیام توافق کرده بودند که ماهانه به او مبلغ 
30 هزار دالر پرداخت کنند که این قرارداد در نیم فصل دوم 

لیگ هفدهم اجرایی شد اما ادامه پیدا نکرد.

داستان گرو و نویمایر
مبلغ قرارداد گرو به شکلی بود که او در نیم فصل اول حضور 
خود در تهران باید 151 هزار و 360 دالر دریافت می کرده 
اما با توجه به اعتراف رئیس هیئت مدیره وقت اســتقالل 
مبنی بر پرداخت 520 هزار دالر بــه او و نویمایر می توان 
بسادگی حدس زد که این رقم در کنار پیش پرداخت آن ها 

احتماال به اندازه تمام فصل بوده است.
حاال قرارداد نویمایر را بررســی می کنیم؛ او قراردادی به 
ارزش 450 هزار دالر برای یک سال با استقالل داشت که 
پیش پرداختی 90 هزار دالری دریافت کرده است . مجموع 
پرداختی ها به گرو و نویمایر قبل از فسخ عدد 240 هزار دالر 
را نشان می دهد که با 520 هزار دالر پرداختی نیم فصل به 
رقمی نزدیک به 760 هزار دالر می رسد و اختالف اندک 
آن تا مجموع قــرارداد این دو نفر، همــان حقوق ماهیانه 

نویمایر است.

این اعداد و ارقام بخوبی نشان می دهد امیرحسین فتحی و 
علی خطیر که پیش از این مدعی شدند فقط تا نیم فصل به 
این دو بازیکن پرداختی داشتند، تمام قرارداد سال اول آن ها 

را پرداخت کردند.

هر آنچه که از قرارداد شفر باید بدانید
بررسی قرارداد شفر اما متفاوت از سایرین خواهد بود. 

-رقم پرداختی سال اول شــفر 750 هزار دالر است و 150 
هزار دالر آن ضمانت مالیات است که باشگاه استقالل به شفر 
پرداخت نکرده زیرا مالیات او را پرداخت می کند. بنابر این 
ادعای قرارداد یک میلیون دالری شفر فعال تایید نمی شود.

-شــفر حقوق ماهیانه 55 هــزار دالری در تهران دریافت 
می کرده و یک راننده و آپارتمــان و تعدادی بلیت رفت و 

برگشت به ایران دراختیار او بوده است.
-سرمربی استقالل این اختیار را داشته که در صورت عدم 
دریافت حقوق خود بعد از دو ماه به صورت یک طرفه قرارداد 
خود را فسخ کند)البته شفر با وجود عدم دریافت قرارداد در 

چند ماه، هرگز این کار را نکرد(.
-شفر و دستیاران او 10 درصد از درآمدهای آسیایی استقالل 

را دریافت می کنند.
-مبلغ قرارداد سال دوم شفر به صورت ناخالص یک میلیون 
و هشتاد هزار دالر است و مبلغ خالص پرداختی به سرمربی 
بیش از 900 هزار دالر نخواهد بود. حقوق ماهانه شــفر در 
سال دوم 67 هزار و 500 دالر است.به این ترتیب مشخص 
شد رقم نهایی قرارداد شفر نه رقم یک میلیون و دویست هزار 
دالر بلکه رقمی نزدیک به 900 هزار دالر است و با ادعاهای 
پیشین تفاوت زیادی داشته اســت. همچنین شفر باید از 
قرارداد خود دستمزد های اضافی به برخی از اعضای کادرفنی 

مانند بدنساز را متعهد می شده است.

پاتوسی؛ ستاره 50 هزار دالری!
بهترین بازیکن استقالل در نیم فصل دوم تنها 50 هزار دالر 
قیمت داشت؛ رقمی که نشــان می دهد مدیران استقالل 
در جذب او موفق عمل کردند. همچنین اگر استقالل بند 
خرید او را فعال کند برای سال اول 240 هزار دالر باید به این 

بازیکن پرداخت کند که رقم معقول و مناسبی است.
پاتوسی در این قرارداد برای هر گل مبلغ هزار دالر پاداش 
دریافت می کرده و در لیگ قهرمانان آسیا نیز به ازای هر پاس 

گل خود این رقم را دریافت می کند.

ایسما گونکالوس؛ بازی نکن، 125 هزار دالر بگیر
قرارداد گونکالوس 1.5 ســال به اضافه یک بوده است و 
باشگاه استقالل تا به حال 250 هزار دالر به او برای نیم 
فصل پرداخت کرده اســت و همچنین قرارداد او برای 
ســال آینده نیز 550 هزار دالر خواهد بود.در زمان عقد 
قرارداد ایسما شایعاتی درباره مصدومیت او منتشر شد؛ 
موضوعی که آن زمان مسکوت باقی ماند اما در قرارداد 
به مصدومیت هر دو زانوی او اشــاره شــده است و البته 
باشگاه استقالل شرایطی را برای این بازیکن مصدوم در 

نظر گرفته است.
بر اساس این شرایط اگر ایسما حتی یک بازی برای استقالل 
انجام نمی داد، بایــد 50 درصد قرارداد خــود را دریافت 
می کرد. این موضوع به این معناســت که ایــن بازیکن با 
وجود مصدومیت استقاللی شده و حتی اگر یک دقیقه هم 
بازی نمی کرد، 125 هزار دالر یعنی نیمی از قرارداد خود را 

دریافت می کرد.
لیست تمامی پاداش های ایسما به شرح زیر است:

امتیاز: 1000 دالر آمریکا برای یــک امتیاز - حداکثر 15 
هزار دالر آمریکا

گل: هر گل که بازیکن به ثمر برساند، 1000 دالر آمریکا - 
حداکثر 20 هزار دالر آمریکا

قهرمانی در لیگ برتر ایران: 10 هزار دالر آمریکا
لیگ قهرمانان: اگر باشگاه از مرحله گروهی لیگ قهرمانان 

آسیا به دور دوم صعود کند: 15 هزار دالر آمریکا
پاس گل مستقیم: 500 دالر - حداکثر 5 هزار دالر آمریکا 

برای 10 پاس گل مستقیم
صعود از مرحلــه اول حذفی لیگ قهرمانان آســیا: 5 هزار 

دالر آمریکا
صعود از مرحله دوم حذفی لیگ قهرمانان آســیا: 5 هزار 

دالر آمریکا

پشت پرده فاش شدن اسناد مالی باشگاه استقالل

 پای دانه درشت ها در میان است

یک میلیاردر آمریکایی فیورنتینا را خرید
ورزش: هفته نامه نیوزویک آمریکا مدعی شده که یک میلیاردر ایتالیایی - آمریکایی 
کل سهام باشگاه فیورنتینا را در ازای 135 میلیون یورو خریده است و انتقال رسمی 
مالکیت این باشگاه به او روز دوشنبه هفته جاری نهایی می شود. کومیسوی 69 ساله 
مؤسس و رئیس مدیاکوم پنجمین شرکت تلویزیون کابلی بزرگ آمریکا  و مالکان 
فیورنتینا منتشر کرده بود و اکنون مدعی شده که او برای خرید فیورنتینا به توافق 
رسیده است. در حال حاضر باشــگاه فیورنتینا تحت مالکیت برادران دالواله است. 
آن ها سال 2002 سهام فیورنتینایی که ورشکسته شده بود را خریداری کردند و این 

تیم را از دسته چهارم فوتبال ایتالیا به سری A برگرداندند.

لمپارد: ساری برود به چلسی برمی گردم
ورزش: اسطوره چلسی و سرمربی فعلی دربی کانتی می گوید در صورت خروج ساری 
از چلسی امکان بازگشتش به این تیم وجود دارد ولی فعاًل فقط به دربی فکر می کند. 
فرانک لمپارد اضافه کرد: »وقتی کارم را به عنوان مربی شروع کردم همه می گفتند 
رؤیایت حتماً سرمربیگری چلسی است. بله، هر کسی می تواند حدس بزند که بین من 
و چلسی چه رابطه  مستحکمی وجود دارد. شرایط در حال حاضر خیلی بغرنج است 
چون چلسی یک بازی دیگر دارد و ما هم باید در یک بازی دیگر به میدان برویم. از 
طرف دیگر چلسی در این لحظه سرمربی دارد. سرمربی ای که سعی می کند چلسی 

را قهرمان لیگ اروپا کند.«

سوارز به کوپا آمه ریکا می رسد
ورزش: سرمربی تیم ملی اروگوئه اطمینان دارد لوئیس سوارز، ستاره تیمش که این روزها 
مصدوم است می تواند در رقابت های کوپا آمه ریکا، تیم ملی کشورش را همراهی کند. 
اسکار تابارز می گوید: »بله فکر می کنم سوارز به رقابت ها برسد. نمی توانم جزئیات را به 
شما بگویم ولی او چه با فرستادن عکس و چه از طریق تماس های ویدئویی آخرین اخبار 
درباره سالمت خود را به ما اطالع می دهد. لوئیس دارد برای بهبود مصدومیتش تالش 
می  کند و من می دانم او به این مسائل چقدر اهمیت می دهد. شک ندارم او با تمام قوا تالش 

می کند تا در زمان شروع رقابت ها آماده باشد.«

تمدید قرارداد توخل با پاریس سن ژرمن
ورزش: توماس توخل که در هفته های اخیر مورد انتقاد رســانه ها قرار داشــت، 
قراردادش با پی اس جی را تا سال 2021 تمدید کرد. توخل پس از تمدید قراردادش 
می گوید: »بسیار خوشحالم که قراردادم را تمدید و خودم را به پاری سن ژرمن متعهد 
می کنم. مایلم از رئیس و تمام اعضای باشگاه به خاطر اعتمادشان به من و دستیارانم 
تشکر کنم. این اتفاق تنها انگیزه های مرا برای رساندن به اوج به وسیله کار و تالش 
فراوان بیشتر می کند. از حمایت هواداران مان هم بسیار تحت تأثیر قرار گرفته ام و 

مطمئنم که بهترین روزهای باشگاه  مان را پیش رو داریم.«

امیرمحمد سلطان پور: دیشب دو بازی کم اهمیت 
از هفته پایانی لیگ دســته اول باشــگاه های ایتالیا را 
شاهد بودیم اما امشب بازی های حساسی برای تعیین 
تکلیف چندین تیم در سری آ برای کسب سهمیه رقابت 
های اروپایی و همینطور سقوط به دسته پایینتر برگزار 

خواهد شد.

یونتوس دست نیافتنی
تکلیف قهرمــان مســابقات این فصل بــا یوونتوس و 
هشــتمین قهرمانی پیاپی آن ها مشــخص شــده و 
همینطور ناپولی نیز کسب نایب قهرمانی خود را قطعی 

کرده است. 
در پایین جدول نیز کیه وو و فروزینونه قطعا ســقوط 
کرده اند و مبارزه برای بقا بیــن امپولی و جنوا خواهد 
بود. اما رقابت برای کســب رتبه های سوم و چهارم که 
باقیمانده نمایندگان فصل آینده ایتالیا در لیگ قهرمانان 

اروپا را مشخص خواهد کرد آغاز می شود. 
قبل از بازی های امشــب آتاالنتا و اینتر بــا 66 امتیاز 
و تفاضــل گل بهتــر در رتبه های ســوم و چهارم قرار 
داشته و بیشترین شــانس را برای کسب سهمیه لیگ 
قهرمانان دارند و آث میالن نیز با 65 امتیاز در رده پنجم 
نیم نگاهی به لغزش این دو تیم دارد. آاس رم هم روی 
کاغذ با 63 امتیاز بدون شانس نیست اما باید با پنج گل 
حریف خود را شکست دهد و منتظر شکست هر سه تیم 

اینتر، آتاالنتا و میالن باشد. 

اینتر - امپولی
از ساعت 23 امشب در سن ســیرو، اینتر که شانسش 
برای کسب ســهمیه لیگ قهرمانان را در دستان خود 
می بیند مقابل امپولی به میدان می رود که خود برای 

سقوط نکردن به سری ب مبارزه می کند.
 آبی و مشکی پوشان این فصل می توانستند خیلی زود 
کار گرفتن سهمیه خود را به پایان برسانند؛ آن ها حتی 
در مقطعی به رتبه دوم جــدول نیز آمده بودند اما عدم 
ثبات در چند هفته از فصل باعث شــد که با 66 امتیاز 

کارشان به هفته آخر کشیده شود. 

البته شاگردان اسپالتی با کسب سه امتیاز خانگی کار را 
تمام خواهند کرد. از طرف دیگر امپولی نیز در شرایط 
حساسی قرار گرفته اســت. سرنوشت ماندن آن ها نیز 
با کسب سه امتیاز می تواند دســت خودشان باشد و با 
توجه به سه پیروزی در هفته های قبلی روحیه خوبی 
هم دارند اما باز هم شکســت اینتر در ســن سیرو کار 
بسیار دشواری است. آن ها در صورت کسب مساوی و 
یا باخت باید امیدوار باشند که جنوا در زمین فیورنتینا 

به پیروزی نرسد.

آتاالنتا - ساسولو
شــگفتی آفرینان این فصل تنها یک قــدم دیگر برای 
کسب سهمیه رویایی لیگ قهرمانان اروپا فاصله دارند. 

آتاالنتا در تاریخ 111 ســاله خود تجربه حضور در جام 
باشگاه ها یا لیگ قهرمانان اروپا را نداشته اما پیشرفت 
چشمگیر چند سال گذشــته آن ها باعث شده در لیگ 
اروپا حاضر بوده اما با این حال لیگ قهرمانان که با کسب 
احتمالی رتبه ســوم می تواند به صورت مستقیم رقم 
بخورد یک اتفاق تاریخی است. آن ها در بازی امشب در 
ورزشگاه اتلتی آتزوری بیش از 21 هزار هوادار را پشت 
خود خواهند داشــت تا با کسب سه امتیاز به رتبه سوم 

سری آ نایل شوند.

آث میالن - اسپال
تیم گنارو گتوســو نیز در این فصل ماننــد اینتر نتایج 
بی ثباتی گرفت و حاال سرنوشــت صعود آن ها به لیگ 
قهرمانان اروپا که بــه آن نیاز زیادی دارند از دســتان 

خودشان خارج است.
 آث میالن باید در بازی امشــب تیــم میانه جدولی و 
بی انگیزه اسپال را شکست داده و امیدوار باشد یکی از 

دو تیم اینتر یا آتاالنتا امتیاز از دست بدهند. 
آن ها این فصل چندین بار رتبه چهارم جدول را تجربه 
کردند اما در حساسترین موقعیت فصل در رتبه پنجم 
قرار دارند و باید برای کسب سهمیه که از لحاظ مالی و 
جذب بازیکن بزرگ به آن بسیار نیاز دارند حواسشان به 

دیدار در سن سیرو و شهر برگامو باشد.

ورزش: نشست خبری بررســی عملکرد تیم های ملی 
تکواندو ایران در رقابت های جهانی 2019 منچستر، با 
حضور فریبرز عسکری و مهروکمرانی سرمربیان تیم های 

ملی مردان و زنان ایران برگزار شد.

حمله به منتقدان
فریبرز عسکری ســرمربی تیم ملی مردان، پس از ارائه 
گزارشی از برنامه های تیم ملی پیش از مسابقات منچستر 
گفت: راحت ترین کار دنیا انتقاد کردن است اما خیلی ها 
سعی کردند قبل از اتفاقی ســکوت کنند. با وجودی که 
بارها از منتقدان خواهش کردم بر سر تمرینات ما بیایند 
تا نقاط ضعف را گوشزد کنند اما یکبار هم این کار را انجام 
ندادند. تمام تالشمان را کردیم با درک شرایط اقتصادی 
کشور دنبال گله گذاری نرویم و به سمت هدفمان پیش 
برویم. مردم مطمئن باشــند از هیچ تالشــی کوتاهی 

نکردیم تا آن ها را شاد کنیم.

عدم صدور ویزا
عسکری افزود: هادی پور، حســینی، مردانی و احمدی 
با توجه به حضورشان در جدول رنکینگ اهمیت کسب 
امتیاز سهمیه شــان برای ما خیلی باال بود که احمدی و 
هادی پور موفق به کسب مدال جهانی شدند و حسینی 

هم نتوانست ویزا دریافت کند.
سرمربی تیم ملی تکواندو با اشاره به عدم صدور روادید 
گفت: این کار باعث شد شرایط تیم ما از هم پاشیده شود. 
برخی نفرات اعزام شدند درحالی که من در تهران ماندم 

تا سایر نفرات را تمرین دهم. 

نبود تورنمنت های خارجی
وی افزود: 4 مرحله گرندپری در پیش داریم که بســیار 
برای ما مهم اســت تا جمع امتیازات مــان را باال ببریم 
که نیازمند حمایــت مالی مســئوالن وزارت ورزش از 
فدراسیون اســت تا بتوانیم به این رقابت ها اعزام شویم. 
موفقیت اتفاقی نیست و الزم اســت حمایت های الزم 
برای کســب موفقیت صورت گیرد. تیم جوانی داشتیم 
و نیازمند تمرینات بیشــتر و حضــور در تورنمنت های 

خارجی بودیم که میسر نشد. 

کمرانی: ۷0 درصد تیم ما نوجوانان بودند
در ادامه این نشست خبری مهرو کمرانی سرمربی تیم ملی 
تکواندو بانوان اظهار کرد: 70 درصد تیم ما نوجوانان بودند 
و جالب است این بچه ها در انتخابی باال آمدند و 3 نفرشان 
فیکس تیم ملی شدند. یکی از انتقادها درباره این است که 
چرا وزن بچه ها را تغییر می دهیم اما بچه ها مشکل درصد 
چربی دارند. نمی گویم نتیجه خــوب بوده و من هم راضی 

نیستم. عدم تجربه بچه های ما در این نتایج تأثیرگذار بود. 

کارشکنی انگلیسی ها
کمرانی افزود: تیم انگلیس به هر کاری دست زد تا مدال 
بگیرد کما اینکه در وزن هشــتم آن قدر در مبارزه چین 
و انگلیس ناداوری شــد که حتی تماشاگران میزبان هم 
ناراضی بودند. امیدوارم بــا حمایت از این نفرات بتوانیم 

آینده خوبی را برای تیم ملی رقم بزنیم. 

تمرکز قاره ای
وی درباره برنامه های خود برای کسب سهمیه المپیک 
بانوان گفت: ما قطعاً در گرندپری ها نمی توانیم سهمیه 
کســب کنیم و تمرکزمان بر روی رقابت قاره ای اســت 
تا بتوانیم به اهدافمان برســیم. خوشبختانه مؤمن زاده 
مشکل آسیب دیدگی ندارد و هیچ کدام با وجود داشتن 
اضافه وزن آســیب ندیدند. ممکن اســت برای کسب 

سهمیه روی کیانی و مؤمن زاده  برنامه ریزی کنیم.

مسئله ازدواج
وی درباره علت تغییرات مداوم در ترکیب تیم ملی بانوان 
خاطرنشــان کرد: مشکلم این اســت که دختران ما اصاًل 
حرفه ای نیســتند وبخصوص اگر ازدواج کنند از هدفشان 
دور می شوند. به همین دالیل باید مدام در ترکیب نفرات 

تغییرات ایجاد کنیم. 

قصه سن مهال
سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان درباره صحبت های هادی 
ساعی مبنی بر اینکه مؤمن زاده 20 ساله است نه 17 ساله، 
گفت: مؤمن زاده از نونهاالن با من است و 3 طال در این رده 

گرفت. مطمئن باشید او 17 ساله است.

هفته پایانی سری آ ایتالیا امشب برگزار می شود

مبارزه سه جانبه برای کسب سهمیه
ادعای کادرفنی تیم ملی 

تکواندو ایران اسیر کارشکنی ها شد
ضد  حمله

عذرخواهی بیرانوند از نیروی انتظامی
ورزش: دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس از نیروی انتظامی عذرخواهی 
کرد. به نقل از ســایت رسمی باشگاه پرســپولیس، متن این اطالعیه 
به شرح زیر اســت: چنانچه این امر موجب تکدر خاطر پرسنل خدوم 
نیروی انتظامی شده اســت، بدینوسیله باشگاه پرســپولیس و آقای 
علیرضا بیرانوند مراتب عذرخواهی خود را از آن پرســنل محترم اعالم 

و اشعار می دارد.

توافق نهایی روزبه چشمی با االهلی قطر
ورزش: به نقل از الرای، روزبه چشــمی بازیکن فصل پیش استقالل با 
باشگاه االهلی به توافق نهایی رسیده اســت.این بازیکن ایرانی دومین 
خرید خارجی االهلی در فصل نقل و انتقاالت تابستانی خواهد بود و با 
امید ابراهیمی دیگر بازیکن ایرانی االهلی برای فصل بعد همبازی خواهد 
شد.چشمی دیروز تست پزشکی باشگاه االهلی را پشت سر گذاشت و اگر 

مشکلی نباشد قرارداد او رسماً امضا خواهد شد.

دو پرسپولیسی بازی با سپاهان را از دست دادند
ورزش: تمرینات پرســپولیس در حالی برای بازی با ســپاهان پشت 
درهای بســته برگزار می شود که شــایان مصلح و آدام همتی شرایط 
الزم را برای حضور در تمرینات گروهی ندارنــد و برانکو نیز قید آن ها 
را برای بازی حساس تیمش با ســپاهان زده است.علیرضا بیرانوند نیز 
دیگر بازیکن مصدوم پرسپولیس اســت که با دردی که در مچ پایش 
دارد هرروز به فیزیوتراپی می پردازد تا بتواند در بازی نیمه نهایی جام 

حذفی به میدان رود.

ستاره های لیگ برتری در لیست خرید آبی ها
ورزش: اســتقاللی ها در روزهای اخیر با برخی بازیکنان مذاکره کرده و 
خواستار حضور آن ها در این تیم شده اند.سیاوش یزدانی مدافع سپاهان 
نخستین بازیکنی است که مد نظر استقاللی ها اســت اما دیدار حساس 
سپاهان مقابل پرسپولیس در نیمه نهایی جام حذفی این موضوع را پنهان 
نگه داشته است.رضا اسدی هافبک سایپا که سال گذشته از تیم های اروپایی 
پیشنهاد داشت مد نظر استقالل است، اسدی بازیکنی است که از تیم های 
دیگر هم پیشــنهاد دارد ولی مذاکرات مثبتی با استقاللی ها داشته است.

محمدرضا حسینی هافبک ذوب آهن بازیکن مد نظر باشگاه استقالل برای 
لیگ نوزدهم است و او نیز با استقاللی ها وارد مذاکره شده است. البته حسینی 

هنوز پاسخ قطعی را به استقاللی ها نداده است.

داور بازی سپاهان - پرسپولیس مشخص شد
ورزش: کمیته داوران قصد دارد قضاوت دیدار سپاهان - پرسپولیس در 

مرحله نیمه نهایی جام حذفی را به داور برازجانی محول کند. 
محمد حســین زاهدی فرد. انتخاب زاهدی فرد به عنــوان داور بازی 
سپاهان - پرسپولیس هنوز به طور رسمی از سوی کمیته داوران اعالم 
نشده است اما خبرهای رســیده حاکی از آن است این انتخاب صورت 

گرفته و به طور رسمی از سوی سایت فدراسیون فوتبال اعالم شود.

آمیا با گل »قدوس« ماندنی شد
ورزش: در چارچوب بازی های همزمان هفته ســی و هشتم و پایانی 
لیگ دسته اول فرانســه، تیم فوتبال آمیا در رقابتی که برای بقا نیاز به 
برتری داشت، مقابل گنگان از پیش ســقوط  کرده به برتری 2 بر یک  
دست یافت و ادامه حضور در سطح اول فوتبال فرانسه را جشن گرفت. 
پس از گل گیوراسی در دقیقه 14، قدوس در دقیقه 47 گل دوم تیمش 

را به ثمر رساند.

منهای فوتبال

جودو گرندپری چین؛
سعید مالیی به نشان طال دست یافت

ورزش: سعید مالیی جودوکار شایسته کشورمان که با رنکینگ 3 دنیا، 
سید یک وزن 81- کیلوگرم رقابت های گرندپری چین بود، با کسب سه 

پیروزی متوالی به نشان طالی این رقابت ها دست پیدا کرد.
این جودوکار کشورمان در مبارزه نهایی به مصاف »ساتارو فوجی وارا« 
از ژاپن رفت.این سومین مبارزه دو جودوکار بود. »فوجی وارا« در فینال 
رقابت های قهرمانی آسیا 2017 مالیی را شکست داده بود و نماینده 
کشــورمان در فینال رقابت های جهانی 2018 در باکو آن شکست را 

جبران کرد و طالی جهان را به خود اختصاص داد.

سقوط تفتیان به رده بیست و دوم
ورزش: بر اساس جدیدترین رتبه بندی فدراسیون جهانی دوومیدانی 
احسان حدادی، نایب قهرمان المپیک لندن با امتیاز 1316 )پیش از این 
امتیاز او 1313 بود( همچنان در رده چهارم جهان قرار دارد. حسن تفتیان 
با امتیاز 1228 و سه پله سقوط در رده بیست و دوم ماده 100 متر قرار 
گرفت. )او پیش از این در رده نوزدهم جهان قرار داشت(. حسین کیهانی 

در 000 3 متر با مانع با یک پله سقوط در رده 25 جهان قرار دارد.

 اسامی تیم ملی والیبال 
برای هفته  اول لیگ ملت ها

ورزش:ایگور کوالکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال مردان ایران اسامی 
15 بازیکن تیم ملی جهت حضور در هفته های اول و دوم رقابت های لیگ 
ملت های والیبال در کشورهای چین و ژاپن را اعالم کرد.برهمین اساس، 
سعید معروف، سید محمد موسوی، میالد عبادی پور، فرهاد قائمی، پوریا 
فیاضی، امیر غفور، محمد جواد معنوی نژاد، علی شفیعی، مسعود غالمی، 
علی اصغر مجرد، جواد کریمی، پوریا یلی، مرتضی شریفی، محمدرضا 
موذن و محمدرضا حضرت پور امروز راهی کشــور چین خواهند شد 
و سرمربی تیم ملی از این لیســت 14 نفر نهایی خود را برای حضور در 

دیدارهای هر هفته انتخاب می کند.

کشته شدن 5 نفر در اورست!
ورزش: با توجه به پنجره هوایی مساعدی که در صعود به اورست 8848 
متری رخ داد کوهنوردان زیادی از کمپ 4 راهی قله شــدند که همین 
موضوع ازدحام و ترافیک زیادی را ایجاد کرد.حدود 200 کوهنورد در راه 
تالش نهایی و ایستادن روی قله حدود 2 ساعت منتظر بودند که همین 
موضوع باعث سرما زدگی و بیماری ارتفاع چند کوهنورد شد که در این 

بین 5 نفر جان خود را از دست دادند.

جلسه اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک
شهنازی استعفا نداد

ورزش: در نشست امروز هیئت اجرایی، سرپرست دبیرکلی کمیته ملی 
المپیک معرفی نشد. جلسه اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک 
در حالی برگزار شد که موضوع دبیرکل یکی از محورهای مورد بحث بود.

با توجه به مسائلی که برای شاهرخ شهنازی پیش آمد و موضوع بازداشت 
وی، رئیس کمیته ملی المپیک تصمیم گرفت سرپرستی را برای این پست 
معرفی کند.از طرفی شنیده ها حاکی از این است که مراجع بین المللی بعد 
از انتشار خبر بازداشت شهنازی، به کمیته ملی المپیک ایران نامه زده و 
خواستار پاسخ در این باره شده اند. با برگزاری نشست هیئت اجرایی، در 
خصوص انتخاب سرپرست دبیرکل صحبت هایی مطرح شد اما با توجه 
به عدم استعفای شاهرخ شهنازی، جایگزین شهنازی معرفی نشد. قرار 

است در جلسه بعدی تصمیم گیری نهایی صورت بگیرد.

حدادی: با دوومیدانی خوب  در فوتبال 
قهرمان جهان می شویم!

ورزش: قهرمان پرتاب دیسک آسیا گفت: اگر در دوومیدانی خوب باشیم 
و درست سرمایه گذاری کنیم، در فوتبال هم می توانیم قهرمان جهان 
شویم!احسان حدادی در پاسخ به این سوال که آیا می توانی در المپیک 
بعدی طال بگیری یا خیر عنوان کرد: کار من هنوز در دوومیدانی تمام 
نشده است و با طالی المپیک تکمیل می شود. اینکه من بگویم می گیریم 
یا شما یا فردی دیگر مالک نیست بلکه المپیک یک جنگ واقعی است. 
هر کسی بهتر هزینه و تمرین کند مدال می  گیرد. با حرف نمی توان کاری 
را پیش برد. وی درمورد اینکه برای کسب طال چقدر باید هزینه صورت 
بگیرد گفت: اگر یک سوم قرارداد بازیکنان لیگ برتر فوتبال هزینه کنیم 

قطعا به طال می رسیم. 

ورزش: بعد از کش و قوس های فراوان بر سر انتخاب سرمربی جدید تیم 
ملی فوتبال، مسئوالن فدراسیون با مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم 
ملی بلژیک به توافق رســیده اند و بر اساس آنچه مهدی تاج اعالم کرده 
اگرچه هنوز قرارداد این مربی به امضا نرسیده اما این مربی در هفته جاری 

با سفر به ایران رسماً کارش را به عنوان سرمربی ایران آغاز خواهد کرد.
نکته مهم درباره قرارداد مارک ویلموتس این است که از آنجایی که در زمان 
حضور کارلوس کی روش در تیم ملی ایران حواشی فراوان از سوی این 
مربی پرتغالی برای فوتبال ایران ایجاد شد و فدراسیون نیز قدرت کنترل 
او را نداشت حاال در قراردادی که قرار است ویلموتس امضا کند، بندهایی 

گنجانده شده تا موارد قبلی تکرار نشود.مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال 
دیروز درباره برخی از مهم ترین بندهایی که در قرارداد مارک ویلموتس 
گنجانده شده، صحبت کرده است. در ادامه برخی از این موارد آمده است:

*مبلغ قرارداد این مربی برای دو طرف قابل انتشار نیست.
* در اواخر سرمربیگری کی روش در تیم ملی، 10 یا 11 دستیار خارجی 
در تیم ملی بود که در قرارداد با این مربی بلژیکی، تعداد دستیاران به دو یا 

سه دستیار کاهش یافته است.
*دستیاران ایرانی او افزایش یافته است و فدراسیون آن ها را به ویلموتس 

معرفی کرده است که تا دوشنبه نهایی می شود.

*نگاه ویژه به آکادمی یکی دیگر از مفاد قرارداد او اســت که باید نظارت 
دقیقی داشته باشد و سوپروایزر این مجموعه ها باشد.

*همچنین در قرارداد آمده است که از مصاحبه علیه تیم های دیگر که در 
گذشته از آن رنجیده شده ایم پرهیز کند.

*سفرهایش باید با هماهنگی با رئیس فدراسیون فوتبال باشد.
بر اســاس آنچه تاج اعالم کرده بندهای قرارداد با ویلموتس 2 یا 3 برابر 
بندهای قرارداد با کی روش است و به نظر می رسد فدراسیون فوتبال از 
مشکالت قبلی با سرمربی پرتغالی درس گرفته تا خواهان چنین قراردادی 

شده است.

ورزش:حمید استیلی درباره وضعیت سرمربیگری تیم فوتبال 
امید ایران گفت: با سه چهار سرمربی خوب ایرانی از جمله امیر 
قلعه نویی، مهدی مهدوی کیا و یحیــی گل محمدی صحبت 
کردیم. می خواســتیم با علیرضا منصوریان هم صحبت کنیم 
که هنوز بازی ذوب آهن در آسیا تمام نشده است. در هر صورت 

نتوانستیم با این چهار مربی به توافق برسیم.
وی افزود: گزینه های دیگری هستند و در حال مذاکره هستیم 
تا بهترین مربی را به تیم امید بیاوریم. وقت را از دست نداده ایم. 
در خردادماه اردویی خواهیم داشــت. اگر توانستیم با سرمربی 
به توافق برســیم که هیچ اگرنه تمرینات را با رضا شاهرودی و 

سهراب بختیاری زاده شروع می کنیم.
مدیر تیم فوتبــال امید ایران بــا بیان اینکه ســرمربی بعدی 
100درصد ایرانی اســت گفت: هم گزینه باتجربه داریم و هم 
گزینه مربی جوان. در جمع بندی به این نتیجه رسیدیم تلفیق 

مربی باتجربه و جوان می تواند کمک کند.
مدیر تیم فوتبال امید که با رادیو جوان گفتگو می کرد در خصوص 
احتمال حضور افشین قطبی در تیم امید تاکید کرد: بله یکسری 
گزینه ها هســتند. آقای قطبی هم یکی از گزینه هاست. آقای 
تارتار هم هســت. حدود 6، هفت گزینه داریم که با یک نفر از 

آن ها توافق می کنیم.

استیلی: قطبی و تارتار گزینه تیم ملی امید هستندافشای بندهای کنترلی قرارداد ویلموتس 
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آگهی تغییرات شرکت عمرانی فروزان سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24149 و شناسه ملی 10380395866
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,10,30 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقای مهدی ماهری 
ک��د ملی 0944527744 _ آقای س��یاوش س��رابی کد مل��ی 0937780243 _ آقای هادی ماهری کد ملی 0944542417 به س��مت 
اعض��اء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند 2- بازرس اصلی: مهدی ش��ایان ک��د ملی 2720199273 _ بازرس 
علی البدل: آقای امیر باقرپور کاشانی کد ملی 0062352891 برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند 3-روزنامه قدس جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )479141(
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آگهی تغییرات شرکت عمرانی فروزان سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24149 و شناسه ملی 10380395866
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,11,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای سیاوش سرابی با کد ملی 0937780243 
به س��مت رئیس هیئت مدیره 2_ آقای هادی ماهری با کد ملی 0944542417 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره 3_ آقای مهدی 
ماهری با کد ملی 0944527744 به سمت عضو هیئت مدیره 4_ آقای مهدی ماهری با کد ملی 0944527744 به سمت مدیر عامل 
ش��رکت برای مدت دو س��ال انتخاب گردیده اند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور رسمی و بانکی با امضاء منفرد آقای مهدی 

ماهری همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )479151(
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آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی مشاور طوس آب شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 3115 و شناسه ملی 10380190168

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,12,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل 
الحاق و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید: ) انجام فعالیت و ارائه خدمات فنی - مهندس��ی در زمینه بهره برداری و نگهداری از 
تاسیسات آب، آب و فاضالب اعم از شهری، روستایی و صنعتی، انواع سد و نیروگاه های برق – آبی، انواع منابع تامین آب اعم از سطحی 
و زیر زمینی، انواع خطوط انتقال و ایستگاه های پمپاژ آب، شبکه های توزیع آب شرب بهداشتی و فضای سبز و شبکه های دو گانه شرب 
و فضای س��بز، تاسیس��ات جمع آوری، انتقال و ایستگاه های پمپاژ فاضالب، تصفیه خانه های آب و فاضالب به روش های مختلف، انواع 
شبکه ها و تاسیسات آبیاری و زهکشی و خطوط انتقال و پست های برق در ظرفیت های مختلف - انجام کلیه فعالیت های ذیربط در زمینه 
مطالعه، اجرا و بهره برداری از پروژه های مرتبط با صنعت آب و آب وفاضالب به روش طرح وساخت )EPC( اعم از صنعتی و غیرصنعتی - 
ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل - مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی - نقشه برداری زمینی میکروژئودزی - بازرسی 
فنی - ارائه خدمات فنی- مهندسی و مشاوره شامل طراحی، نظارت، مدیریت ساخت، نصب، راه اندازی، نگهداری، پشتیبانی تجهیزات 
و سیس��تمها و ماش��ین آالت برای کلیه کارخانجات و اجرای پروژه های صنعتی، عمرانی و زیربنایی به ویژه در صنایع ش��یالت، کشاورزی 
و دامپ��روری و ام��ور مرب��وط به اجرای طرحهای عمرانی ش��رکت - انجام امور مطالعاتی، نظارتی، طراحی، مهندس��ی و اجرای سیس��تمهای 
اتوماسیون، هوشمندسازی و اینترنت اشیا، با استفاده از فناوری های پیشرفته، خدمات فضایی و سنجش از راه دور به منظور مدیریت 
و بهینه سازی مصرف آب و انرژی در کلیه عرصه های کشاورزی، فضای سبز، صنعتی، دامی، شبکه های توزیع آب، سیستمهای انتقال 
آب، مدیریت منابع آب، محیط زیست و طراحی، تولید و توسعه سخت افزارها، نرم افزارها، فناوری اطالعات و ارتباطات، ارائه پلتفرم، 
بس��تر توس��عه، فضای ابری و سایر ملزومات هوشمند سازی و فناوری های پیش��رفته پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .( 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )479192(

آگهی انحالل شرکت مهندسی فناوران رهوار دانش توس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 58677 و شناسه ملی 14005967696
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,02,24 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - ش��رکت مذکور در تاریخ فوق منح��ل اعالم گردید و آقای 
فرزاد عرفانیان 0939765292 به س��مت مدیر تصفیه برای مدت 6 ماه انتخاب و نش��انی محل تصفیه مش��هد، ش��هرک صنعتی توس، انتهای تالش شمالی دهم،                         

کد پستی 9185175493 تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )479139(
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آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدماتی نیکوکاران مبتکر طوس به شماره ثبت 31364 و شناسه ملی 10380465888
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396,11,06 و نامه شماره 55766 مورخ 97,3,23 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 52 ماده و 29 تبصره به تصویب رسید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )479144(
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آگهی تغییرات شرکت خمیر مایه رضوی شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 12447 و شناسه ملی 10380281365

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,01,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضاء 
هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد صفائی دلوئی به شماره ملی 0919498612 
به نمایندگی ش��رکت قند چناران به س��مت رئیس هیئت مدیره 2- آقای احس��ان اله اژدری به 
شماره ملی 0870317334 به نمایندگی از سهام سازمان اقتصادی رضوی به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره 3- آقای محمود انتظاری س��رکاریزی به ش��ماره ملی 0703538519 به نمایندگی 
از ش��رکت قن��د آبکوه به س��مت عضو هیئت مدی��ره و آقای احس��ان اله اژدری به ش��ماره ملی 
0870317334 به عنوان مدیرعامل تا تاریخ 98,3,1 تعیین گردیدند 2 - کلیه اس��ناد رس��می و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء 
ثابت مدیر عامل و امضاء متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 
)479162(
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 آگهی تغییرات شرکت خدماتی مسافرتی و جهانگردی تکران سیر شرق
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19532 و شناسه ملی 10380350635

 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,01,23 ونامه ش��ماره 982,128,1200 مورخ 1398,01,31 اداره کل میراث فرهنگی صنایع دس��تی وگردش��گری 
خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : معصومه بهزادنیا کد ملی 0944676731 به س��مت مدیر عامل )خارج از اعضا هیئت مدیره و س��هامداران( محبوبه 
غفاریان مش��هدی کد ملی 0934036251 به س��مت رئیس هیئت مدیره نسرین خداوردی ازغندی کد ملی 0946391211 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مجید 
س��عادتمندراد کد ملی 0938596470 به س��مت عضو هیئت مدیره ب��رای باقیمانده مدت تصدی مدیران تاتاری��خ 1398,05,23 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و 
اسنادبهاداروتعهدآوررسمی وبانکی با امضاءمنفردرئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره به همراه 

مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )479165(
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آگهی تغییرات شرکت کاوش آبدیس اقلیم شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 52037 و شناسه ملی 14004276081

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,05,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - روزنامه کثیراالنتشار وطن 
امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2-آقای فرهادفرسادنیا کدملی 0492267634 به سمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل 
خزاعی فدافن کدملی 0902393936 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب شدند. 3- اعضاء هیئت مدیره برای 
مدت 2 س��ال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای وحید مجیدی فر به ش��ماره ملی 0703685759 و آقای حامد حیدری به ش��ماره ملی 

0945901755 و آقای مجتبی کیوانلو به شماره ملی 0946129495 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )479198(

س
,9
80
24
49

آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان بانک صادرات خراسان
 شرکت تعاونی به شماره ثبت 1778 و شناسه ملی 10380154431

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396,08,10 و برابر نامه 
ش��ماره22390 مورخ1397,2,9 اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی شهرس��تان مشهد 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : ترازنامه س��ال مالی 1395 به تصویب رس��ید . آقای 
محمدرضا اکبریه ئی به شماره ملی0651673763 به سمت بازرس اصلی و آقای 
احمد حس��ین زاده 0931432693 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت 
یکس��ال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج آگهیهای 

شرکت انتخاب گردید.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )479191(
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آگهی تغییرات شرکت مسکن کارمندان سازمان اموراقتصادی ودارائی خراسان  
شرکت تعاونی به شماره ثبت 18391 و شناسه ملی 10380339459

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی بط��ور ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,12,24 ونام��ه 
ش��ماره2672مورخ98,1,18 اداره تع��اون کار و رف��اه اجتماعی مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 
1-صورتهای مالی 96 به تصویب مجمع رس��ید 2-علیرضا لطفیان 0452244943 - حس��ین ابوئی 
مهریزی 0934146500 - مس��عود پهل��وان 0933055897 - حمیدرضا لش��گری 0932871674- 
عل��ی اصغ��ر محم��دی ن��ژاد 6449654287 - ش��کرا      هلل اقبال��ی بیدخ��ت0939529327- مهدی 
هاش��می 0036176400 بعن��وان اعضای اصلی هیئ��ت مدیره و رضا ناص��ری 0938690434 و علی 
میرنامی0033026424 و حسین غفوری 0942280822 و محمد مقدم متین 0937704581 بعنوان 

اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )479180(
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فرهنگ و هنر

خبر

خداحافظ

اى خفتگان در خاك! اى ياران! خداحافظ
بدرود اى قنبر! اال سلمان! خداحافظ

افطارهاى ساده دور سفره اى خالى!
آه اى نمك، اى خرده هاى نان! خداحافظ

صوت تالوت ديگر از مسجد نمى آيد
اى آيه تطهير! اى قرآن! خداحافظ

دنيا دگر رنگ عدالت را نخواهد ديد
بعد از على بر قسط و بر ميزان، خداحافظ

اى در كه از حيدر گرفتى همسر او را!
اى يادگار من از آن دوران! خداحافظ

اى قاريان! قرآن ناطق را شما كشتيد!
من مى روم اى نامسلمانان، خداحافظ

گفتيد من عمرى نمى خواندم نماز، افسوس
اى مردمان خدعه و بهتان! خداحافظ

اى ابر! عاشورا حسينم را كمى درياب
جان تو و جان بچه ام! باران خداحافظ

آه اى يتيمانى كه از دستم غذا خورديد
از كوفه خواهد رفت باباتان، خداحافظ

در شام تو از اين يتيمان سنگ خواهى خورد
خيلى مراقب باش زينب جان! خداحافظ

آغاز به كار پويش مردمى «برادرى» در جشنواره عمار 
فرهنگ و هنر: اكران كنندگان 
مردمى عمار در سراسر كشور، 
پويش «بــرادرى» را به همراه 
اكران فيلم هاى جشنواره عمار 
با موضوع افغانستان و با هدف 
حمايــت از خواهران و برادران 
افغانســتانى كليد زدند كه اين پويش تا روز پنجشنبه، 9 خردادماه 

ادامه خواهد داشت.
بر اساس اين گزارش، باتوجه به صحبت هاى نسنجيده اخير يكى از 
مسئوالن در مورد مهاجران افغانستانى مقيم ايران، اكران كننده هاى 
مردمى سراسر كشور در اقدامى ابتكارى و خودجوش، پويش برادرى 

را در مدت زمان يك هفته در سراسر كشور برگزار مى كنند.
تا امروز و در قالب پويش برادرى، آثار جشــنواره مردمى فيلم عمار 
با موضوع افغانســتان، در شهرهاى چناران، ميناب، نهاوند، فراشبند، 
باغملك و نيكشهر اكران شده است. در اين ميان، شهرهاى فراشبند 
و نهاوند نســبت به ساير شــهرها فعال تر ظاهر شــدند و فيلم هاى 
جشــنواره را در مصالى نمازجمعه، مــدارس و بقاع متبركه نمايش 

دادند.
در اين پويش، مســتندهاى فرمانده، مادرانه، پسرم و مأموريت خدا 
در كنار فيلم داســتانى جمعه گل و نماهنگ وارثين، براى مخاطبان 
و عالقه منــدان اكران مى شــود و همچنين كتاب از دشــت ليلى تا 
جزيره مجنون كه درمورد شهداى افغانستانى دفاع مقدس و نوشته 

محمدسرور رجايى است، براى مخاطبان معرفى و توزيع مى شود.
عالقه مندان براى دريافت اين فيلم ها و پيوســتن به پويش برادرى، 

مى توانند به سايت Ekran.AmmarFilm.Ir مراجعه كنند.

مدير موسيقى صدا و سيما 
براساس كدام تخصص انتخاب شده است؟

ســازمان  مديران  تســنيم: 
صدا و سيما براى دفتر موسيقى 
و ســرود اين سازمان جوانى را 
انتخاب كرده اند كه تقريباً هيچ 
تخصــص و تجربه اى در حوزه 

موسيقى ندارد.
براســاس حكمى كه رئيس سازمان صدا و ســيما آن را امضا كرده، 
محمدمهدى نراقيان به عنوان رئيس جديد مركز موســيقى منصوب 
شــد. اين انتصاب به معنى پاياِن مديريت پنج ساله محمدباقر معلم 

در اين دفتر بود. 
امــا نكته در اينجاســت كه تخصــص نراقيان در حــوزه مديريت 
شهرى است و با يك جســت وجو در فضاى مجازى مى توان متوجه 
فعاليت هاى او در اين حوزه شــد. چند ســال پيــش هم نراقيان به 
عنوان كارشــناس حوزه شــهرى و معمارى به برنامه تلويزيونى ثريا 

دعوت شده بود. 
از نراقيــان چند مقالــه در همين حوزه تخصصــى اش وجود دارد؛ 
موضوع يكى از اين مقاله ها «بررســى ميزان تناسب منابع درآمدى 

و مأموريت هاى شهردارى ها مورد مطالعه شهردارى تهران» است.
در كارنامــه  نراقيــان حضور به عنوان مشــاور رئيس مركز بســيج 
صداوســيما هم ديده مى شــود، ولى تقريباً هيچ فعاليتى از وى در 

حوزه موسيقى يافت نشد.
حال پرســش اصلى از مسئوالن سازمان صدا و ســيما اين است كه 
براســاس كدام تخصص و كدام تجربــه، وى را به عنوان مدير مركز 
موسيقى و سرود ســازمان انتخاب كرده اند، درحالى كه همين چند 
روز گذشــته مقام معظم رهبرى درباره محتــواى برخى ترانه هايى 
كه از شبكه هاى ســيما پخش مى شود، انتقاداتى مطرح كردند. اين 
انتقادها نشان مى دهد كه موسيقى در سازمان صدا و سيما مشكالت 
زيادى دارد و تنها با حضور نيروهاى متخصص مى توان اين مشكالت 

را رفع كرد.

داريوش ارجمند از نقش مالك اشتر در سريال امام على مى گويد

 فيلم مذهبى ساختن «ايمان»  
مى خواهد نه حقه  هاى سينمايى

سينما پرس: بابك برزويه، عكاس سينما كه در حاشيه هفتادودومين جشنواره 
بين المللى فيلم كن نمايشگاه عكسى با محوريت سيل هاى اخير ايران  برگزار كرده، 
گفت: هدف اصلى برگزارى نمايشگاه عكس سيل زده ها در حاشيه جشنواره فيلم 
كن نشان دادن دستاوردهاى شوم تحريم هاى ناجوانمردانه عليه كشورمان است؛ 
بنده تالش كردم گوشــه اى از اتفاقات تلخى را كه در كشــورمان رخ داده در اين 
نمايشــگاه در معرض ديد جهانيان بگذارم و به آن ها بگويم به دليل تحريم هاى 

ناجوانمردانه عليه كشورمان، كمك هاى جهانى به سيل زده هاى ما نمى رسد.
عكاس فيلم هاى سينمايى «زن بدلى» و «جرم» با بيان اينكه نمايش 58 تابلوى 
عكس هاى ســيل كه توسط 28 عكاس آماده شده به مدت يك هفته از تاريخ 25 
تا 31 مى در محل رايزنى فرهنگى ايران براى عالقه مندان برگزار مى شــود، اظهار 
داشت: من تمام تالش خود را مى كنم تا به جهانيان اتفاقات تلخ تحريم ها را بازگو 
كنم. ما بايد در اين زمينه عملكرد خوبى داشته باشيم. برزويه در خصوص برنامه هاى 
آينده اين نمايشگاه در سطح بين المللى اظهار داشت: دبير جشنواره فيلم برلين در 
حاشــيه برگزارى جشنواره فيلم كن از نمايشگاه بازديد كرد و به من گفت، ما اين 
امكان را به شــما مى دهيم كه در جشنواره فيلم برلين 2020 حضورى جدى تر 
داشته باشيد، همچنين قرار است بزودى اين نمايشگاه در مقر سازمان ملل متحد 

نيز برگزار شود.

عكس

حضور غيرسينمايى ايران در 
فرانسه با استقبال روبه رو شد

بازتاب تبعات تلخ تحريم 
ايران در كن 

مهر: مســعود ردايى، تهيه كننده سينما كه فيلم «سال دوم دانشكده من» را در نوبت 
اكران دارد، درباره اشــتباه محاسباتى برخى فيلم ها براى اكران در عيد فطر و احتمال 
شكســت آن ها در گيشه هشــدار داد. اين تهيه كننده سينما با اشاره به شرايط اكران 
عنوان كرد: در حال حاضر چيدمان اكران وضعيت مناســبى ندارد. براى مثال در ايام 
نوروز شاهد نمايش فيلم هايى بوديم كه اصالً براى بازه زمانى نوروز مناسب نبودند، چه 
بسا كه مى توانستند در يك موقعيت و زمان ديگر به فروش بهترى دست پيدا كنند و 
يا فيلمى به نمايش درآمد كه دچار مشــكل اساسى در مجوزهاى نمايش بود. ردايى 
تأكيد كرد: گاهى شرايطى كه دوستان ايجاد مى كنند تا فيلم را در موقعيت بهترى به 
نمايش بگذارند، جواب معكوسى مى دهد كه نمونه آن را در اكران نوروز امسال ديديم. به 
نظر مى رسد همين اتفاقات قرار است براى اكران عيد فطر هم رخ بدهد، چراكه باز هم 
صاحبان تعدادى از فيلم ها متقاضى اكران شده اند، در حالى كه شايد اين برهه زمانى براى 
آن فيلم ها مناسب نباشد، اما آن ها فكر مى كنند اگر در چنين زمانى اكران نشود، موقعيت 
ديگرى براى اكران آثارشان بدست نمى آورند و شرايط بهترى در انتظارشان نخواهد بود.
اين تهيه كننده سينما ادامه داد: در هر صورت خيلى از تهيه كنندگان با شرايط سخت 
فيلم تهيه مى كنند و اگر چنين فيلمى در مرحله اكران هدر شود، دچار مشكل مى شوند. 
براى مثال همين اتفاق در اكران ماه رمضان امسال رخ داده و خيلى از تهيه كنندگان ضرر 

كرده اند، زيرا چيدمان نادرستى داشته ايم.

سينما

تكرار فرصت سوزى «نوروز» 
در «فطر»

فيلم هايى كه اشتباهى 
اكران مى شوند

 فرهنگ و هنر/فاطمه عامل نيك  حرفه اى هاى 
سينما او را با «اعترض» و «سگ كشى» به خاطر 
دارند. كالسيك پســندها شــمايلش را در ذهن با 
«ناخدا خورشيد» ثبت كرده اند. همين چند وقت 
پيش در جشــنواره جهانى فجر بازى تكنيكى و 
هنرمندانه اش در «پرده آخر» نونوار شد و مجدد به 
نمايش درآمد، اما آنچه داريوش ارجمند را در ذهن 
مردم كوچه و بازار ماندگار كرده اســت، حضورش 
در سريال امام على(ع) و بازى در نقش مالك اشتر 
سردار بزرگ اسالم است. نقشى كه به گفته خودش 
حاصل بازى نكردن صرف اســت. در روزهايى كه 
مختص به صاحب ســريال امام على(ع) است به 
سراغ او رفته و درباره مالك اشتر و سريال ماندگار 

امام على(ع) گفت وگو كرده ايم.

 نقش مالك اشتر در سريال امام على(ع) در 
آثار شما به گونه اى يگانه است. سال ها از زمانى 
كه شما اين نقش را ايفا كرديد گذشته است، 
مالك اشــتر را پس از اين همه سال چطور 

مى بينيد؟ 
مالك اشتر پس از گذر آن سال ها براى من همان 
است كه در روز اول بود. من اصالً به خاطر نمى آورم 
چطور اين نقش را بازى كردم، چون در اجراى اين 
نقش متوسل به هيچ كدام از آموخته ها و تحصيالتم 
چه در ايران و چه در خارج نشدم و هيچ تمهيد و 
تكنيك بازيگرى را به كار نبردم . بهتر است بگويم 
من در نقش مالك هيچ بازيگرى اى نكردم و فقط 
با ايمانم جلو رفتم. حضور من به عنوان مالك اشتر 
عرض ارادتى بود به پيشگاه اربابم على بن ابيطالب(ع)!

 شما در سال هاى فعاليت خود در نقش هاى 
ديگرى هم خوش درخشيديد و به خاطر آن 
كارها جوايز متعددى مانند سيمرغ جشنواره 
فيلم فجر را دريافت كرديد، اما شمايل شما در 
نقش مالك به گونه  غريبى زنده است. در اين 
سال ها ما بازپخش هاى متعددى از اين سريال 
را شاهد بوديم، تصاوير انگار كهنه شده اند، اما 
شخصيت ها همچنان با قدرت زنده هستند، 

دليل اين اتفاق را چه مى دانيد؟
همان طور كه اشاره كرديد من از ابتداى ورودم به 
اين حرفه در فيلم هاى متعددى بازى و نقش هاى 
زيادى را ايفا كرده ام. من «ناخدا خورشيد» را بازى 
كردم، «اعتراض»، «سگ كشى» و «پرده آخر» را در 
كارنامه ام دارم كه هر كدام اين ها به نوعى در سينما 
ماندگار شده اند، اما آنچه در ماندگارى و ديده شدن 
اين نقش ها نمود داشت، تكنيك بازيگرى و دانش 
بازيگرى است. در آنجا من از دانش بازيگرى خودم 
اســتفاده كردم و تمهيداتى را به كار گرفتم. اما در 
سريال امام على(ع) اين طور نيست. در آنجا تنها ابزار 
ايمان و ارادت به على بن ابيطالب(ع) بود كه نمود 
پيدا كرد و به همين دليل اســت كه ماندگار شد. 
پس از اين همه ســال، من بچه هايى را در خيابان 
مى بينم كه به سراغ من مى آيند، نوجوانانى كه در 
زمان پخش اين سريال هنوز به دنيا نيامده بودند، اما 
اكنون كه بازپخش آن را ديده اند، به سراغم مى آيند. 
جالب اين است كه سريال را ديده اند و به خاطرش 
حيرت زده هستند. اين ها مربوط به من نيست، لطف 
على بن ابيطالب(ع) است. من رفتم كه غالمى ايشان 
را بكنم و خودم هيچ نكردم. همان طور كه گفته اند: 
در پس آيينه طوطى صفتم داشته اند/ آنچه سلطان 

ازل گفت بگو؛ مى گويم.

 در اين سال ها تلويزيون به سراغ ساخت 
آثار عظيم و همچنين سريال هاى «الف» رفت؛ 
آثارى كه در زمان پخش هم گاه مورد توجه 

قرارگرفتند. به نظر شما اثرى هست كه بتواند 
در حد و اندازه ســريال امام على(ع) ظاهر 

شود؟
 من بارها گفته ام كه نشده؛ آن اتفاق نيفتاده است. 
در اين سال ها ســريال هايى بوده اند با قيمت هاى 
گزاف تر و هنرپيشــه هاى بيشتر و مراحل توليد و 
تهيه سنگين و طوالنى! اما نتوانستند با اين سريال 
رقابت كننــد. خود آقاى ميرباقــرى هم مى داند 
هيچ يك از كارهايش مثل امام على(ع) نشــد. من 
در «مســافر رى» آقاى ميرباقرى هم بازى كردم. 
اين سريال را هم خيلى دوست دارم، اما نشد. يعنى 
نه «مختار» به پاى سريال امام على(ع) رسيد و نه 
«مسافر رى»! دليلش هم اين است كه تمام عوامل 
ســريال، به قصد بازى و پول به سراغ اين سريال 
نيامدنــد. همه آمده بودند كه عرض ارادت كنند و 
به همين دليل هم اين سريال موفق شد. با توجه 
به اين نيت ها من معتقدم خود حضرت على(ع) هم 

نگاه ويژه اى به اين كار داشته  اند.

اكنــون هم  همان طــور كــه گفتيد   
آثار  توليد  صرف  بيشــترى  سرمايه هاى 
هنرى مى شــود و هم امكانــات با زمان 
به كلى  امام على(ع)  ســاخت ســريال 
نظر شما چطور  به  اســت؛  متفاوت شده 

چنين سريالى تكرار نشد؟
از كــوزه همان بــرون تراود كه در اوســت؛ تمام! 
ســاختن كار مذهبى اعتقاد مى خواهــد، ايمان 
مى خواهد. با تروكاژ و حقه هاى سينمايى نمى توان 
به نتيجه رسيد. من بتازگى قسمتى از اين سريال را 
ديدم كه مربوط به جنگ جمل بود. شما توجه كنيد 
در اين سريال، جنگ جمل با آن عظمتش را آقاى 
ميرباقرى با دوئل بين دو نفر كه سنت جنگ هاى 
عرب هم هســت، نمايش داد و كار را تمام كرد و 
چه قدر به اندازه بود. ايــن بار كه من كار را ديدم 
چقــدر لذت بردم. آقاى ميرباقرى در آن ســريال 
خيلى كارهاى اينجورى انجام داد كه ماندگار شدند. 
سريال امام على(ع) لحظاتى دارد كه از خاطر هيچ 

مخاطبى نمى رود. من يادم هست در زمان ساخت 
اين اثر آقاى ميرباقرى مى گفت، من بسيارى از اين 
صحنه ها را در خواب ديدم. اين ها از ايمان و اعتقاد 
برمى آيد و اين را هــم بگويم كه امام على(ع) هم 
شخصيتى نيست كه بشــود با آن شوخى كرد. به 
همين خاطر آقاى ميرباقرى و ديگران همه توانشان 
را در كار گذاشته بودند. من فكر مى كنم ديگر آن 

توان و قدرت فكرى نيست. 

 در حال حاضر آقاى ميرباقرى در تدارك 
سريال «سلمان» هستند، ممكن است اين بار 

بتوانند آن تجربه را تكرار كنند؟
من آرزو مى كنم «ســلمان» هم بــه قدرت «امام 
على(ع)» دربيايد، اماخيلى خوشبين نيستم. براى 
آن نمى توانم دليلى به شكل منطقى ذكر كنم. حس 
من اســت. چون اتفاقى كه اكنون افتاده اين است 
كه ما دنبال اين هستيم كار بزرگ ترى از ديگران 
بسازيم. اثر عظيم ترى توليد كنيم. سياهى لشكر 
بيشــترى داشته باشــيم. تصور مى كنيم با خرج 
كردن پول بيشتر مى توان كار ماندگار ساخت، در 
حالى كه ساخت اثر هنرى وابسته به اين ها نيست. 
عباس كيارستمى  با يك دوربين كه حتى تراولينگ 
نداشت، كرين نداشت، فيلم ساخت و همه دنيا را 
در ســينما مقابل خودش به زانو درآورد. هنوز كه 

هنوز اســت حرفش را مى زنند و همچنان در هر 
كجاى جهان ســه دقيقه از اثر او را كه به نمايش 
بگذارند، قيامت مى شود. كارگردان  مطرحى مانند 
كوروســاوا در دوره خودش به احتــرام او كاله از 
ســرش برداشــت و همين طور كارگردانان مطرح 
ديگر در صنعت سينما او و آثارش را تحسين كرده 
و مى كنند. ايشــان با آن امكانات، نقطه عطفى در 
سينماى جهان شد. اين ها همان طور كه گفتم به 
پول خرج كردن، سياهى لشكر آوردن، گريمور از 
ايتاليا آوردن يا به بهترين فيلمبردار جهان را آوردن 
نيست. اينجورى اتفاق نمى افتد، كما اينكه در فيلم 
محمد رســول اهللا(ص) هم اين اتفاق نيفتاد. با آن 
همه هزينه و آدم هاى گردن كلفت و تيم بزرگ و 
تبليغات ديديد كه نشد. اما «امام على(ع)» چقدر 
خرجش شــد؟ 250ميليون تومان! در 19 ماه! آن 
اعتقادى كه در دل ميرباقرى وجود داشت اين فيلم 
را ساخت، نه دانش فيلمسازى اش و نه تكنيكش؛ 

ايمانش اين اثر را ساخت.

 اين نكته اى كه به آن اشاره مى كنيد اكنون 
در سينماى ما به نوعى مد تبديل شده است، 
بيشتر كارگردان ها به دنبال ساخت آثار به 
اصطالح «بيگ پروداكشن» هستند و انگار 
به گونه اى به رخ كشيدن باب شده است كه 
البته حاصل اين صحنه هاى عظيم گاه چيز در 

خور توجهى نيست. 
از اين نظر ما تحت تأثير ســينماى دنيا هستيم و 
مى خواهيم با آن ها رقابت كنيم كه نمى شود، به اين 
خاطر كه نه پــول آن ها را داريم و از طرفى هم به 
دنبال پول درآوردن افتاده ايم. وقتى هم مى خواهيم 
پول دربياوريم، مى رويم «هزارپا» مى سازيم. حاال 
هرچه هم منتقدان، روان شناسان و جامعه شناسان 
و افراد صاحبنظر در تلويزيون نشســتند، گفتند و 
در ساير رسانه ها هم تكرار شد كه اين يك كمدى 
ســخيف است، مفاهيمى كه در اثر به آن پرداخته 
شده، ســخيف اســت، اما مهم نبود، چون حرف 
فروش هاى باال بود. حرف 15 ميليارد و 20 ميليارد و 
30 و 40 ميليارد بود. حرف ركوردشكنى بود. كسى 
به كيفيت اثر كار نداشت و تنها به كميت ها توجه 
شد. در حال حاضر دنياى ما دنياى كميت هاست. 
اين كميت هاســت كه تكليف آدم ها را مشخص 
مى كند. هر كس پولش بيشــتر اســت، محترم تر 
اســت؛ هر كس ماشينش گران تر است، محترم تر 
است؛ هر كس فيلمش بيشتر فروخته، هنرمندتر 
است؛ كسى به كيفيت نگاه نمى كند. نمى پرسند 
اين فيلم كه اين قدر ميليارد تومان فروخت، نقاط 
كيفى اش كجاســت؟ چقدر هنرمندانه اجرا شده؟ 
اصالً جمله اى از اين فيلم را مى توان پسنديد و در 
جامعه الگو كرد؟ در حد يك جمله هم نمى توان از 
اين ها نكته برداشت، اما من مى توانم تمام جمالت 
سريال امام على(ع) را به شكل شعار بنويسم و در 
شهر نصب كنم. شما مى گوييد مالك اشتر ماندگار 
شد، اما اگر توجه كنيد مى بينيد در اين سريال حتى 
شخصيت هاى منفى هم در خاطره ها ماندند و مردم 
ستايششــان مى كردند. به ياد بياوريد مردم آقاى 
فتحى را در نقش عمروعاص چطور دوست داشتند 
يا برادر خودم در نقش اشعث، مردم همه را دوست 
داشتند. خيلى از بازيگران در همان نقش ها ماندند، 
البته عــده اى هم بودند كه تا ســال ها نان همان 
نقششــان را از اين كار خوردند. بگذاريد به عنوان 
حسن ختام اين را بگويم كه راز ماندگارى سريال 
امام على(ع) اسم ايشان است؛ اسمى  كه راز خلقت 
اســت. ما آدم هايى هم كه به اين سريال و كار وارد 
شديم همگى مى دانستيم با چه شخصيتى سرو كار 

داريم و قرار است چه كنيم.

برش

دنياى ما دنياى كميت هاست. اين 
كميت هاست كه تكليف آدم ها را 
مشخص مى كند. هر كس پولش 
بيشــتر اســت، محترم تر است؛ 
هر كس ماشينش گران تر است، 
محترم تر است؛ هر كس فيلمش 
بيشتر فروخته، هنرمندتر است؛ 

كسى به كيفيت نگاه نمى كند

معرفى نمايش «مردى در آينه» كه ايام شهادت حضرت على  روى صحنه است

داستان كينه اى كه به معرفت تبديل شد
 صبا كريمى: پيشنهاد امروز ما به شما اين است، نمايشى را 
كه اين روزها در تاالر وحدت روى صحنه اســت، از دســت 
ندهيد. البته براى تماشاى اين نمايش وقت زيادى هم نداريد و بايد تا 

هشتم خرداد خودتان را رأس ساعت 18:30 به تاالر وحدت برسانيد. 
نمايش «مردى در آينه» به نويســندگى سيدجواد هاشمى و كارگردانى على 
ســليمانى كه اين روزها به مناسبت ماه مبارك رمضان و ايام شهادت حضرت 
علــى(ع) روى صحنه اســت، كارى از گروه هنرى ايليا و بــه كارگردانى على 
سليمانى و تهيه كنندگى على رضوانى است و على سليمانى، على يعقوب زاده، 
سيروس همتى، سبا سليمانى و محسن سليمانى فارسانى از بازيگرانى هستند 
كه در آن نقش آفرينى مى كنند. «مردى در آينه» روايتگر مردى به نام حارث 
است كه سال ها با لجاجت، كينه امام  على(ع) را در دل دارد و در تمام جنگ ها 
عليه اميرالمؤمنين(ع) جنگيده و هيچ گاه دوستدار او نبوده است؛ با وجود اين، 
در مقابل همه كينه  توزى ها و دشــمنى  ها، مهربانى و شفقت امام على(ع) را 
مشاهده مى  كند و در ادامه اتفاقاتى مى  افتد كه منجر مى شود حارث در مورد 

حضرت على(ع) به معرفت حقيقى دست پيدا كند.
يكى از تماشاگران شب هاى گذشته اين نمايش، محمدعلى دشت گلى، مدير اسبق 
اداره كل هنرهاى نمايشى و مدرس تئاتر بود كه براى اطالع از چند و چون نمايش 
به سراغ او رفتيم. وى با اشاره به نمايش «مردى در آينه» گفت: بتازگى اين نمايش 
را در تاالر وحدت تماشــا كردم و به نظرم اتفاق خوبى است كه چنين نمايشى در 
تاالر وحدت روى صحنه است. متأسفانه در چنين مناسبت هايى بويژه ايام شهادت 
اميرالمؤمنين(ع) و درباره شــخصيتى مانند ايشان خيلى كم كار انجام مى شود و 
بيشــتر كارهايى كه با اين محوريت توليد مى شود نيز اغلب تكرارى است و شايد 

فقط در كليت اين گونه كارها بتوان تغييراتى در چينش بازيگران يا شــيوه اجراى 
كارگردانى ديد.

وى در ادامه تصريح كرد: با توجه به اينكه ما يك كشور مسلمان هستيم، اين 
ضرورت احســاس مى شود كه آثار مذهبى و دينى رنگ و بوى بهترى به خود 
بگيرند و با شكل و شيوه هاى مختلف، در ژانرهاى گوناگون و با نگاهى خالقانه 
بتوانند ابعاد مختلف زندگانى ائمه اطهار(ع) و اهل بيت(ع) را به تصوير بكشند. 
در ايامى هســتيم كه ظرفيت هاى بسيارى براى توليد آثار نمايش دينى وجود 
دارد، اما متأســفانه از سوى وزارت فرهنگ و ارشاد و يا نهادها و دستگاه هايى 
مانند حوزه هنرى كه متولى تئاتر و نمايش هاى دينى هســتند، كمتر شــاهد 
چنين اجراهايى هســتيم. فكر مى كنم اجراى چنيــن تئاترى براى يك گروه 
كه به صورت خصوصى و مســتقل هم كار مى كنــد مى تواند مهم ترين نقطه 

قوت آن باشد.
وى ادامه داد: اين نوع كارها به دليل اينكه در بخش خصوصى توليد مى شــوند و 
امكان اينكه از اسپانسر برخوردار باشند، كمتر است، با حمايت كمترى هم مواجه 
مى شوند. مسئوالن و متوليان امر بايد بدانند همان طور كه كارهاى بزرگ و با حضور 
بازيگران بنام براحتى اسپانسر پيدا مى كنند و چندين ميليارد تومان براى كار هزينه 
مى شود، بايد به كارهاى مذهبى و دينى هم ورود كنند تا شاهد توليد آثارى بهتر 
و با كيفيت تر، آن گونه كه در شأن و منزلت حضرت على(ع) هست باشيم؛ هرچند 
على سليمانى به عنوان كارگردان و بازيگر براى اين كار زحمت بسيارى كشيده بود 

و تالش اين گروه جاى تقدير دارد.
اين مدرس تئاتر همچنين گفت: به نظرم بازى على سليمانى، محسن سليمانى و 
ســيروس همتى خوب بود و به پيشبرد داستان كمك بسيارى كرد، ضمن اينكه 

ديگر بازيگران اين نمايش هم تالش خودشان را كرده بودند. در مجموع هدايت و 
كارگردانى سليمانى به منظور ايجاد فضاى مفرح در بخشى از نمايش يكى از نكات 

قابل توجه آن است.
دشت گلى با اشاره به اينكه بايد از ظرفيت هاى فضاى تئاتر دينى در راستاى تزريق 
نگاه خالقانه و خارج از چارچوب هاى رايج بهره برد، گفت: قطعاً بايد از اين ظرفيت ها 
استفاده كرد. واقعيت اين است كه هنر، مبتنى بر خالقيت بنا نهاده شده است و اگر 
اين خالقيت بدرستى به كار گرفته شود حتماً مخاطب آن را مى پذيرد. متأسفانه در 
اغلب كارها شاهد اجراى يكسرى شيوه هاى يكنواخت هستيم كه مخاطب مى بيند و 
خيلى هم به آن رغبت نشان نمى دهند و حتى ممكن است آن را به عنوان يك درام 
نپذيرد. طبيعتاً در چنين شرايطى بايد خالقيت بيشترى به خرج داد و آن چيزى 
را  كه مخاطب نسل جوان هم بتواند با آن ارتباط برقرار كند، در كار به وجود آورد. 
در نمايش «مردى در آينه» سعى كردند اين كار را انجام بدهند و گريزهايى هم به 

برخى اتفاقاتى كه در جامعه مى افتد، زده مى شود.

پيشنهاد امروز

و در اين نزديكى

پيمان طالبى
annota�on@qudsonline.ir

همه هزينه و آدم هاى گردن كلفت و تيم بزرگ و 
تبليغات ديديد كه نشد. اما «امام على(ع)» چقدر 

خرجش شــد؟ 
اعتقادى كه در دل ميرباقرى وجود داشت اين فيلم 
را ساخت، نه دانش فيلمسازى اش و نه تكنيكش؛ 

ايمانش اين اثر را ساخت.

در سينماى ما به نوعى مد تبديل شده است، 
بيشتر كارگردان ها به دنبال ساخت آثار به 
اصطالح «بيگ پروداكشن» هستند و انگار 
به گونه اى به رخ كشيدن باب شده است كه 
البته حاصل اين صحنه هاى عظيم گاه چيز در 

خور توجهى نيست. 
از اين نظر ما تحت تأثير ســينماى دنيا هستيم و 
مى خواهيم با آن ها رقابت كنيم كه نمى شود، به اين 
خاطر كه نه پــول آن ها را داريم و از طرفى هم به 
دنبال پول درآوردن افتاده ايم. وقتى هم مى خواهيم 
پول دربياوريم، مى رويم «هزارپا» مى سازيم. حاال 
هرچه هم منتقدان، روان شناسان و جامعه شناسان 
و افراد صاحبنظر در تلويزيون نشســتند، گفتند و 
در ساير رسانه ها هم تكرار شد كه اين يك كمدى 
ســخيف است، مفاهيمى كه در اثر به آن پرداخته 
شده، ســخيف اســت، اما مهم نبود، چون حرف 

فروش هاى باال بود. حرف 
30

به كيفيت اثر كار نداشت و تنها به كميت ها توجه 
شد. در حال حاضر دنياى ما دنياى كميت هاست. 

مى خواهد نه حقه  هاى سينمايى
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