
براى پاسداراِن وطن...
از  پــس  كاربــران فضــاى مجــازى 
از  انتشــار خبر شــهادت ســه تــن 
پاسداران پيرانشــهر، با انتشار هشتگ 
به  #شهداى_پيرانشهر توفان توييترى 
پا كردند. يكى از كاربران نوشته است: 
از جنوب شرق  وهابى  « تروريست هاى 
حمله مى كنند و تجزيه طلبان از شمال 
غرب! ناوهاى انگليسى در دريا تجاوز مى كنند و پهپادهاى آمريكايى در 
هوا! جاسوســان هم در بين مســئوالن در مركز نفوذ كرده اند! اما همين 
امنيت، به بهاى يتيم شــدن فرزنداِن پاسداراِن مدافِع وطن بدست آمده 
است». كاربرى ديگرى نوشته است: «جماعتى كه تا ديروز هواخواه اهل 
سنت بودن و دم از حقوق اهل سنت ميزدن امروز سنى ها رو گلوله بارون 

كردن. هر سه شهيد پيرانشهر از اهل سنت بودن».

محسن رضايى در مناطق زلزله زده
تصاويرى  انتشــار  با  رضايى  محســن 
از حضــورش در مناطــق زلزلــه زده 
مسجد ســليمان در اينستاگرام نوشت: 
«تا شــنيدم زلزله اى نســبتاً شديد در 
شــهر عزيز و مقاوم مســجد سليمان 
رخ داده فــوراً با فرماندار و اســتاندار 
تمــاس و در جريان جزئيــات حادثه 
و خدمت رســانى ها قرار گرفتم و ســپس راهى منطقه شــدم و خدمت 
مسئوالن منطقه در ستاد بحران بودم. زلزله بزرگى بوده؛ بيشتر از 150 
تن از مردم مجروح و يك نفر از عزيزان كشته شده است. بيش از 3000 

ساختمان نيز از 10 تا 30 درصد آسيب ديده است».

داش مجيِد واقعى
احتماالً هنوز«مجيد سوزوكى» شخصيت 
اصلى فيلم اخراجى هــاى 1 را فراموش 
نكرده ايد. پس از گذشت بيش از يك دهه 
از اكران  اين فيلم، «كامبيز ديرباز» بازيگر 
نقش مجيد سوزوكى با انتشار تصاويرى 
از «شهيد مجيد خدمت» يا همان مجيد 
سوزوكى واقعى در اينستاگرامش نوشته 
اســت: «عكس هايى ديده نشــده از يِل اتابك، داش مجيد خدمت يا همون 
مجيدسوزوكى خودمون كه بنده با افتخار نقشش رو بازى كردم. روحش شاد 

و يادش تا ابد گرامى باد».

دستگاه ديپلماسى در خواب
كاربران فضاى مجازى از روز گذشــته با 
انتشار توييت هاى متعدد نسبت به برخورد 
غيرحرفه اى آمريكايى ها با واليباليست هاى 
كشورمان در فرودگاه «شيكاگو» واكنش 
نشــان مى دهند. يكى از كاربران در اين 
باره نوشته است: « واليباليستاى مارو نگه 
داشــتن بازجويى كردن. بعد ميگن روال 
كارى بوده. دستگاه ديپلماســى ما هم كه خواب بُرَدش. هر كشورى در هر 
جاى دنيا كه بود، چنين رفتارى با ورزشكارهاش رو پيگيرى مى كرد اما اينجا 

مسئولين ما درگير گرفتن امتياز از هم هستن».

 محمــد تربت زاده  بر اســاس يك تحليــل فورى و 
دم دستى، آقازاده هاى دانه درشت البد دو دسته هستند! 
دسته نخســت آن هايى كه به قسمت اعيان نشين شهر 
«لس آنجلس» كه «بورلى هيلز» نام دارد مهاجرت كرده اند 
و دســته دوم آن هايى كه به هر دليلى موفق به مهاجرت 
نشده اند و به همين خاطر «بورلى هيلز» را به تهران آورده 

و نامش را گذاشته اند «باستى هيلز»!
«بورلى هيلز» الكچرى ترين شهرك آمريكايى است كه در 
ايالت ««كاليفرنيا» واقع شــده و محل زندگى ستاره هاى 
هاليوودى و سرمايه دارهاى گردن كلفت است و صاحبان 
لوكس ترين برندهاى دنيا به حساب مى آيند. ال به الى اين 
آدم هاى خاص و عجيــب، حدود 8000 ايرانى هم وجود 
دارند كه با ثروت هاى افسانه اى، در اين شهرك فوق لوكس 
زندگى مى كنند. سوژه گزارش امروز اما نه «بورلى هيلز» 
و ايرانى هاى مقيــم آنجا، بلكه نمونه كوچك تر آن يعنى 
شهرك لوكس «باستى هيلز» در لواسان تهران است كه 
همه جزئيات آن از روى شــهرك «بورلى هيلز» آمريكا 

الگوبردارى شده است. 

  ويو 360 درجه
يكى از داليلى كه نامش را «باســتى هيلز» گذاشته اند، 
شباهت غيرقابل انكارش به «بورلى هيلز» آمريكاست، اما 
اهالى اين شهرك «باستى» را از خودشان در نياورده اند و 
براساس نقشه ماهواره اى گوگل، بولوارى كه به اين شهرك 

منتهى مى شود «باستى» نام دارد.
ورود افراد معمولى به باستى هيلز تا همين ديروز ممنوع 
بــود. ديوارهاى بلند، گيــت ورودى با چنــد نگهبان و 
حفاظ هاى لوكس، وسط بولوار باستى قد علم كرده بودند 
و حتى تالش مكرر خبرنگاران براى گذر از اين گيت بارها 

بى نتيجه مانده بود.
اين شــهرك در شمال غربى لواســان واقع شده و حدود 
350 هكتار زمين دارد. دور تا دور شــهرك باستى هيلز 
ديواركشى شده تا ســاكنان 36 ويالى لوكِس آن، بدون 
حضور مزاحم در استخرهاى روباز لم بدهند، در ويالهايى 
با معمارى اروپايى استراحت كنند و درحالى كه كل لواسان 
زير پايشان است، از ويو 360 درجه  اى كه به سد «لتيان» 

منتهى مى شود، لذت ببرند.

  از استخر روباز تا معمارى هلندى
خيلى ها لواســان را پايتخــت الكچرى گردهاى تهرانى 
مى دانند. جايــى كه خريد و فروش زمين و ويال در آن با 
نرخ هاى سرسام آور انجام مى شود و پرونده هاى گسترده 
ســاخت و سازهاى غيرقانونى در آن هم هرازگاهى سوژه 
فضاى مجازى مى شود. باستى هيلز اما از حيث الكچرى 
بودن، قيمت و تخلف در ساخت و ســاز، زده است روى 
دست لواسان! معلوم نيســت پس از افزايش چندبرابرى 
قيمت مسكن در چند ماه اخير، قيمت ويالهاى باستى هيلز 
چند برابر شــده اما آمارى كه مربوط به ســال 97 است، 
مى گويد قيمت ويال در اين شــهرك بســته به امكانات 
لوكسى مثل استخر روباز در تراس هاى هر اتاق، ويو 360 
درجه، معمارى هلنــدى و... از حدود 30 تا 150 ميليارد 

تومان متفاوت است. 

  بر دامنه كوه هاى لس آنجلس
همان طــور كه بورلى هيلــز در دامنه كوه هاى شــمال 
لس آنجلس ساخته شده، باســتى هيلز هم در كوه هاى 
اطراف لواسان واقع شده است. هرچند باستى هيلز براساس 

نقشه هاى شهرى، اصالً جزو لواسان محسوب نمى شود، اما 
به لطف يك توافق نامه عجيب و غريب به لواســان پيوند 

خورده است. 
براساس مداركى كه «تلويزيون اينترنتى آوانت» منتشر 
كرده، ماجراى توافق نامه برمى گردد به خرداد ســال 80. 
روز 23 خرداد آن سال، توافق نامه اى عجيب و غريب ميان 
«غالمحسين مطهرى اصل» فعال با سابقه اتاق بازرگانى 
و صاحب «پتروشــيمى نويد زر شيمى» و «پتروشيمى 
اميركبير» با شــهردارى وقت لواسان به امضا مى رسد. در 
اين توافق 128 هزار مترمربع زمين بالاســتفاده در ميان 
كوه هاى اطراف لواســان، يكشبه به منطقه لواسان پيوند 

خورده و كاربرى مسكونى پيدا مى كند!
 

  شكايت هاى بى نتيجه
شوراى شهِر وقت همان روز بدون اتالف وقت، توافق نامه را 
امضا كرده و مجوز تفكيك 50 قطعه 2000 مترى مسكونى 
را به صاحب ملك يعنى آقاى مطهرى، مى دهد. اينكه در 
پشت اين قرارداد چه گذشته و چه ارقامى رد و بدل شده، 
معلوم نيســت، اما در متن توافق نامه آمده است كه آقاى 
مطهرى در ازاى خدمات شهردارى، ملزم به پرداخت 330 
ميليون تومان وجه نقد، واگذارى 8500 متر زمين و اعطاى 
بخشى از زمين ذكر شده در توافق نامه به شهردارى شده 
اســت! هرچند سازمان محيط زيست همان موقع به اين 
توافق نامه اعتراض مى كنــد، اما اين اعتراض راه به جايى 
نبرده و پروژه ســاخت «باستى هيلز» كليد مى خورد. در 
بخشــى از متن اعتراض سازمان محيط زيست آمده بود: 
«شهردارى لواسان بدون دريافت استعالم از محيط زيست 
و گرفتن نظر كميسيون ماده 5 شوراى عالى شهرسازى، 
نسبت به صدور پروانه ساخت و تغيير كاربرى اقدام كرده 
و بناى احداثى در پهنه سبز و باز با توجه به مصوبه شوراى 

عالى امنيت ملى، ممنوع است».

  همه چيز در پشت پرده
به گفتــه امام جمعه لواســان همان موقع ســازمان 
بازرســى در جريان قرار مى گيرد و پروژه ســاخت و 
ساز در اين منطقه را متوقف مى كند. در ادامه شوراى 
شهر منحل شده و شهردار لواسان هم بركنار مى شود. 
ماجرا آن قــدر باال مى گيرد كه قــوه قضائيه هم وارد 
عمل شــده و پرونده باســتى هيلز را به دادگاه ارجاع 
مى دهد. هرچنــد دادگاه اعالم مى كند زمين ها خارج 
از محدوده لواسان بوده و كاربرى مسكونى ندارند، اما 
معلوم نيست چه اتفاقى در پشت پرده رخ مى دهد كه 
پس از مدتى زمين ها دوباره به لواســان پيوند خورده 
و پروژه ســاخت اين شــهرك مجدد كليد مى خورد! 
البى هاى پشت پرده سرانجام كار خودش را مى كند و 
نخســتين پروانه ساخِت ويال در اين منطقه، سال 90 

صادر مى شود.

  شهروند درجه اول و درجه دوم
موج دوم تخلف هاى باســتى هيلز از سال 90 به بعد آغاز 
شد. آن طور كه امام جمعه لواسان مى گويد، در پروانه هاى 
ساخت، متراژ مجاز براى ويالسازى 900 متر اعالم شده 
بود درحالى كه كوچك ترين ويالى ســاخته شده در اين 
شهرك 2000 متر وسعت داشت و حتى در ميان ويالهاى 
متخلــف مواردى با بيــش از 5000 متر تخلف هم پيدا 
مى شد! ديوارهاى بلندى كه ارتفاع آن ها به بيش از هفت 
متر مى رسيد از ديگر تخلف اين شهرك محسوب مى شد. 

ديوارهايى كه به قول امام جمعه لواســان، مردم عادى را 
نه فقط از قدم گذاشتن به باستى هيلز منع مى كرد، بلكه 
حق ديدن اين شــهرك را هم از آن ها مى گرفت و عمًال 
شهروندان را به دو دسته شهروند درجه اول و دوم تقسيم 
كــرده بود! اگر زمانى فقــط در فيلم ها و كتاب ها چنين 
اختالف طبقاتى اى را مى ديديم، ديوارهاى بلند باستى هيلز 
و ويالهاى سوپرلوكِس آن، تجربه شهروند درجه دوم بودن 

را به خيلى هامان هديه كردند!

  دوخت و دوز در شهردارى لواسان
بــه گفته برخى خبرگزارى ها، در معــدود پرونده هاى به 
جامانده از تخلفات باســتى هيلز، پرونده تخلف شخصى 
به نام «عين. الف » از همه پررنگ تر اســت. برخى ديگر 
از سايت ها و خبرگزارى ها هم «عين. الف» را همان على 
انصارى صاحب بانــك آينده و بازار بــزرگ مبل تهران 
مى دانند. در فيلمى كه تلويزيون آوانت با دوربين مخفى 
ضبط كرده، مدير شهرك باستى هيلز، حضور آقاى انصارى 
در اين شهرك را تأييد مى كند. بر اساس مدارِك موجود، 
ويالى سوپرلوكِس آقاى انصارى در اين شهرك 2850 متر 

اضافه بنا و 1380 متر ديواركشى غيرمجاز داشته است.
درحالى كه به طور معمول براى اين حجم از تخلف، حكم 
تخريب صادر مى شود، اما كميسيون ماده 100 ضرورت 
تخريب را تشخيص نداده و سر و ته ماجرا با دريافت يك 
جريمه 3 ميليارد تومانى دوخت و دوز مى شود! از آنجايى 
كه تماِم ويالهاى شهرك باستى هيلز بيش از 1000 متر 
اضافه بنا داشته اند، حسابش را بكنيد كه چه ارقامى ميان 
مالكان و شهردارِى وقت لواسان جا به جا شده كه در عرض 

يك سال، پروانه پايان كار تمام ويالها صادر شده است؟

  غرق شد ه ايم...
آن طور كه برخى رســانه ها اعالم كرده اند، اين شــهرك 
آخرين شهرك فوق الكچرى در تهران نيست و همين حاال 
شهركى به نام «كالك» در حال ساخت است كه ماجراى 
ساختش مو نمى زند با ماجراى ساخت باستى هيلز! هرچند 
«كالك» كمى بزرگ تر و لوكس تر از باستى هيلز است، اما 
مالك آن هم دقيقاً مثل غالمحسين مطهرى، توانسته با 
البى هاى پشت پرده، يك ميليون مترمربع زمين زراعى را 

تبديل به زمين مسكونى كند. 
شايد ساخت اين شهرك ها در همه جاى دنيا معمول 
باشــد و خيلى از كشــورها، يك يــا دو جين از اين 
شــهرك ها را براى شهروندان خاصشان ساخته باشند 
و به باور خيلى ها، الگوبردارى از كشــورهاى پيشرفته 
در ســاخت شهرك هاى فوق الكچرى زياد هم اشكال 
نداشــته باشــد، اما انگار خيلى هامان يادمان رفته كه 
ســبك زندگى ما كجا و ســبك زندگى ميلياردرهاى 
اروپايى و ســتارگان هاليوودى كجا! انگار خيلى هامان 
هويتمان را گم كرده ايم كه با عطشــى غيرقابل وصف 
خودمان و زندگى مان را براى هرچه شــبيه تر شــدن 
به ســتارگان هاليوودى و زندگى هاشان، به در و ديوار 
مى كوبيــم. اين دســت و پا زدن ها، ايــن تالش هاى 
مذبوحانــه براى خاص بودن، اين ســبك زندگى هاى 
عجيــب و غريب و اين روحيه اشــرافى گرى كه هيچ 
سنخيتى با فرهنگ و پيشــينه ما ندارد، تا چه اندازه 
ما را در خودش غرق كرده كه خيلى هامان خودمان را 
هم فراموش كرده ايم؟ انگار يادمان رفته در كشــورى 
زندگى مى كنيم كه قرار است با اقتصاد مقاومتى اداره 

شود انگار...

آمار خمسه از سينما
اگر سريال پايتخت نبود، تقريباً دلمان 
براى «عليرضا خمســه» تنگ مى شد! 
بازيگرى كــه روزى روزگارى، نقش اول 
فيلم و ســريال هاى طنز بود، اين روزها 
بدجورى كم پيدا شده است. بابا پنجعلِى 
پايتخت ديروز، در گفت وگو با «ايسنا» از 

وضعيت اين روزهاى خودش حرف زده و البته سِردرد دل هايش هم باز شده است. 
بخش هايى از آن را بخوانيد: «مدتى پيش يك تهيه كننده با من تماس گرفت و 
پيشنهاد بازى در يك فيلم سينمايى را داد. سناريو را خواندم و توافق كرديم... دو 
هفته اســت كه اينجا هستم اما هيچ خبرى از آن ها نيست. حتى يك تماس هم 
نگرفته اند تا حداقل بگويند پروژه منتفى شده است... بليت برگشتم هم اوايل مرداد 
اســت، اما تا امروز هيچ پيامى از جانب آن ها دريافت نكرده ام». او در پاسخ به اين 
پرسش كه چرا كارگردانى و نويسندگى نمى كند، گفته است: «كارگردانى در ايران 
كار سختى است و معموالً كسانى به سمت آن مى روند كه يا مغزشان درست كار 
مى كند (مى خندد) يا شرايط توليدشان آن قدر اطمينان بخش است و به آن اعتماد 
دارند كه وارد اين ريســك و خطر شوند». خمسه به سخنان وزير ارشاد كه گفته 
بود 88 درصد از مردم به سينما نمى روند هم اين شكلى واكنش نشان داد: دولت 
بايد بنشيند و ببيند چه كرده كه اكنون 90 درصد مردم به سينما نمى روند. اين 
10 درصدى هم كه به سينما مى روند، جوانانى هستند كه تفريح ديگرى ندارند و 
براى نيازهاى فرهنگى شان نيست كه به سينما مى روند. احتماالً چون هوا گرم است 
دنبال جاى خنك هستند و به سينما مى روند! اين ها را هم كه كم كنى و از آمار 
در بياورى متوجه مى شويم 98 درصد از مردم به سينما نخواهند رفت! اين اتفاقات 

نشان دهنده شرايط هولناكى در تئاتر و سينماى ماست.
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ورزش
كنعانى زادگان: 

مجبورم كردند به دروغ بگويم 
استقاللى هستم!

انتقاد  روشن از انتخاب مديران ورزشى 
د ر گفت و گو با قد س:

با پسرخاله بازى
مد يرعامل مى شوند 

پروانه معصومى در گفت و گو با قدس:

قصه مادران و همسران شهدا را به سينما بياوريم

«گاندو» تمام نشد؟
فؤاد آگاه: «گاندو» تمام شد و شيرينى يك داستان جاسوسى  امنيتى واقعى، 
هنوز زير زبان مخاطبان باقى مانده اســت. تجربه ساخت نخستين سريال با 
موضوع سياســى و امنيتى، آن قدر زير زبان ســازندگانش مزه كرده كه حاال 
قول ســاخت سرى دوم آن را هم داد ه اند. خيلى از عالقه مندان به اين سريال 
هم انگار از همين حاال، حس گرفته اند براى نشســتن پاى قسمت هاى شايد 

نفسگير، سرى جديد!
«گاندو» تمام شــد، اما حاشيه هايش انگار قرار نيست تمام بشود. ظاهراً، هم 
آن هايى كه بر اســاس منافع جناحى و گروهى مدت هاست، فرمان حمله ها، 
تكذيب ها و ايرادهاى بنى اسرائيلى شان را گرفته اند روى يك سريال تلويزيونى 
و هم آن هايى كه نه فقط به خاطر جذابيت ها و نقاط قوت ســريال «گاندو» 
بلكه در راســتاى سوسك كردن مخالفان سياسى شــان، هر روز با تعريف و 
تمجيدهايشان «گاندو» را به عرش مى رسانند، دست به دست هم داده اند و تا 

شيرينى و جذابيت اين سريال را به كاممان تلخ نكنند، ول كن ماجرا نيستند.
«گاندو» تمام شــد و انگار منتقدان هنرى و حرفه اى هم جورى در شــوك 
افشاگر ى ها و اسرار ناگفته سريال مانده اند كه قصد ندارند حاال حاالها، چهار 
كلمه نقد فنى و دور از هياهو و جنجال و يا تأييد و تكذيب درباره آن بنويسند. 
«گاندو» تمام شد و من دارم فكر مى كنم آيا اين سريال جداى از جذابيت هاى 
داســتان حســاس و مهمش، نكته قابل بحث و نقد ديگرى نداشت. جرئت و 
جســارت رفتن به سمت چنين ســوژه هايى جاى خودش، اما آيا سازندگان 
«گاندو» ضعف و اشــكالى در كارشان نداشــتند كه با انگشت گذاشتن روى 
آن ها و يادآورى شــان، بشود كمك كرد تا «گاندو2»، حتى از شماره يك اش 
هم جذاب تر، كم شــعار تر و حساب شده تر ساخته شــود؟ آيا نقاط روشن و 
اميدواركنند ه اى نداشت كه بشود با اتكا بر آن ها، حتى به ساخت «گاندو» هاى 

3 و 4 هم فكر كرد؟

همه چيز درباره شهرك «باستى هيلز» كه گيت ورودِى آن 
روز گذشته با دستور قضايى برداشته شد

در حوالى لواسان
فردا ايران - لهستان در مرحله نهايى جام ملت هاى واليبالبراى از ما بهتران

نبرد حيثيتى در گام نخست
بعد از حدود 10 روز توقف، بار ديگر شور و هيجان واليبال دنيا را در برمى گيرد. 

اين بار مرحله نهايى در شــيكاگو با حضور 6 تيم برتر مرحله 
گروهى استارت مى خورد و هر تيم براى خودش شانس بااليى 

قائل است تا روى سكو برود. در ميان 6 
تيمى كه به مرحله نهايى 

رسيده اند، بدون ترديد 
كم افتخارترين  ايران 
تيــم از نظر ســابقه 
به حســاب مى آيد، 

امــا فرم مطلوب 
ن  ا د گـــر شـا
در  كوالكوويچ 
ليگ ملت هاى 
 2 0 1 9
عالقه مندان به 

ايران  در  واليبال 
را اميدوار كرده تا 

معروف و ...

چه خبر؟

روزمره نگارى

نقد جيبى

زمين تنها خانه ماست
رقيه توسلى: مقّيد است. از آن ها كه مى خواهند دنيا را مكانى خوب تر و زيباتر 
كنند و به عمرش بيفزايند. حالش ارتباط مســتقيم دارد به سرحالى جغرافيايى 
كه در آن به ســر مى برد. اين طور كه با كيســه پارچه اى مــى رود بازار، فرقى 
نمى كند خريدش نان باشــد يا ميوه يا لباس. روى ساكش طراحى شده «نه به 
كيسه پالستيكى». دستكش يكبار مصرف، استفاده نمى كند. از عابربانك ها قبض 
نمى گيرد. ماهى يكى - دو بار با گروه محيط زيستى شان، َسر و صورت منطقه اى 
را صفــا مى دهند و زباله هايش را برمى دارنــد و حداقل تا آنجايى كه درجريانم، 
حول و حوش 40 نهال تقديم زمين كرده. توى فضاى مجازى هم مدافع دلسوز 
طبيعت است. غمخوار پرندگانى كه گذرشــان به فضاى شهرى مى افتد و آنجا 
النه گذارى مى كنند. شبيه كسى است كه اولين مأموريتش در جهان، محافظت از 
خلقت هاى خداست. حاال حسابش را بكنيد همراه اين شخصيت يا به واقع گارد 
مخصوص طبيعت بياييد خريد هفتگى براى منزل. توى فروشــگاه هرچه من از 
قفســه ها برمى دارم ايشان با توضيح اينكه نبايد شهروند محيط زيست ستيزى 
باشــيم برمى گرداند جاى اولشان! دستكش يكبار مصرف، دستمال خشك كن 
آشپزخانه، كيسه فريزر، باكس آب معدنى و پفك در آنى از چرخ ام محو مى شوند. 
وقت حســاب و كتاب باورم نمى شود تحت فرمان او به محتويات مختصر توى 
كيســه پارچه اى رضايت داده باشم. به گمانم دوره آخرالزمان است كه عروس به 
خواهرشوهر بگويد اصالً پسنديده خريد نمى كنى، بايد در يك دوره كالس هاى 
دوستدارى محيط زيست، ثبت نامت كنم. و وقت خداحافظى ُمصر باشد بداند آيا 

اصالً قانونى براى احترام به محيط زيست قائلم يا نه؟
اعتراف: به اشتباهات مكررم فكر مى كنم. انگار گاهى حق با ما نيست. بايد تغيير 
رويه بدهيم چون «زمين، خانه من اســت. نه! زمين، خانه ماست. نه! زمين، تنها 

خانه ماست».

 هم فكر كرد؟
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ورزش: بعد از حدود ۱۰ روز توقف، بار دیگر شــور و هیجان 
والیبال دنیا را در برمی گیرد. این بار مرحله نهایی در شیکاگو 
با حضور ۶ تیم برتر مرحله گروهی اســتارت می خورد و هر 
تیم برای خودش شــانس باالیی قائل است تا روی سکو برود. 
در میان ۶ تیمی که به مرحله نهایی رســیده اند، بدون تردید 
ایران کم افتخارترین تیم از نظر ســابقه به حساب می آید، اما 
فرم مطلوب شــاگردان کوالکوویچ در لیگ ملت های ۲۰۱۹ 
عالقه مندان به والیبال در ایران را امیدوار کرده تا معروف 
و یارانش در هفتمین حضور خود در این رقابت ها 

بتوانند طلسم نرفتن روی سکو را بشکنند.

استراحت در شب اول
از امروز مرحله نهایی اســتارت می خورد، اما 
ایران در شب اول استراحت خواهد داشت و 
دو تیم همگروهی اش یعنی لهستان و برزیل 
با هم دیدار می کننــد. برزیلی ها که مثل 
مرحله گروهی با تمام توان در شیکاگو حاضر 
شدند و ستارگانی همچون لوکارلی، لوکاس 

و... را در ترکیب خود دارند.
از سوی دیگر اما لهستان که نخستین حریف 
ایران در شیکاگو به شمار می رود، بیشتر ستاره های 
بزرگ خود مثل میخال کوبیاک، فابیان دژیزگا، گژگوش 
لوماچ، آرتور شالپوک، پاول زاتورسکی، داوید کونارسکی، یاکوب 
کوچانوفسکی، الکساندر شیوکا و بارتوژ کورک را در اختیار ندارد. 
از میان این نفرات فقط کورک به دلیل مصدومیت حضور در این 
رقابت ها را از دست داده و بقیه بازیکنان با نظر ویتالی هینن در 
لهستان تمرینات خود را دنبال می کنند تا برای مسابقات انتخابی 

المپیک آماده شوند.
البته در مرحله مقدماتی هم لهستان با همین نفرات حاضر بود و 
توانست مجوز حضور در مرحله نهایی را کسب کند. حتی آن ها 
در ارومیه شاگردان کوالکوویچ را به دردسر انداختند و با نتیجه 

نزدیک ۳ بر دو بازنده شدند.

نبرد با لهستان
نخستین بازی بلند قامتان ایرانی در شیکاگو ساعت ۲:۳۰ بامداد 
جمعه مقابل لهستان خواهد بود؛ تیمی که به هیچ وجه نمی توان 
آن را دست کم گرفت. البته لهستانی ها اگر برابر برزیل شکست 
بخورند، بازی دوم آن ها برابر ایران به دیدار مرگ و زندگی برایشان 
تبدیل می شود. ایگور کوالکوویچ، سرمربی تیم ملی قبل از شروع 
مرحله نهایی لیگ ملت های ۲۰۱۹ در شیکاگو اظهار داشت: ما 
به اینجا آمدیم تا با هر رقیبی که رو به روی ما هست، مبارزه کنیم. 
البته  در حال حاضر باید به فکر بازی نخست باشیم و صحبت 
کردن درباره قهرمانی زود است. وی افزود: ما مرحله به مرحله 
پیش می رویم و درباره آینده دور صحبت کردن منطقی نیست. 
سرمربی تیم ملی ایران درباره وضعیت تیم خودش عنوان کرد:  

ما در مرحله گروهی خوب کار کردیم چون امسال مصدومی 
نداشتیم و تمرینات منسجمی را انجام دادیم. بازیکنان ایران بعد 
از پایان بازی های باشگاهی با سالمت کامل در تمرینات حاضر 

شدند؛ اتفاقی که به ما خیلی کمک کرد. 
کوالکوویچ در بخش پایانــی صحبت هایش گفت: همان 
طور که گفتم پیش از شروع لیگ ملت ها وضعیت تیمی ما 
خوب بود. تمرینات خوبی را بدون مصدوم آغاز کردیم و با 
شرایط عالی وارد مسابقات شدیم. بعد از اینکه در هفته های 
نخست نتایج خوبی گرفتیم، مســافرت های ما آغاز شد و 

وقت زیادی برای تمرین نبود.

معروف: هدفمان رسیدن به فینال است
سایت فدراســیون جهانی والیبال در آستانه شروع لیگ 
ملت های ۲۰۱۹ صحبت های کوتاهــی را از کاپیتان تیم 

ملی ایران منتشر کرده است.
سعید معروف پیش از آغاز مرحله نهایی در شیکاگو گفت: 
قبل از اینکه لیگ ملت ها آغاز شــود، به مرحله نهایی فکر 
نمی کردیم. با این حال ما قدم به قدم جلو رفتیم. برای ما 
خیلی مهم بود که دوهفته در خانه و جلو چشم تماشاگران 

خودی بازی کردیم.
کاپیتان تیم ملی والیبال کشورمان افزود: کسی نمی تواند 
نتایــج مرحلــه نهایــی را پیش بینی کند. همــه تیم ها 
 قدرتمند هستند. هدف ما این است عملکرد خوبی از خود 

نشان دهیم.
کاپیتان تیم ملی ایران در پایان گفت: ما می خواهیم شروع 
خوبی داشته باشیم،  اگرچه همه تیم های حاضر در مرحله 
نهایی قدرتمند هستند. ما تمام تالش خود را می کنیم که 

به هدفمان یعنی حضور در فینال برسیم.

برنامه مسابقات مرحله نهایی به شرح زیر است 
در گروه دیگر هــم آمریکا با توجه بــه میزبانی در مرحله 
نهایی با تمام قوا برای رفتن روی ســکو و حتی قهرمانی 
در شیکاگو حاضر شده اســت. روسیه و فرانسه هم بیشتر 
بازیکنان اصلی خود را در اختیار دارند. نخستین بازی این 
 گروه هم بامداد فردا از ساعت ۵ صبح میان آمریکا و فرانسه 

برگزار می شود.
پنجشنبه 20 تیر

ساعت ۲ بامداد: برزیل - لهستان
ساعت ۵ بامداد: آمریکا- فرانسه

جمعه 21 تیر
ساعت ۰۲.۳۰ بامداد: ایران - لهستان
ساعت ۰۵.۳۰ بامداد: روسیه - فرانسه

شنبه 22 تیر
ساعت ۰۲.۳۰ بامداد: ایران - برزیل

ساعت ۰۵.۳۰ بامداد: آمریکا - روسیه

فردا ایران - لهستان در مرحله نهایی جام ملت های والیبال

نبرد حیثیتی در گام نخست

واکنش فنرباغچه به شایعه جذب اوزیل
ورزش: در هفته های اخیر شــایعات زیادی درباره جدایی مسوت اوزیل ستاره آلمانی و 
ترک تبار آرسنال از این باشگاه شنیده می شد. در پی انتشار این شایعات، باشگاه فنرباغچه 
بیانیه ای به این شرح صادر کرده است:» در هفته های اخیر ، اخباری در مورد تمایل ما برای 
جذب مسوت اوزیل منتشر شده است و ما قصد داریم در این زمینه شفاف سازی کنیم. 
اوزیل در دوران فوتبالش توانسته نماینده شایسته ای برای کشور ما باشد و یکی از هواداران 
فنرباغچه است با این وجود ما اقدامی برای جذب او نکرده ایم. شرایط اقتصادی باشگاه به 
گونه ای است که توانایی جذب اوزیل به صورت قرضی را نیز نداریم و این امر ممکن نیست.«

لئوناردو: تضمینی برای حفظ امباپه وجود ندارد
ورزش: مدیر ورزشی تیم فوتبال پاریس سن ژرمن از دادن تضمین برای حفظ و تمدید 
قرارداد ستاره فرانسوی این تیم ســر باز زد. لئوناردو در رابطه با آینده کیلیان امباپه می 
گوید: »او بازیکن مهمی برای باشگاه است. وقتی تمرینات آغاز شد، او با چهره ای خندان و 
رفتاری فوق العاده در آن حاضر شد؛ اما در مورد تمدید قرارداد من به دو دلیل هیچگاه قول 
نمی دهم، چون اول اینکه من مسئول تمام اتفاقاتی که در باشگاه می افتد، نیستم و دوم اینکه 
نمی خواهم روی هوا قول بدهم در حالی که اطمینان ندارم باشگاه بتواند کیلیان را حفظ 
کند. من تنها نسبت به واقعیت  و چیزی که قطعاً در موردش اطالع دارم، عالقه مند هستم.«

سولسشر: پوگبا یک حرفه ای تمام عیار است
ورزش: سرمربی نروژی منچستریونایتد در نخستین مصاحبه خود برای فصل جدید به شایعات 
پیرامون آینده پل پوگبا پاسخ داد. اوله گنار سولسشر در رابطه با این ستاره فرانسوی می گوید: »هیچ گاه 
نگرانی بابت پوگبا نداشته ام، چون هر موقع که در زمین بوده، سخت کوشیده و یک حرفه ای تمام عیار 
است. او پسر پرافتخاری است که تاکنون در تمرینات پیش فصل فوق العاده کار کرده است. به نظر 
می رسد علیه پوگبا جوسازی شده است. او فوتبالیست بزرگی است. یک حرفه ای به تمام معنا! او تا حاال 
هیچ مشکلی نداشته و قلبی از طال دارد. مثال چند روز پیش لینگارد و پوگبا کنار هم راه می رفتند ولی 

رسانه ها طوری وانمود کردند که انگار بین آن ها دعوا شده است، ولی هیچ مسئله ای نبود.«

زوال از خطر آدم ربایی گریخت!
ورزش: فابریتزیو مایلو، همبازی سابق جان فرانکو زوال اعتراف کرد قصد ربودن ستاره سابق 
تیم ملی ایتالیا و باشگاه چلسی را داشته است. مایلو در سال ۱۹۹4 عضو گروهی بود که برای 
»کالیتسو تانزی« تاجر میلیاردر کار می کرد  و آن ها قصد داشتند زوال را بربایند اما این عملیات 
با ناکامی همراه شد. او می گوید: »برنامه ما این بود که وقتی زوال به پمپ بنزین رفت، با ۲  
خودرو  او  را بدزدیم. ایستادیم تا باک خودرویش پر شود اما در این هنگام ناگهان زوال برای 
دادن امضا به سوی ما آمد و خالکوبی ۵ ستاره که تنها مختص به خالفکاران زندانی است 

را روی دست من دید. با دیدن این خالکوبی به سرعت سمت خودرویش برگشت و رفت.«

ورزش: محمدحسین کنعانی زادگان در خصوص بازگشتش به پرسپولیس، بازی کردن کنار سید جالل حسینی، منتشر شدن مصاحبه ای 
از او از زمان حضور در استقالل و ... صحبت های زیر را انجام داد.

  بازی کردن کنار سید جالل حسینی چقدر می تواند برای تو جذاب باشد؟
پیش از این در تیم ملی از تجربیات سیدجالل استفاده کرده ام و اتفاقا به چیز های خوبی هم رسیده ام. حاال 
که در پرسپولیس هستم و سیدجالل کاپیتان پرسپولیس است داستان فرق کرده و می توانم کنارش 

تجربیات زیادی کسب کنم.

  چه شد که به پرسپولیس آمدی؟
من به ندای دلم و قلبم گوش دادم. این جمالت را با بغض می گویم، من عاشق پرسپولیس 

هستم و اگر پیشتر اتفاقاتی افتاد به خاطر سن و تجربه کم من بود.

  از روزی که به پرسپولیس آمدی ویدئوی قدیمی از تو که برای اوایل 
حضورت در استقالل است متنشر شده که در آن از عالقه قلبی ات به 

استقالل حرف زدی، داستان آن مصاحبه چیست؟
من خام بودم و مدیر برنامه های درستی هم نداشتم. اگر آن صحبت ها را 

هم مطرح کردم به اجبار کادرفنی استقالل بود. آن ها به من گفتند این 
صحبت ها را بکن تا محبوب شوی و به خاطر همین آن حرف ها را زدم. 

کادرفنی من را مجبور کرد آن حرف ها را بزنم و به نوعی دروغ بگویم..

   نخســتین  برخوردت با هواداران بعد از بازگشت به 
پرسپولیس چطور بود؟

اتفاقا برخورد بدی ندیــدم و با هــواداران عکس هم گرفتیم. 
خوشبختانه هواداران خیلی حرفه ای با من برخورد کردند و من 

هم تمام تالشم را می کنم که آن ها سربلند شوند.

  مشخص شده که در پرسپولیس چه شماره ای می پوشی؟
با رخصت از کریم باقری قرار شده تا شماره ۶ را بپوشم. می دانم که این شماره سنگینی در 
پرسپولیس است، اما فکر می کنم آنقدر تجربه دارم که این شماره را به تن کنم. آنقدر بزرگ 

شده ام که در تیم پرسپولیس این شماره را بپوشم.

نیل جونــز / مترجم: امیرمحمد ســلطان پور: 
»بهترین دروازه بان دنیا؟ واقعا؟« این نخستین واکنش 
آلیســون بکر به انتخابش به عنوان بهترین دروازه بان 
جهان توسط سایت گل در آذرماه گذشته بود. این شاید 
واکنشی خاضعانه از طرف او بود یا شاید هم واقعاً از این 
انتخاب غافلگیر شده اســت. اگر دومی باشد پر بیراه 
نیســت چون واکنش ها به این انتخاب در شبکه های 

مجازی متفاوت بود.
بســیاری این انتخاب را باالتــر از دروازه بانانی مثل 
هوگو لوریس، داوید دخیا، مارک آندره تراشتگن، یان 
اوبالک و منوئل نویر زیر سؤال بردند. حاال هشت ماه از 
آن انتخاب گذشته و امروز کمتر کسی با آن مخالفتی 
دارد. شاید باید این را آهســته بگوییم اما آلیسون باید 

کم کم خود را برای توپ طال آماده کند.
این چند هفته برای آلیســون به صورتی بســیار ویژه 
گذشــت. او عنوان قهرمانی کوپا آمریــکا را به افتخار 
بزرگی که به همراه لیورپول در لیــگ قهرمانان اروپا 
بدست آورد اضافه کرد. او برای برزیل و لیورپول خود 
را به عنوان یک بازیکن که سرنوشت بازی ها را عوض 

می کند معرفی کرد.

نخستین برنده توپ طال از زمان یاشین؟
به صورت ســنتی دروازه بانان رابطــه آنچنان خوبی 
با جایزه توپ طــال ندارند. به زبان دیگر در ۶۳ ســال 
موجودیت ایــن جایزه، تنها یــک دروازه بان موفق به 
کســب آن شــده و لِو یاشــین دروازه بان اسطوره ای 
شوروی سابق در سال ۱۹۶۳ به این مهم دست یافت. 
از آن زمان تنها چهار دروازه بان توانســتند خود را به 
جمع سه نفر نهایی لیست برســانند. در سال ۱۹7۳ 
دینو زوف پایین تر از یوهان کرویــف در رده دوم قرار 
گرفت، جیانلوئیجی بوفون در ســال ۲۰۰۶ پایین تر از 

فابیو کاناوارو دوم شد و اولیور کان در سال های ۲۰۰۱ 
و ۲۰۰۲ رتبه سوم را بدســت آورد. منوئل نویر نیز به 
عنوان آخرین دروازه بانی کــه در جمع برترین ها قرار 

گرفته در سال ۲۰۱4 در رده سوم جای گرفت.

10 بازی حیرت آور!
قضیه آلیسون از آن جایی جالب تر خواهد شد که این نسل 
در سیطره عناصر هجومی مرگباری مانند لیونل مسی و 
کریستیانو رونالدو قرار داشته است. این دو بازیکن قبل 
از آنکه سال گذشته جایزه به مودریچ برسد، در ۱۰ سال 
گذشته توپ طال را بین خود تقســیم کرده بودند و حاال 

آلیسون خود را به آرامی در بین آن ها قرار می دهد.
بکر در ۱۰ بازی گذشــته برای باشگاه و کشورش هنر 
خود را بخوبی با ثبت ۹ کلین شیت در بازی های مهم 
به رخ کشید. او در طول این راه ستارگانی مانند هری 
کین، سون هیونگ مین، لوئیز سوآرز و سرخیو آگوئرو 

و البته دو بار لیونل مسی را ناکام گذاشت.
آلیسون به جز کســب عنوان بهترین دروازه بان لیگ 
قهرمانان اروپا، در خردادماه جایزه دســتکش طالیی 
بهترین دروازه بــان لیگ برتر انگلیس را نیز بدســت 
آورد که نخستین دروازه بان لیورپولی بعد از پپه رینا از 
سال ۲۰۰8 بود که به این مهم دست می یابد. عملکرد 
او به قدری خوب بود که تمــام تردیدهای اولیه موقع 
پرداخت ۶۵ میلیون پوند برای او توسط لیورپول را از 
بین برد، به گونه ای که یورگن کلوپ در مورد او گفته 
که اگر می دانسته آلیسون این قدر خوب است دوبرابر 

آن مبلغ برایش پرداخت می کرده است!
حاال اگر بخواهیم به واکنش آلیســون بعد از انتخاب 
هشــت ماه قبلش که گفت: »بهتریــن دروازه جهان؟ 
واقعاً؟« واکنش نشــان دهیم، بایــد در جواب بگوییم: 

واقعاً!

بهترین دروازه  بان حال حاضر جهان به بزرگ ترین جایزه فردی می اندیشد

رقابت آلیسون با مسی و فن دایک برای توپ طال !
ضد  حمله

استقالل همچنان در خطر کسر امتیاز 
و حذف از آسیا

ورزش: پس از اعالم خبر حذف اســتقالل از لیگ قهرمانان آسیا به دلیل 
شکایت پروپئیچ، کامران منزوی، عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل توضیح 
داد. او در این خصوص گفت: سه  شنبه شب جلسه هیئت مدیره داشتیم و آقای 
فتحی گزارشی را اعالم کردند. خوشبختانه وزارت ورزش و شخص وزیر وارد 
قضیه شده اند و قضیه ملی است و باشگاهی نیست. وی تأکید کرد: پروپئیچ، 
پاپیچ استقالل شده است! نماینده ای به محل استقرار فدراسیون بین المللی 
فیفا اعزام شده و منتظریم ظرف امروز و فردا اخبار خوش به ما برسد. منزوی 
در برنامه »صبح بخیر« یادآور شد: وزارت امور خارجه نیز در این زمینه بسیار 
زحمت کشیده و کار گروهی خوبی انجام شده است. امیدواریم در کوتاه ترین 
زمان ممکن این پرونده به جای خوبی برسد. او در پایان صحبت هایش، احتمال 
کسر امتیاز و حذف استقالل از آسیا را رد نکرد و اعالم کرد که اصل خبر را 

تکذیب نمی کند چون تا این لحظه استقالل نتوانسته پرونده را حل کند.

شفر تهدیدش را عملی کرد
ورزش: وینفرد شفر، سرمربی پیشین استقالل در تاریخ ۱7 خرداد در 
پستی اینستاگرامی اعالم کرد که به خاطر بی توجهی مدیران استقالل 
تصمیم گرفته که به مراجع قضایی فیفا برای وصول مطالباتش از آبی های 
پایتخت شکایت کند. همچنین او در همان تاریخ قراردادش را به صورت 
یکطرفه با استقالل فسخ کرد. پس از این قضایا و خروج شفر از ایران، این 
ســرمربی آلمانی تیم جدیدش را هم انتخاب کرد و به بنی یاس امارات 
پیوست اما خبری از شکایت رسمی شــفر به فیفا نشد. با این حال او در 
نهایت تهدید خودش را عملی کرد و پرونده اش را برای رسیدگی به فیفا 
فرستاد تا رسماً از استقاللی ها شکایت کرده باشد. این خبر را ساشا شفر 

در گفت  و گو با ایسنا تأیید کرد.

سربازها فقط به فجرسپاسی و ملوان می روند
ورزش: مشاور ورزشی ستاد نیروهای مسلح و عضو هیئت رئیسه جهانی 
سیزم گفت: تراکتورســازی تبریز دیگر حق جذب بازیکن سرباز را ندارد. 
سردار مهرعلی باران چشمه در گفت و گو با فارس در مورد اینکه کدام تیم ها 
می توانند در لیگ برتر بازیکن سرباز جذب کنند، گفت: به جز دو تیم ملوان 
و فجرسپاسی تیم نظامی دیگری در لیگ نداریم که این دو تیم هم در لیگ 

دسته نخست حضور دارند.

حمیداوی: به فرودگاه می رویم 
و پشت سر سرخابی ها آب می ریزیم!

ورزش: فرهاد حمیداوی، مالک تیم فوتبال شهرخودرو درباره وضعیت این تیم 
در تابستان و تکلیف اردوی خارجی این تیم گفت: متأسفانه اردوی خارجی ما 
لغو شد و دیگر وقت هماهنگی آن را نداریم. حمیداوی با کنایه گفت: با رفتن 
استقالل و پرسپولیس به ترکیه، قرار است از امروز واحد پول ترکیه به ریال 
تغییر کند! فکر کنم فقط حنای شهر خودرو رنگ نداشت. تنها کاری که اکنون 
از دست ما بر می آید این است که به فرودگاه برویم پشت سر پرسپولیس، 

استقالل و تراکتور آب بریزیم.

اوساگونا می رود؛ 2 خارجی جدید در ذوب آهن
ورزش: جمشیدی، سخنگوی باشگاه ذوب آهن با اشاره به نقل و انتقاالت و 
شرایط اوساگونا، گفت: وضعیت اوساگونا از دید ما تمام شده است. اعتبارات 
ما مشخص اســت و با مبلغی که او گفت به توافق نرسیدیم. منصوریان دو 
بازیکن خارجی را مد نظر دارد که قرار است در روزهای آینده در اصفهان بر سر 

تمرینات حاضر شوند و بازیکن مدنظر ایشان را جذب خواهیم کرد.

خبر

با ۷ مدال طال، یک نقره و یک برنز رقم خورد
قهرمانی مقتدرانه ایران در کشتی فرنگی 

جوانان آسیا 
ورزش: تیم ایران با کسب 7 مدال طال، یک نقره و یک برنز با اقتدار 

قهرمان رقابت های کشتی فرنگی جوانان آسیا در تایلند شد.
رقابت های کشــتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا روزهای ۱8 و ۱۹ 
تیرماه در شــهر چونبوری تایلند برگزار شد که در پایان تیم ایران با 
7 مدال طالی بهرام معروف خانی در وزن ۶7 کیلوگرم، محمدرضا 
رستمی در وزن 7۲ کیلوگرم، محمد ناقوسی در وزن 77 کیلوگرم، 
حسین فروزنده در وزن 8۲ کیلوگرم، حســن فروزنده در وزن 87 
کیلوگرم، حامد عبدولی در وزن ۹7 کیلوگرم و علی اکبر یوســفی 
در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، یک مدال نقره سعید ارجمندی در وزن ۶۳ 
کیلوگرم و یک مدال برنز میالد رضانــژاد در وزن ۶۰ کیلوگرم و با 
کسب ۲۱8 امتیاز با اقتدار قهرمان شد و تیم های قزاقستان و هند به 

ترتیب با ۱4۶ و ۱4۵ امتیاز دوم و سوم شدند.

مذاکره سرخ ها با کامرونی ها
بازیکن سابق استقالل در تیررس پرسپولیس

ورزش: سرخپوشان پایتخت توافقات اولیه را با کوئیکه و نینگا انجام 
داده اند تا آن ها در اردوی ترکیه به جمع شاگردان گابریل کالدرون 
بپیوندند.کوئیکه سابقه بازی در استقالل تهران و استیل آذین را دارد. 
او که فصل گذشته با ریزه اسپور ترکیه قرارداد داشت به دلیل فسخ 
قراردادش از سوی مسئوالن تیم ترکیه ای یک بازی هم انجام نداد 
و خانه نشین بود. این بازیکن ســابقه حضور در اسپارتاپراگ چک و 

انرژی کوتبوس آلمان را دارد.
در صورت تأیید پزشــکی بازیکن پیشین اســتقالل تهران قرارداد 
وی با مبلغی نزدیک به ۲۵۰ هزار یورو با پرســپولیس عقد خواهد 
شد.همچنین دیگر بازیکن مورد نظر کامرونی پرسپولیس که توانایی 
بازی به عنوان هافبک تهاجمی را دارد توافقات نهایی را با مسئوالن 
پرسپولیس داشته و در صورت عقد قرارداد نهایی با این تیم به ترکیه 

می رود تا در اردوی پیش فصل سرخپوشان حضور پیدا کند.

ویلموتس، تماشاگر احتمالی 
دیدار شهر خودرو و سایپا

ورزش: یکی از برنامه های مارک ویلموتس پس از بازگشت به ایران 
بررسی شرایط بازیکنان شــاغل در تیم های لیگ برتر است و مربی 
بلژیکی به همین دلیل تصمیم دارد در صورتــی که تیم های لیگ 
برتری با هم بازی داشته باشند و این بازی ها با اردوی تیم ملی تداخل 
نداشته باشد مسابقات دوســتانه را از نزدیک تماشا کند. از طرفی 
ممکن است وی دستیاران خود را برای تماشای این بازی ها مأمور کند 
ولی با توجه به اینکه دیدار سایپا و شهر خودرو امروز برگزار می شود 
و اردوی تیم ملی هم از شنبه شروع می شود ممکن است ویلموتس 

برای تماشای این بازی به ورزشگاه اختصاصی باشگاه سایپا برود.

مبلغ انتقال شکاری به تراکتورمشخص شد
ورزش: یک سایت روسی مبلغ انتقال هافبک ایرانی روبین کازان به 
تراکتورسازی را اعالم کرد. دیروز سایت »tatar-inform« روسیه 
رقم قرارداد این بازیکن ایرانی را فاش کرد و نوشت: به صورت رسمی 
رقم قرارداد شکاری با تراکتورســازی اعالم نشده ولی بنا به سایت 
ترانســفر مارکت تیم ایرانی برای جذب این بازیکن مبلغ ۲۵۰ هزار 

یورو به روبین کازان پرداخت کرده است.

سینا حســینی: حضور د یاباته د ر تهران به عنوان یکی 
از بازیکنان خارجی مورد  نیاز اســتراماچونی بهانه خوبی 
بود  تا به سراغ حسن روشــن، پیشکسوت باشگاه استقالل 
برویم تا نظر وی د ر خصوص بازیکنــان و مربیان خارجی 
حاضر د ر باشــگاه استقالل را جویا شــویم، همان طور که 
انتظار می رفت حسن روشن د وباره خیلی بی پرد ه و شفاف 
د ر خصوص مســائل مرتبط با حضور بازیکنــان و مربیان 
خارجی حرف زد  کــه د ر اد امه حاصــل آن را با هم مرور 

خواهیم کرد .
پیشکسوت باشگاه استقالل د ر واکنش به خرید های پر سر 
و صد ای باشگاه استقالل د ر حوزه مربی و بازیکن خارجی 
گفت: تا وقتی روند  نظام مند ی د ر این حوزه وجود  ند اشته 

باشد ، شــما اگر بهترین بازیکن جهان را به ایران بیاورید ، 
قطعاً این بازیکنان نمی توانند  کاری از پیش ببرند ، شــما 
نگاه کنید  به اتفاقات سال های قبل چقد ر حضور بازیکنان 
خارجی د ر فوتبال ایران کارآمد  بود ه اســت، آن ها د ست 
خالی آمد ند  و با چمد انی از پول رفتند ، آن د ســته هم که 
پول نگرفتند  به فیفا رفتند  و شــکایت کرد ند  تا چند  برابر 

حمیدرضاعرب: وحید امیری در شرایطی که هنوز با باشگاه 
ترابزون اسپور ترکیه به طور قطعی همکاری اش را پایان نداده 
بود و مسئوالن این باشگاه در صدد تجلیل از او بودند، مسئوالن 
باشگاه استقالل تالش می کردند با این بازیکن به شکل تلفنی 
ارتباط برقرار کنند که بعد از تالش های بسیار موفق به این کار 
هم شدند تا شاید مانع از حضور امیری در پرسپولیس شوند. 
حقیقت این است که سران باشگاه پرسپولیس پیش از فسخ 
قرارداد این بازیکن مذاکراتی با وی انجام داده بودند تا هرطور 
شده زمینه بازگشتش را فراهم کنند. امیری هم به مسئوالن 
باشگاه پرسپولیس قول مذاکراتی حضوری را داده بود اما این 
بازیکن اعالم کرده اگر پیشنهاد خارجی نداشت حاضر است به 
فوتبال ایران بازگردد. امیری از لیگ قطر پیشنهاد اغوا کننده ای 
دارد اما تیم سابقش بی میل نیست که او را در صف بازیکنان فصل 
آینده داشته باشد. با این حال باشگاه استقالل که فصل پیش 

موفق شد گادوین منشا را از پرسپولیس به استقالل منتقل کند 
قصد دارد این پروژه بزرگ را به سرانجام برساند. حتی کامران 
منزوی که پیگیر مذاکره با این بازیکن بود، مبلغ قابل توجهی 
برای پرداخت به امیری کنار گذاشته بود تا شاید مهم ترین نقل و 
انتقاالت لیگ نوزدهم را به نام استقالل ثبت کند و از سویی زخم 
پرسپولیس را بعد از رفتن شکاری به تراکتورسازی عمیق تر کند. 
اما تالش این عضو فعال هیئت مدیره باشگاه استقالل که تفکراتی 
شبیه فتح اهلل زاده دارد، بی نتیجه ماند و امیری به آن ها اعالم کرد 
که حضور در استقالل چندان برایش بازخوردهای مثبتی به 
همراه ندارد و ترجیح می دهد چنانچه در ایران به فوتبال ادامه 
دهد، آن تیم پرسپولیس باشد. استقاللی ها در واقع به جذب 
امیری استراتژیکی نگاه کرده بودند. آن ها به دنبال تقویت خود 
و تضعیف رقیب سنتی شان بودند که البته مذاکراتشان تا این 

لحظه ناکام مانده است.

پولی که قرارد اد  د اشتند  را د ریافت کنند .
این پیشکســوت باشگاه اســتقالل د ر اد امه توضیح د اد : 
وقتی مد یرعامل باشگاه تخصصی ند ارد  و به واسطه پسر 
خاله بود ن با فالن مد یر ارشــد  به باشــگاه آمد ه انتظار 
زیاد ی است که شــاهد  این اتفاقات نباشــیم، او مجبور 
می شود  برای ساکت نگه د اشتن ســکوها به د الل ها باج 

بد هد  تا فالن بازیکن و فالن سرمربی را بیاورد . االن همه 
چیز برعکس اســت، هنوز ســرمربی تیم انتخاب نشد ه 
بازیکن جذب می شــود  خــب این یک پیامــد  تلخ برای 
فوتبال ایران د ارد  و یک پیامد  شــیرین برای د الل های 

چسبید ه به فوتبال!
حســن روشــن د ر بخش پایانی گفت و گو خــود  تأکید  
کــرد  بــا ایــن اتفاقــات هــواد اران منتظــر موفقیت 
نباشــند  بلکه منتظر یک سلســله شــکایت های جد ید  
از باشــگاه باشــند  چون ایــن رقم های ســنگین از توان 
مد یریتی مد یران فعلــی بر نمی آید  از ایــن رو آن ها قهر 
 می کنند  و بابت عــد م د ریافت رقم قرارد اد شــان به فیفا 

شکایت می کنند . 

انتقاد  روشن از انتخاب مدیران ورزشی د ر گفت و گو با قد س:

باپسرخالهبازیمدیرعاملمیشوند

مذاکرات در عین ناامیدی ادامه دارد

تالشنافرجاماستقاللبرایجذبامیری

کنعانی زادگان: 

مجبورم کردند به دروغ بگویم استقاللی هستم!
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تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایمن نانو فام درتاریخ 1398,04,10 
به شماره ثبت 12524 به شناسه ملی 14008434183

ثب��ت و امض��ا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موض��وع فعالیت : تولید انواع نانو 
ذرات، انواع جوهر، انواع افزودنی رنگ، انواع افزودنی مس��تربچ، تولید انواع رنگدانه های کربنی، س��اخت انواع رنگ و جوهر و پوشش 
فلورس��انت، آنت��ی باکتریال، ضد امواج الکترومغناطیس،خرید و فروش و واردات و ص��ادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، اخذ و اعطای 
نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی ،حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی ، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی 
، ش��رکت در کلیه مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی ، تامین نیروی انس��انی مورد نیاز ش��رکت ، انعقاد قرارداد با کلیه اش��خاص 
حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش مرکزی ، شهر زنجان، کوی انصاریه ، خیابان گلستان ششم ، خیابان فارابی 
، پالک 0 ، 527 ، طبقه زیر زمین ) منفی یک ( ، واحد 6 کدپستی 4515735491 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای سید آرش فهری به شماره ملی 4284396293 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه 
خانم زهرا حمدی به شماره ملی 4284835505 دارنده 15000000 ریال سهم الشرکه خانم فاطمه سقط چی به شماره ملی 4723316477 
دارنده 80000000 ریال س��هم الش��رکه اعضا هیئت مدیره خانم زهرا حمدی به شماره ملی 4284835505و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود و به س��مت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم فاطمه س��قط چی به شماره ملی 4723316477و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور 

به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )526018(
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تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تولید محصوالت کشاورزی سندان سالمت درتاریخ 1397,08,24 
به شماره ثبت 2559 به شناسه ملی 14007946323

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید محصوالت کش��اورزی ارائه 
خدمات و تأمین نیاز تولید کنندگان کش��اورزی تولید محصوالت دامی کش��اورزی ارائه خدمات به کش��اورزان نظیر تسطیح اراضی مشاوره و برگزاری 
دوره های آموزش��ی درخصوص کش��اورزی عملیات س��اخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا ش��بکه های آب رسانی ورود و ساخت 
تبدیل و بسته بندی و فرموله کردن ، توزیع و صدور کلیه سموم دفع آفات و بیماریهای نباتی فعالیت بازار یابی غیر هرمی و غیر شبکه ای درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس��تان زنجان - شهرس��تان ابهر - بخش 
مرکزی - دهس��تان حومه - روس��تا حصارقاجار-خیابان ولی عصر-کوچه ارکیده-پالک 103-طبقه همکف- کدپستی 4561153675 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 2000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم منیژه نجفی به شماره ملی 0053122135 دارنده 1000000 
ریال سهم الشرکه آقای علیرضا حیدری به شماره ملی 4410411519 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم منیژه نجفی به شماره 
ملی 0053122135و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علیرضا حیدری به شماره ملی 4410411519و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آورشرکت از قبیل چکء سفتهء برواتء 
قراردادهاء عقود اسالمی با امضا مدیر عامل و نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است 

اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر )526015(

آگهی تغیی�رات ش�رکت امین صلح 
اش�راق موسس�ه غی�ر تج�اری ب�ه 
ش�ماره ثب�ت 935 و شناس�ه مل�ی 

14007891860
عموم��ی                                  مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1398,03,20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د: - محل ش��رکت به اس��تان آذربایجان 
ش��رقی ، شهرس��تان میانه ، بخش مرکزی ، ش��هر 
میانه، ش��هرک اندیش��ه ، خیابان خی��ام 6 ، کوچه 
خی��ام1 ، پ��الک 9 ، ق581 ، طبقه همکف کدپس��تی 
مربوط��ه  وم��اده  یاف��ت  انتق��ال   5316848919

دراساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )526019(
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آگهی تغییرات ش�رکت پرش�ین افق 
پیم�ان زنگان ش�رکت با مس�ئولیت 
مح�دود به ش�ماره ثب�ت 7653 و 

شناسه ملی 10460109727
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1398,04,05 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : 
ش��عبه شرکت در شهرستان کرمان آدرس استان 
کرمان ، شهرس��تان کرمان ، بخش مرکزی ، ش��هر 
کرم��ان، اب��وذر ، کوچه ابوذر65 ، خیاب��ان ابوذر ، 
پ��الک 0 ، طبقه همکف کدپس��تی 7617775788 
تاس��یس و آق��ای عل��ی عبداله ن��ژاد ب��ه کدملی 

2980110612 به سمت مدیر شعبه تعیین شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )526017(

س
,9
80
46
82

آگهی تغییرات شرکت نظم آفرینان آسایش گستر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 450 و شناسه ملی 10460126719
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,04,03ونامه ش��ماره 2245,5,33,81,9876999مورخه 98,4,9فرماندهی انتظامی 
اس��تان زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : * مدت فعالیت موسسه به مدت 2 سال شمس��ی تمدیدگردیدو ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید. 
* آقای محمدرضا عابدزاده به ش��ماره ملی 5899617497 با دریافت 450100000 ریال س��هم الشرکه خود از موسسه خارج گردید. * آقای حسین 
میرزاحس��ینی به ش��ماره ملی 4390822871 با دریافت 720160000 ریال سهم الش��رکه خود از موسسه خارج گردید. * سرمایه موسسه از مبلغ 
3151000000 ری��ال ب��ه 1980740000 ری��ال کاهش یافت و ماده مربوطه اساس��نامه به نحو مذکور اصالح گردید. * لیس��ت ش��رکاء پس از کاهش 
س��رمایه: 1. آقای حس��ین اخباری دارای 1800400000ریال س��هم الش��رکه 2. خانم فاطمه آقایاری دارای 180040000 ریال سهم الشرکه 3. آقای 

حمید رضا بهروز به شماره ملی 3256997481 دارای 300000 ریال سهم الشرکه 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )526025(

,ع
98
04
69
5

آگهی تغییرات شرکت نظم آفرینان آسایش گستر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 450 و شناسه ملی 10460126719
به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,04,04 ونامه شماره 2245,5,33,81,9876999مورخه 98,4,9فرماندهی انتظامی 
اس��تان زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان موسس��ه منتهی به 1397,12,29 مورد تصویب قرار گرفت. * اعضای 
هیئ��ت مدیره برای مدت دوس��ال عبارتند از: 1- آقای لطف اله مظفری به ش��ماره ملی 4372123442 به س��مت رئی��س هیئت مدیره 2- آقای 
غالمحس��ین اخباری به ش��ماره ملی 5899619198 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره 3- خانم فاطمه آقایاری به ش��ماره ملی 5899624876 به 
س��مت عضو اصلی هیئت مدیره 4- آقای داود عباس��ی به شماره ملی 5899905417 به س��مت عضو اصلی هیئت مدیره 5- آقای حسین اخباری 
به شماره ملی 5899617111 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل * کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقوداس��المی و س��ایر اوراق عادی و اداری با امضاء آقای حس��ین اخباری )مدیرعامل( به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر 

می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )526026(

,ع
98
04
69
6

آگهی تغییرات شرکت جهش رعد هگمتانه 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
10586 و شناسه ملی 14004172670

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی                 
ف��وق العاده م��ورخ 1398,02,28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : هیئت مدیره شرکت مرکب 
از 2 ال��ی 4 نفرخواه��د ب��ود ک��ه درمجمع 
عمومی ع��ادی یاعادی بطور ف��وق العاده از 
بی��ن ش��رکاء و یا خ��ارج از ش��رکت انتخاب                
می ش��وند. و ماده 14 اساس��نامه به ش��رح 

فوق اصالح می گردد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری زنجان )526027(

,ع
98
04
69
7

برگ س��بز و س��ند مالکیت س��واری پراید تیپ جی 
ت��ی ایکس آی م��دل 1385به رنگ ن��وک مدادی - 
متالیک به ش��ماره موتور 1472292وش��ماره شاسی  
S1412285817007 به شماره پالک 54 – 782ط 35 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می گردد.  

/ع
98
04
75
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ند کمپانی و شناس��نامه مالکیت خ��ودروی وانت 
م��زدا م��دل 1389  ب��ه ش��ماره انتظام��ی 965ج62 
ش��ماره  و   FE135908 موت��ور  ش��ماره   12 ای��ران 
شاس��ی 2PN11411544 به مالکیت نادر شاهس��ون                       
قره حس��ینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  /ع
98
04
77
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

      صفحه 11

آگهی تغییرات شرکت یارا طب ثامن شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 400180 و شناسه 

ملی 10320514970
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی فوق 
العاده مورخ 1397,10,13 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : س��رمایه شرکت از مبلغ 150000000000 
ری��ال به مبلغ 550000000000 ریال منقس��م 
ب��ه55000000 س��هم 10000 ریال��ی ب��ا نام که 
تمام��ا از طری��ق مطالب��ات ح��ال ش��ده تامین 
گردی��ده افزای��ش یاف��ت و م��اده مربوطه در 
اساس��نامه بش��رح فوق اصالح و ذیل ثبت از 
لحاظ افزایش س��رمایه در تاری��خ فوق الذکر 

تکمیل امضا گردید . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری تهران )527655(

,ع
98
04
74
8

آگهی انتقالی شرکت صنایع کیان ترانسفوی 
خراسان شرکت سهامی خاص به شناسه ملی 

10380417663
به موجب نامه ش��ماره 27,98,1616 و صورتجلس��ه 
ش��رکتهای  ثب��ت  مرج��ع   1397,11,25 م��ورخ 
شهرستانهای استان خراس��ان رضوی محل شرکت 
صنایع کیان ترانس��فوی خراس��ان ش��رکت سهامی 
خاص به شناس��ه مل��ی 10380417663 به اس��تان 
تهران ، شهرس��تان ته��ران ، بخش مرکزی ، ش��هر 
تهران، میدان ولی عصر ، کوچه بیمه ، خیابان شهید 
اس��تاد نجات الهی ، پالک 107 ، س��اختمان الغدیر ، 
طبقه اول ، واحد 1 کد پستی 1599834113 منتقل 
گردیده و تحت ش��ماره 543593 به ثبت رس��یده 

است .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری تهران )527659(

,ع
98
04
74
9

آگهی تغییرات شرکت فرا سازان پاییز نهاد )سهامی خاص( به شماره ثبت 14831 و شناسه ملی 14007041131
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,09,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. آقای محمد کشاورز نجفی کد ملی 
4310001408 به س��مت رئی��س هیئت مدیره، آقای حمید کش��اورز نجفی کد ملی 4324506779 به س��مت مدیر عامل 
و نای��ب رئی��س هیئت مدیره و خانم فاطمه کش��اورز نجفی کد ملی 4322386660 به س��مت عض��و هیئت مدیره تعیین 
گردیدند. 2. امضای کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، س��فته و بروات و اوراق عادی و اداری با امضا 

هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )527799(

,ع
98
04
75
0

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی افق 
دست یافتنی )با مسئولیت محدود( 

به شماره ثبت 14858 و شناسه ملی 
14007068920

به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1397,07,26 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د: 
نش��انی ش��رکت از قزوی��ن جای س��ابق به 
نش��انی جدید اس��تان قزوین ، شهرس��تان 
قزوین ، بخش مرکزی ، ش��هر قزوین، خیام 
ش��مالی ، خیابان خیام ش��مالی ، بن بس��ت 
حکم��ت 38 ، پ��الک 471 ، طبق��ه اول ب��ه 

کدپستی 3413864517 انتقال یافت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین 
)525504(

,ع
98
04
58
6

آگهی تغییرات شرکت معدنی خرم گرانیت 
نوین شرکت تعاونی به شماره ثبت 175 و 

شناسه ملی 10460012961
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی فوق 
الع��اده م��ورخ 1397,05,25 تصمیم��ات ذیل 
اتخاذ ش��د : *محل ش��رکت به :استان زنجان 
، شهرس��تان ابهر ، بخش مرکزی ، دهس��تان 
ج��اده  خراس��انلو،  روس��تا   ، قلع��ه  صائی��ن 
)مع��دن( ، پ��الک 0 ، طبقه همکف-کدپس��تی 
4574171892انتقال یاف��ت و در مرجع ثبت 
ش��رکت ها وموسس��ات غیر تجاری ابهر تحت 
ش��ماره2604در تاریخ1398,03,26ب��ه ثب��ت 

رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر )526022(

,ع
98
04
69
1

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران 
زنجان شرکت تعاونی به شماره ثبت 

1187 و شناسه ملی 10460042887
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
فوق العاده مورخ 1397,10,11ونامه ش��ماره 
98,4,3اداره  205,14,11,184,626مورخ��ه 
زنج��ان  شهرس��تان  روس��تایی  تع��اون 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : * اساس��نامه 
جدید ش��رکت مش��تمل بر هف��ت فصل 86 

ماده و 44 تبصره به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری زنجان )526024(

,ع
98
04
69
3

آگهی تغییرات شرکت مبتکران صنعت و 
دانش علم گستر شرکت تعاونی به شماره 
ثبت 586 و شناسه ملی 10980148533

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1397,09,10 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : 
سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 12.900.000 
ری��ال طی گواه��ی بانکی ش��ماره خرمدره-
2103 مورخ 98,03,29 بانک توس��عه تعاون 
ش��عبه خرم��دره پرداخت گردی��د بنابراین 
س��رمایه ش��رکت 100% پرداخت ش��ده می 

باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری خرمدره )526029(

,ع
98
04
69
9

آگهی تغییرات شرکت مسکن فرهنگیان 
خدابنده شرکت تعاونی به شماره ثبت 71 

و شناسه ملی 10460006994
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1397,07,10 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : 
*محل شرکت به :استان زنجان ، شهرستان 
خدابنده ، بخش مرکزی ، شهر قیدار، کوچه 
بهارس��تان 29 شهیدمحمددش��تکی ، بلوار 
ام��ام خمینی ، پ��الک -970 ، طبقه همکف-
کدپس��تی 4581753788انتق��ال یافت و 

ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری خدابنده )526030(

,ع
97
04
70
1

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پیشخوان خرم نیک بردیا درتاریخ 1398,04,10 به شماره ثبت 910 به شناسه ملی 14008430973 
 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه خدمات الکترونیکی دفاتر 
پیش��خوان دولت و امور مربوط به آن - طراحی ، پش��تیبانی ،اجرا ونگهداری تمامی سیس��تمهای س��خت افزاری و نرم افزاری کلیه نهادهای دولتی 
و غی��ر دولت��ی در اج��رای ارائه خدمات الکترونیک بموجب مجوز ش��ماره 65,14,42148 م��ورخ 1398,03,30 اداره کل ارتباط��ات و فناوری اطالعات 
استان زنجان تاسیس گردید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان زنجان ، شهرستان خرمدره ، بخش مرکزی ، شهر 
خرمدره، خرم ، کوچه پنجاهم ، بلوار امام خمینی ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپس��تی 4571985895 س��رمایه ش��خصیت حقوقی عبارت اس��ت از مبلغ 
1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای رحمان احمدی فرد به شماره ملی 4410304380 دارنده 950000 ریال سهم الشرکه 
آقای رحیم احمدی فرد به ش��ماره ملی 4411021404 دارنده 50000 ریال س��هم الش��رکه اعضا هیئت مدیره آقای رحمان احمدی فرد به شماره ملی 
4410304380و به س��مت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به س��مت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به س��مت مدیرعامل به مدت 
نامحدود آقای رحیم احمدی فرد به ش��ماره ملی 4411021404و به س��مت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور ش��رکت از قبیل چک ، س��فته ، بروات ، قراردادها، عقود اس��المی و 
همچنی��ن کلی��ه نامه های عادی و اداری باامضاء آقای رحمان احمدی فرد با س��مت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر می 

باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره )526023(

,ع
98
04
69
2

س
,9
80
46
87

آگهی تغییرات شرکت مبتکران صنعت و دانش علم گستر شرکت تعاونی 
به شماره ثبت 586 و شناسه ملی 10980148533 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,09,12 وباستنادنامه شماره 97,43,4185 مورخ97,09,15 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی خرمدره 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - س��رمایه شرکت از مبلغ 105000000 ریال به مبلغ 117900000 ریال افزایش وماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید. - صورت های مالی 
سال 95 به تصویب رسید. -اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: - حمید رضا الهیاری به شماره ملی 4411004488- حامد عزیزخانی 
ارکین به ش��ماره ملی 4411209179- مهرداد محمدی به ش��ماره ملی 6159922564 به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و حمیرا نورلوئی به شماره ملی 4411213427 و 
مهناز خدابنده لوبه شماره ملی 4400172953 به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره. -سعیده عسگری به شماره ملی 4411213001 به سمت بازرس اصلی و علیرضا 

اله یاری به شماره ملی 4410179144 به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره )526020(
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فرهنگ و هنر

گزارش خبرى

معاون هنرى وزير ارشاد :
آيين نامه جامع موسيقى بزودى ابالغ مى شود 

فرهنگ و هنر: معاون هنرى 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى  
دربــاره نازل شــدن ســطح 
هنرى موســيقى در كشــور 
تمام  پــاپ  گفت: موســيقى 
آيين نامه  نيست،  ما  موسيقى 

گسترده اى براى مجوزهاى موسيقى كه بخشى از آن مربوط به شعر 
و ترانه است، نوشته شده و در حال رسيدگى است، اين آيين نامه به 

تصويب برسد، معيار كار خواهد بود.
ســيد مجتبى حســينى در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: آيين نامه 
حوزه موســيقى، آيين نامه جامعى اســت كه تدوين آن در معاونت 
هنرى به پايان رســيده و براى بررســى بيشــتر به بخش حقوقى 
وزارتخانه فرستاده شده اســت كه پس از تأييد نهايى وزير ارشاد، 

ابالغ خواهد شد. 
حســينى يادآور شــد: در كشور ما موسيقى كالســيك با قدرت و 
قوت پيگيرى مى شود، نوازندگان كنسرت هاى اركستر سمفونيك، 
قطعات دشوار و پيچيده را اجرا مى كنند، موسيقى رديف دستگاهى 
به اوج و بالندگى رسيده و آفرينش هاى هنرى خوبى در اين حوزه 

اتفاق مى افتد. 
موســيقى نواحى نيز رشد چشمگيرى داشته است و تعداد جوانانى 
كه مشــغول آموختــن و نواختن نواها و مقامات موســيقى ايرانى 
هستند به تعداد قابل توجهى رسيده است، بنابراين  موسيقى پاپ 

همه موسيقى ايران نيست. 
او درباره تغيير ذائقه و ســليقه موســيقايى مردم به سمت قطعات 
ســطحى و كم محتوا گفت: كاش مردم با دقت و ســليقه بيشترى 
قطعات موســيقى را انتخاب كنند، ضمــن اينكه يكى از تكاليف ما 

ارتقاى سليقه موسيقايى مردم است. 
معاون هنرى وزير ارشــاد درباره تغييرات در شــوراى شعر و ترانه 
پــس از كناره گيرى محمدعلى بهمنــى و حضور نيافتن عبدالجبار 
كاكايى، گفت: آقاى كاكايى بازنشســته شــدند و با توجه به قانون 
بازنشســتگى، به صورت فعلى از حضورشان محروم شديم اما با ما 

همكارى خواهند داشت. 
وى افزود: حضور در شــوراها امرى دائمى  نيســت و ممكن اســت 
عده اى عالقه مند به حضور در شــوراها باشند يا تعداد اعضا بيشتر 

شود.
معاون امور هنرى وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى در نشســت 
ر ؤســاى انجمن هاى هنرهاى نمايشى كشــور كه در مشهد برگزار 
شــد، گفت: پيش نويس تشــكيل صنوف هنرى در وزارت ارشاد از 
اوايل دولت يازدهم مد نظر بوده است و در دوره گذشته كه مشاور 
وزير فرهنگ و ارشاد اســالمى  بودم اين موضوع پيگيرى مى شد و 

همچنان دنبال مى شود. 
تشــكيل صنف يك ضرورت است و به شــناخت كاركردها كمك 

مى كند. 

 150 هزار دانش آموخته تئاتر داريم
معاون هنرى وزير فرهنگ و ارشــاد اســالمى  با اشــاره به توسعه 
نامتوازن در حوزه تئاتر عنوان كرد: اگر توسعه ما در حوزه هنرهاى 
نمايشــى، متوازن بود ســر خواســته هاى اوليه چانه نمى زديم و 

واقع نگرتر بوديم. 
كاســتى هايى در كنار پيشــرفت وجود دارد اما همــواره تأكيد بر 
كاستى هاست؛ اين سبب مى شود آن طور كه بايد به هنر كشورمان 

افتخار نكنيم. 
ما حدود 150 هزار دانش آموخته دانشــگاهى تئاتر و تعداد زيادى 
آموزشگاه هنرهاى نمايشى داريم. اين تعداد هنرآموخته نه تنها در 
كشــورهاى منطقه بلكه در قياس با كشورهاى توسعه يافته، قابل 

توجه است. 
او ادامه داد: تعداد تئاترهايى كه داريم نســبت به گذشــته بيشتر 
شــده است، به طورى كه در مشــهد هر شب 15 تئاتر روى صحنه 
مى رود و اين  نشــان از استقبال عمومى  به تئاتر و گستردگى پهنه 

اجتماعى اين هنر دارد.
 

  جشنواره تئاتر فجر با رويكرد جديد 
برگزار خواهد شد

همچنين مديركل مركز هنرهاى نمايشــى وزارت ارشــاد از تغيير 
رويكرد جشنواره تئاتر فجر امسال خبر داد و گفت: امسال جشنواره 
تئاتر فجر با رويكرد جديدى برگزار خواهد شد و آيين نامه آن شنبه 

هفته آينده ابالغ مى شود.
شــهرام كرمى  در نشســت رؤســاى انجمن هاى هنرهاى نمايشى 
كشــور، افزود: جشــنواره تئاتر فجر بنا دارد از حالت رقابتى خارج 
شــود، كما اينكه بايد از نگاه سنتى خارج شود و متأسفانه اين نگاه 
سنتى در شهرســتان هاى ما وجود دارد، در حالى كه بايد به سمت 
تئاترى با معيارهاى بين المللى برويــم. ديدگاه ها درباره تئاتر فجر 
بايد دستخوش تغيير شود چون سال هاست كه جشنواره فجر روند 
يكســانى را طى مى كند، اميدوارم با تغييرى كه در سبك برگزارى 

آن انجام مى شود به جشنواره اى حرفه اى برسيم.
او با اشاره به تعطيلى جشنواره تئاتر مناطق گفت: خودم با تعطيلى 
جشــنواره مناطق موافق بودم، ولى وقتى مطالبــه اى وجود دارد، 
نظرات خودمان را كنار گذاشــتيم و با جشــنواره تئاتر چهارســو، 
جشــنواره تئاتر مناطق حيــات دوباره اى گرفت. جشــنواره تئاتر 
چهارســوى كشور، نخســتين برنامه ما در ســال جارى است كه 

مدخلى براى ورود به جشنواره فجر است. 
كرمى  اظهار داشــت: در يك سال گذشــته مطالبه اى جدى براى 
برگزارى جشــنواره مناطق كشور وجود داشت. جشنواره مناطق را 

ارزيابى و نقاط ضعف را بررسى كرديم. 
با مطالبه اســتان ها، آيين نامه جشــنواره تئاتر چهارسو يك ماه و 
نيم پيش به اســتان ها ابالغ شد، ولى مشــاركت خوبى نداشتيم و 
فقط ســه اســتان اعالم آمادگى كردند، در حالى كه اين جشنواره، 
مطالبه بيشتر استان ها بود. در نشست ها مطالبه برگزارى جشنواره 
مناطق وجود دارد ولى وقتى عملياتى مى شود، همه كنار مى كشند. 
جشــنواره تئاتر مناطق با تمام ضعف هايش، تعطيل شد و حاال بايد 

براى برپايى جشنواره چهارسو مشاركت شود.
مدير مركز هنرهاى نمايشى وزارت ارشاد با اشاره به رشد چشمگير 
تئاتر گفت: بودجه ســال گذشــته تئاتر 25 ميليارد بوده اســت و 

اميدواريم امسال همين رقم جذب شود. 
اين ارقام نســبت به ســال 96 كه بودجه 33 ميليــارد بوده، روند 

كاهشى داشته است. 

 فرهنگ و هنر/ زهره كهندل  پروانه معصومى 
 كه دهه هفتم زندگى اش را پشت سر گذاشته و 
از زنان بازيگر پيشكسوت كشورمان است، پيش 
از انقــالب اســالمى  فعاليتى جدى در ســينما 
نداشت، زيرا جايگاه زنان را در فيلم هاى آن دوره 
نمى پسنديد. او در سال 51 با فيلم «رگبار» بهرام 
بيضايى وارد سينما شد و تا سال 56 در سه فيلم 
ديگر هم بــازى كرد، اما پس از انقالب و بويژه از 
اواسط دهه 60 كه جايگاه زنان در سينماى ايران 
پررنگ تر و جدى تر شد، حضور او هم بيشتر شد 
به طورى كه در ســال 63 به خاطر بازى در فيلم 
«گل هاى داوودى» جايزه بهترين بازيگر نقش اول 
زن جشــنواره فيلم فجر را گرفت و در سال هاى 
اخير هم نقش آفرينى هاى مانــدگارى را از او در 
قاب تلويزيون شاهد بوديم. به مناسبت روز عفاف 
و حجاب با اين بازيگر پيشكسوت درباره جايگاه 
و وضعيت زنان بازيگر در ســينماى ايران، پيش 
و پس از پيروزى انقالب اسالمى  گفت و گو كرديم 

كه مى خوانيد: 

 خانم معصومى! شما از بازيگران قديمى  
فيلم هاى  در  اما حضورتان  سينما هستيد 
پيش از انقالب، كمرنگ بوده است و پس از 
انقالب، شاهد حضور بيشتر شما در سينما 
بوديم، دليــل اينكه پيش از انقالب حضور 

زيادى در سينما نداشتيد، چه بود؟
فيلم هايى كه من پيش از انقالب بازى كرده بودم، 
نه در گيشــه بلكه در جذب طيف دانشجويان و 
طبقه تحصيلكرده و نسل جوان آن دوران موفق 
بودند و به عنوان آثاري روشــنفكرانه و متفاوت با 
سينماي آن زمان مطرح شدند. درواقع من هيچ 
وقت قاطي سينماي آن دوره نشده بودم و با يك 
گروه كارم را ادامه دادم، چون گروهي بود كه همه 
اعضاي آن را مي شناختم و فضاي پشت دوربين، 
فضايي سالم، خانوادگي، امن و راحت بود، بويژه 
براي يــك زن جوان كه مي خواســت در عرصه 
بازيگري فعاليت كند. دستمزدهاي بازيگران آن 
موقع نسبت به حاال خيلي پايين بود و فقط سه، 
چهار بازيگر بودند كه دســتمزد باال مي گرفتند. 
من هم چون به بازيگــري به عنوان حرفه اي كه 
از طريق آن كســب درآمد كنم، نگاه نمي كردم 
فقط با گروه آقاي بيضايي كار كردم؛ در فيلم هاي 
ديگر بازي نكردم و به دور از ســينماي آن دوره 
بــودم. در زمان انقالب هم خــارج از ايران بودم. 
تصميم داشتم تحصيالتم را ادامه بدهم و پسرم 
را كه در فرانسه بود، ببينم. در آن زمان، يعنى از  
سال 57 تا 62 هم تقريباً زنان در سينماي ايران 
جايي نداشتند و اصالً سينمايي هم به آن صورت 
نداشتيم. وقتى برگشــتم، به هرحال بايد منتظر 
پيشنهاد يك نقش مناسب مي شدم كه باالخره 
فيلم نامه «تاتوره» به من پيشــنهاد شــد. آقاي 
پوراحمــد آن موقع كارگردان جواني بود كه تازه 
كار فيلم سازي را شروع كرده بود. وقتي فيلم نامه 
را به من داد، از نقشــي كــه برايم در نظر گرفته 
بود خوشم آمد. شــخصيت يك زن جنوبي كه 
اتفاقاتي برايش مي افتد، مقاومت مي كند و روي 

پاي خودش مي ايســتد، به نظرم جذاب بود و در 
آن فيلم بازي كردم. اين آغازى شد براى حضور 

دوباره ام در سينما.
 

بازيگران زن در سينماى پيش   جايگاه 
از انقالب چطور بود و چه نقش هايى به زنان 

بازيگر داده مى شد؟
پيش از انقالب زنان در سينما براى گيشه حضور 
داشتند تا فيلم فروش بيشترى داشته باشد. من 
حتى شنيده بودم كه قطعه اى از رقصيدن خانم ها 
را براى فيلم هاى خارجى كه نمى فروخته، بين كار 
قرار مى دادند تا آن فيلم بفروشــد. در آن زمان، 
زن دســتاويزى بود كه فيلم گيشه داشته باشد، 
البته بازيگرانى هم داشــتيم كه براى خودشان 
حرمتى قائل بودنــد. من پيش از انقالب، خيلى 
ســينما نرفتم و حضور زيادى نداشــتم، چون 
خانواده ما مذهبــى بودند. در يكى دوتا فيلم كه 
همان زمان ديدم، خانم هايى بودند كه نقش هاى 
خوبى داشتند، نقش هايى كه نيازى به رقص و آواز 
نداشت ولى اين زن در جايگاه اصلى خودش كه 
بتواند دردى از معضالت جامعه را حل كند، نبود. 
اين وضعيت زنان در سينماى پيش از انقالب بود.

 در بسيارى از فيلم هاى آن دوران شاهد 
بوديم كه شــخصيت زن در سايه يك مرد 
تعريف مى شد و كمتر شاهد زنان مستقل 

و قوى بوديم.
همين طور است. جايگاه زن در سينما درست نبود 
و تصوير از زنان جامعه در شأن آنان نبود. مثالً يك 
زن بدكاره را نشان مى دادند كه آقايى مى آيد و به 
راه راســت هدايتش كرده و با او ازدواج مى كند. 
چنين تصويرى از زنان در ســينما وجود داشت. 

متأسفانه زنان در فيلم هاى پيش از انقالب جايگاه 
درستى نداشتند. به هر صورت اين تصوير هم به 
خاطر گيشه بود و سرمايه گذار مى خواست پولش 
برگردد. فكر نمى كنم آن زمان هم دستمزدهاى 

آنچنانى به بازيگران زن مى دادند.
 

 پس از انقالب چه اتفاقى براى جايگاه زن 
در سينما رخ داد؟

تا دو، ســه ســال پس از انقالب، سينما خيلى 
جدى پا نگرفتــه بود و زنــان در فيلم ها تقريباً 
نقش حاشيه اى داشتند، يعنى اگر مى خواستند 
زنى را نشــان دهند، النگ شات مى گرفتند كه 
بازيگر زن تشــخيص داده نشود، البته به خاطر 
پوشش مشــخص بود كه يك بازيگر خانم دارد 
بازى مى كند. تا چند ســال نخســت، زنان را در 
ســينما به صورتى كه بايد، نداشتيم. تا اينكه در 
فيلــم «راه دوم» كه من در آن را بازى كردم، زن 
در فيلم نقش و حضور پررنگى داشت كه اثرگذار 
بود. به نظرم اين فيلم، نقطه عطفى از حضور زنان 
در ســينماى پس از انقالب بود، چون تا پيش از 

اين فيلم، زنان در سال هاى اوليه انقالب، منفعل 
و در حاشــيه بودند ولى با آمــدن فيلم راه دوم 
مسير عوض شد و زن ها در فيلم هاى ايرانى نقش 
محورى به عهده گرفتند. اين فيلم نشان داد كه 
مى توان زن بود و در فيلم هم بازى كرد. اين طور 
شد كه خانم ها در سينما حضور پررنگ ترى پيدا 
كردند و بايد بر هنرشــان تكيه مى شــد. در اين 
شرايط بازيگران خانم براى بازى در يك فيلم بايد 
هنرى در چنته مى داشتند. پس از آن شاهد بوديم 
كه بازيگران درجه يك و خوب زن در ســينماى 
ايران درخشــيدند. آن ها نشان دادند كه آنچه در 
سينماى پيش از انقالب از چهره زنان در سينما 
وجود داشت كه معموالً با رقص و آواز همراه بود و 
مردم را به همين بهانه به سينما مى كشاند، تصوير 
درستى نيســت، بلكه هنر بازيگر و توانايى او در 
نقش آفرينى با پوشش درست و قصه اى جذاب، 

مى تواند تماشاچى را به سينما بياورد. 

 در واقع پس از انقالب چهره اغواگر زن 
در سينما كمرنگ شد؟

مى توان گفت كه نماى اغواگرى زنان در سينما به 
صفر رسيد و به هنر آنان تكيه مى شد، اما متأسفانه 
چند سالى اســت كه فقط چهره زنان در سينما 
اهميت پيدا كرده و بازيگر زن بايد زيبا باشد. آيا 
بازيگرى كه چهــره زيبايى ندارد نمى تواند بازى 
كند؟ وقتى بازيگرى درست بازى مى كند، تماشاگر 
به عيوب چهره اش نگاه نمى كند بلكه از بازى اش 
لذت مى برد، اما متأسفانه به دوره اى رسيده ايم كه 
چهره زنان بازيگر، حرف اول را مى زند. به همين 
دليل بســيارى از بازيگران خانم، جراحى زيبايى 
مى كنند كه همه شــبيه هم مى شــوند. اكنون 
خانم هاى بازيگرى داريم كه جراحى بينى كرده اند 

و بازى خوبــى هم ندارند، در حالى كه بازيگر زن 
ديگرى داريم كه جراحى زيبايى هم نداشته  اما از 
بازى اش لذت مى بريد؛ اين ها متأسفانه وجود دارد 

و از معضالت امروز سينماست. 
برخى بازيگران هم با ايجاد حواشى كه خودشان 
مسبب آن هستند به حرفه بازيگرى شان صدمه 
مى زنند. قوانين كشــور ما اسالمى  است و نيازى 
نيست كه بازيگران حتماً از زندگى شخصى  شان 

در فضاى مجازى پرده بردارى كنند.

 پــس از انقالب شــاهد نقش هايى از 
زنان در ســينماى ايران هستيم، همچون 
همسران و مادران شــهدا كه الگوى صبر 
و مقاومت هستند، در واقع دفاع مقدس و 
انقالب اسالمى، فرصت نقش آفرينى چنين 

نقش هايى را به بازيگران زن داد.
همين طور است. نقش مادران و همسران شهيد و 
زنان جانباز و ايثارگر پس از انقالب و دفاع مقدس 
به وجود آمدند. به نظرم آن طور كه بايد و شــايد 
به اين شــخصيت ها پرداخته نشده و بايد بيشتر 
پرداخته شود. بايد جايگاه مادران و همسران شهدا 
و زنان جانباز را احيا كنيم و به جامعه بشناسانيم، 
چون در مورد آن ها خيلى كم كارى شــده است. 
به بركت كتاب هاى خاطرات تاريخ شفاهى، اين 
جايگاه بهتر معرفى شده و به نظرم از دل هر كدام 
از اين كتاب ها، 10 فيلم سينمايى بيرون مى آيد. 
زنان ما در جريان دفاع مقدس و تظاهرات پيش 
از انقالب نشــان دادن كه چه جايگاهى داشتند. 
ما زنانى قوى داريم و معتقدم خيلى كم به آن ها 

پرداخته شده است.

 از دهه 80 هم موضوعاتى در سينما باب 
شد كه در آن زنانى تصوير مى شدند كه يا 
به آن ها خيانت شده بود يا به هر دليلى به 
همسرانشان خيانت مى كردند؛ اين تصوير 
اگرچه الزم بود اما خيلى كليشــه اى شد و 
تصويرى يكطرفه از زن را به نمايش گذاشت، 

با اين موضوع موافقيد؟
البته اين فيلم ها هم روشنگرى مى كنند تا زنان 
راه را از چاه تشــخيص دهند، ولى در كنارش، 
نمايش چهــره زنان قوى هــم نبايد فراموش 
شــود، مادرانى كــه ايســتادگى كردند بويژه 
مادران شــهدا. زنى كه چهار فرزندش را براى 
دفاع از جان و مال مــردم، تقديم خاك ايران 
مى كند قابل ســتايش است؛ چطور مى توان از 
آن ها قدردانى كرد جز اينكه زندگى شان را به 
تصوير بكشيم تا در تاريخ بمانند. اگر اين ها را 
ثبت و ضبط نكنيم، از ياد مى روند. نسل سوم 
پس از انقــالب نمى داند جنگ چه بوده و چه 
بر ســر ما كه جنگ را ديديم، آمده است. چه 
بر ســر مردم خرمشــهر آمده كه در چند روز 
همه زندگى شــان را از دست دادند. اگر اين ها 
منعكس نشود، چند ســال بعد به كلى از ياد 
مى رود. فراموشــى اين ها يعنى پايمال شدن 
خون پاك شــهدا. اگر نتوانيم آرمان هاى شهدا 

را پاس بداريم، هيچ هستيم.
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با انتشار كتاب هاى ديجيتال و سايت هاى پخش كتاب

نگران تعطيلى كتاب فروشى ها باشيم؟
فرهنگ و هنر/ خديجه زمانيان: تعطيلى كتاب فروشى ها 
ديگر به يك رويه تبديل شده است، تعجب نخواهيم كرد كه 
اگر يك روز ببينيم همه كتاب فروشى ها تعطيل شده و ديگر 
در شهرمان هيچ كتاب فروشى اى وجود ندارد. برپايه آمارى كه 
سال گذشته از سوى مؤسسه خانه كتاب اعالم شد، در حال 
حاضر 6000 كتاب فروشى در كشور مشغول فعاليت هستند.

از اين تعداد نيمى از آن ها را مغازه هاى نوشــت افزار تشكيل 
مى دهند. 1000 كتاب فروشى هم كتاب درسى و كمك درسى 
مى فروشــند. چيزى كه باقى مى ماند، 2000 كتاب فروشى 
است كه 1400 تاى آن در تهران و 600 كتاب فروشى ديگر 
نيز در شهرستان داير هستند. از اين ميان 200 كتاب فروشى 
در خطر جدى تعطيلى قرار دارند و بقيه هم با مشكالت فراوان 
روبه رو هستند و خودشان را به زور سرپا نگه داشته اند. البته با 
توجه به اينكه اين آمار مربوط دو سال گذشته است، مطمئناً 

اآلن اين آمار و تعطيلى ها بيشتر شده است.  
تعطيلى كتاب فروشى ها علت هاى مختلف دارد؛ ماليات دادن، 

تصميم به تغيير شغل و مهم ترين دليل گرانى كاغذ.  
فكر كنيد يك روز مى خواهيد به كتاب فروشى مورد عالقه تان 
برويــد تا كتاب بخريــد، اما مى بينيد جاى كتاب فروشــى، 

ساندويچى يا كبابى يا پوشاك و البسه داير شده است. 
البته عده اى مى گويند با تعطيلى كتاب فروشى ها اتفاق خاصى 
نمى افتــد، چون اكنون هم خيلى از آدم ها حوصله ندارند در 
ترافيك و گرماى هوا به كتاب فروشى بروند و كتاب بخرند. اين 
روزها  براحتى مى شود از طريق فروشگاه هاى مجازى يا با يك 
پيامك، كتاب دلخواه را خريد بدون اينكه زحمت ترافيك و 

شلوغى خيابان ها را متحمل شويم.  
آيا كتاب مانند كاالهاى ديگر است كه بشود براحتى از خريد 
حضورى و گشت و گذار ميان قفسه هاى كتاب صرف نظر كرد 
و بى دغدغه كتاب را دم در منزل و يا محل كار دريافت كرد؟  

اصــالً فكر كنيد يك روز در شــهر شــما هيچ 
كتاب فروشى وجود نداشــته باشد و همه آن ها 
به مرور تعطيل شده باشند. آيا مى توان شهر بى 
كتاب فروشى را متصور شد؟  يك ناشر مى گويد: 
خواندن كتاب بخشى از لذت مطالعه است، بخش 
ديگر اين لذت با نوع خريد كتاب و گشت و گذار 

در كتاب فروشى و قفسه هاى كتاب بدست مى آيد.  
بــه باور داريــوش نويدگويى، يك كتابخــوان از بودن ميان 

كتاب ها لذت مى برد. بارها با كتابخوان ها صحبت 
كرده ام كه خواندن كتاب كاغذى را مى پســندند 
يا كتاب ديجيتال و بيشتر آن ها گفته اند از اينكه 
به كتاب فروشى بروند، با دوستانشان درباره كتاب 
گپ وگفت كننــد، ميان كتاب ها قدم بزنند و بعد 
كتاب مورد عالقه شــان را بخرند، لذت مى برند و 
اين ســاعت ها و زمانى كه صرف مى شود، جزو عمر حساب 

نمى كنند.  

مؤلف و مسئول انتشارات «نويد شيراز» معتقد است، خريدن 
و خواندن و حتى تمايل نشان دادن به كتاب ديجيتال موجى 
است كه فروكش مى كند، همچنان كه اين موج در اروپا هم 

وجود داشت و اكنون از بين رفته است. 
براســاس تحقيقاتى كه اين ناشر در چهار ســال گذشته و در 
نمايشــگاه كتاب فرانكفورت انجام داده، متوجه شده بسيارى از 
ناشــران آلمانى كه به جاى كتاب كاغذى، كتاب هاى ديجيتال 
منتشــر مى كردند دوباره به سمت انتشــار كتاب كاغذى روى 
آورده اند. او توضيح مى دهد: در نمايشــگاه از چند ناشر آلمانى 
پرسيدم چند درصد از ناشــران آلمانى كتاب ديجيتال منتشر 
مى كنند (البته تعداد ناشران آلمانى فقط 1700 تاست و اين رقم 
در مقابل 17 هزار پروانه نشــرى كه در ايران براى ناشران صادر 
شــده، عجيب است) و پس از پرس و جو متوجه شدم 95 درصد 
ناشران و مخاطبان به سمت چاپ كتاب هاى كاغذى برگشته اند و 

فقط پنج درصد ناشران كتاب ديجيتال منتشر مى كنند.  
نويدگويــى معتقد اســت: نتيجه تحقيق و پرســش من 
نشــان داد توجه به خواندن كتاب ديجيتال و خريدهاى 
اينچنينى فقط يك موج اســت، حتــى اروپايى ها كه در 
عرصه نشر و چاپ كتاب فاصله اى 100 ساله با ما دارند و 
پيشگام بوده اند، دوباره به خواندن و انتشار كتاب كاغذى 

روى آورده اند. 
اين فعال فرهنگى مى گويد: با اين مقدمه پاسخ به پرسش 
شــما واضح و روشــن اســت، چون كتاب با بقيه كاالها 
متفاوت اســت، فروشــگاه كتاب هم با بقيه فروشــگاه ها 
متفاوت اســت و نمى توان شــهرى بدون اين فروشگاه ها 
متصور شــد. كتاب فروشى، كتابخانه و مصرف كاغذ نشان 
از توســعه فكرى و آگاهى و پيشــرفت شهر و كشور دارد 
و هر كتاب فروشى كه تعطيل مى شود بايد گفت: افسوس 

و صد حيف! 

آرش خليل خانــه: وزيــر فرهنگ و 
ارشــاد اســالمى در گفت وگو با قدس 
آنالين گفت: پيش نويس نظام صنفى هنر تنظيم 
شــده و در آينده نزديك آمــاده ورود به هيئت 

دولت است.
ســيد عباس صالحــى، وزير فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى در گفت وگو با خبرنگار قدس آنالين 
دربــاره رفع موانع ثبت دهــه كرامت در تقويم 
رسمى كشور اظهار داشــت: اين موضوع ديروز 
در شوراى فرهنگ عمومى مطرح و مقدمات آن 

مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت. 
وى خاطرنشــان كرد: چون ايــن موضوع پيش از 
اين نيز يك بار در شــوراى عالى انقالب فرهنگى 

مطرح شــده  و به دليل آنكه مســتندات كافى از 
نظر اين شورا براى آن مورد توجه قرار نگرفت، قرار 
شد  مسئله را با مستندات قوى ترى پيگيرى و به 
نتيجه برسانيم و از طريق شوراى فرهنگ عمومى 

به شوراى عالى انقالب فرهنگى منتقل كنيم.
وزير ارشــاد همچنين دربــاره آخرين وضعيت 
آيين نامه  نظام صنفــى هنر نيز به قدس آنالين 
گفت: چون در حوزه هنــر، گروه هاى مختلف و 
تنوع صنفــى وجود دارد و از طرفــى در پاره اى 
از موارد اتحاديه هاى روشــن صنفى هم نداريم، 
گفت وگوهــاى ما طوالنى بود و همــكاران ما با 
مجموعه اصحاب صنوف مختلف شاخه هنر 20 
تا 30 جلسه كارشناسى و بحث داشته اند و متنى 

تنظيم شــده كه آن را با توجه به اينكه بخشــى 
از كار هم بــه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
مربوط است، به آقاى شريعتمدارى نيز ارائه داديم 
و ايشان هم آمادگى مجموعه خود را اعالم كردند.
صالحى تصريح كرد: كار در حال نهايى شــدن 
است و ان شاءاهللا در آينده نزديك آماده ورود به 

هيئت دولت خواهد بود.
وزير ارشــاد در مورد وضعيــت كاغذ هم گفت: 
3000 تــن كاغذ تــا هفته آينــده از گمركات 

ترخيص مى شود.
وى افزود: در سه ماه گذشته حدود 30 هزار تن 

كاغذ را وزارت ارشاد تقييد كرده است.
 البته در مســير ادارى با توجــه به اينكه كاغذ 

فرهنگــى حــوزه نشــر و مطبوعــات از كاغذ 
غيرفرهنگى جدا شــد، اختالل هايى را در روند 
ادارى هــم در  ســامانه وزارت صمت و هم در 
بانــك مركــزى ايجاد كــرد، اما خوشــبختانه 

سامانه هاى ادارى منظم شده اند.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى
در گفت وگو با قدس خبر داد

آيين نامه 
نظام صنفى هنر 
در مرحله نهايى

چهره خبر

كتاب

پروانه معصومى در گفت و گو با قدس:

قصه مادران و همسران شهدا را به سينما بياوريم
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