
گرد غربت نشود شسته ز ديدار غريب
روز گذشته بريده كوتاهى از برنامه «ورزش 
و مردم» بــا اجراى «پيمان يوســفى» 
در فضاى مجازى منتشــر شد كه آقاى 
مجرى در آن شعرى از «ناصر خسرو» را 
روى آنتن زنده مى خواند. كاربران فضاى 
مجازى معتقدند پيمان يوسفى با اين شعر 
به «مزدك ميرزايى» و مهاجرتش كنايه 
زده است. يوسفى در بخشى از اين شعر مى گويد: «گرد غربت نشود شسته ز 
ديدار غريب/ گرچه هر روز سر و روى بشويد به گالب /هر درختى كه ز جايش 

به دگر جاى برند/ بشود زو همه آن رونق و آن زينت و آب»!

پاياِن دروغ جاويدان
در آســتانه پنجم مرداد ماه و همزمان با 
سالروز عمليات مرصاد، كاربران با انتشار 
هشتگ #روايت_ مرصاد ياد شهداى اين 
عمليات و اين روز را گرامى داشــتند. در 
ادامه چند نمونه از پيام هايى كه كاربران با 
هشتگ #روايت_مرصاد منتشر كرده اند را 
مى خوانيد: «رزمنده هايمان فروغ جاويدان 
را طورى درهم كوبيدند كه تبديل به دروغ جاويدان شد...فروغ جاويدان پايان 
منافقين بود. شكست در اين عمليات موجب شكسته شدن رجوى در ذهن 
تعداد زيادى از نيروها و ريزش سازمان شد به طورى كه تعداد زيادى از اعضا 

و هواداران مجاهدين از آن ها جدا شدند».

پوآرو طور!
روزنامه «فرهيختــگان» چند روز پيش 
گزارشى در ارتباط با درآمد ميليونى عادل 
فردوســى پور از برنامه نود منتشــر كرد 
كه حسابى در فضاى مجازى حاشيه ساز 
شــد. «ميكائيــل ديانــى» روزنامه نگار 
و مستند ســاز در اينســتاگرام نوشــته 
است:«ميگن دفاع نكردن بهتر از دفاع بد 
انجام دادن اســت؛ مصداقش ميشــه دفاع فن پيج هاى فردوسى پور از او  در 
برابر گزارش فرهيختگان! جواب ســؤاالت روزنامه رو ندادند و رفتن در يك 
عمليات «پوآرو طور» نوشتن چون على فروغى، رئيس شبكه سه با مسعود 
فروغى، سردبير فرهيختگان هم فاميلى هستند پس برادر اند و اين عمليات هم 
برنامه ريزى شده است! على و مسعود با هم نسبت فاميلى كه ندارند هيچ؛ در 
دوران نظام گفتمانى و جبهه اى هم كه هستند بعضاً اختالف نظرهايى دارند».

رويكرد براندازى
«حجت اهللا عبدالملكى» اســتاد دانشگاه 
امام صــادق(ع) در واكنش به حواشــى 
انتصاب پرويز فتاح به عنوان رئيس جديد 
بنياد مســتضعفان در صفحه توييترش 
نوشــت: «از خبر عزم مهندس فتاح براى 
بنياد مســتضعفان  امالك  بازپس گيرى 
كسانى ناراحت شده و تكه پرانى مى كنند 
كه اغلب منش و رويكرد اصالح طلبى و براندازى دارند! واقعيت همين است. 
آن هايى كه به نظام و جريان انقالبى به اتهام فساد حمله مى كنند همان هايى 

هستند كه خود عامل بروز فساد شده اند!»

مجيد تربت زاده: انگار داشــتن يك «وزير بهداشت» 
خوب، كارى، بى حاشيه  و به قول گزارشگرهاى ورزشى، 
ششدانگ به مردم و به دولت هاى  مختلف اين 13 يا 14 
ســال اخير ما نيامده اســت! از وزيرى كه با همه «هلو» 
بودنش، به مذاق و گلوى رئيــس دولت هاى نهم و دهم 
خــوش نيامد، خانم وزيرى كه با همــه تالش هايش، به 
خاطر يك افشاگرى درباره واردات مجبور به كنار رفتن از 
وزارت شد و وزيرى كه نسخه شفاهى « خودت بمال»اش، 
هنوز هم دستمايه جوك هاى فضاى مجازى است بگيريد 
تا وزيرى كه با وجود اميدوارى هاى ايجاد شده درباره اش، 
دو روز پيش در جمع دانشگاهيان در كنار همه حرف هاى 
علمى و منطقى كه زد، وقتى به بحث افسردگى و رابطه اش 

با خودكشى رسيد، بدجورى به جدول كوبيد!

 نسخه روانپزشكى
« ســعيد نمكى» اگرچه ســن وزارتش هفت ماه بيشتر 
نيست و از اين حيث شايد جوان ترين عضو كابينه باشد، 
اما خودش 60 ســالگى را رد كرده است. آقاى داروساز و 
حاال سياستمداركاشــانى االصل، دكتراى داروســازى و 
تخصص ايمنى شناســى دارد . عضويت در هيئت علمى 
دانشگاه شهيد بهشتى، عضويت در شوراى سياست گذارى 
مركز ملى تحقيقات بيمه ســالمت، معاونت در سازمان 
محيط زيســت، معاونــت امور اجتماعــى و عمومى در 
ســازمان مديريت (ســازمان برنامه و بودجه)  و ... را هم 
اگر به ســوابقش اضافه كنيد، مى ماند گفته هاى خودش 
درباره اينكه  مدتى معاون بهداشــتى وزير بهداشت بوده، 
چند وقتى به خانم «ابتكار» مشاوره مى داده و چندسال 
هم مديرعامل چند كارخانه داروسازى بوده است. البته « 
نمكى»  يك عنوان « نخســتين وزير» را هم با خودش 
يدك مى كشــد. او نخستين وزيربهداشِت غير پزشك در 
سال هاى پس از انقالب است . با اين وجود نخستين وزيرى 
هم هست كه با وجود پزشك نبودن، سعى مى كند داليل 
افسردگى ملت را تشخيص دهد و براى آن البد نسخه هم 
بپيچد. نسخه اى كه جنجال برانگيز هم شد و واكنش هاى 

زيادى را به همراه داشت.

 حاال ماجرا چه بود؟
« ... بحث سالمت روان نيز موضوعى بسيار مهم است كه 
بايد به طور جدى به آن بپردازيم. اين موضوع مشاركت بين 
بخشــى مى طلبد ما 14 تولد در شيعه داريم با 13 وفات، 
اما هميشه دلمان مى خواهد گريه كنيم و ضجه بزنيم. بايد 
اين فضاى غم انگيز را شكست و آن را تعديل و تلطيف كرد. 
اين افسردگى عامل خودكشى و بسيارى از خشونت هاى 
اجتماعى است. بايد روان هاى پريشان را دريابيم...». البته 
همه صحبت هاى چند روز پيش وزير بهداشت، همين ها 
نيســت،اما جنجالى ترين شــان هســت. ما در ادامه هم 
بخش هاى ديگــرى از صحبت هاى خوب و علمى وزير را 
مى آوريم و هم واكنش هايى كه منتقدانش نســبت به او 
داشته اند را، اما حيفمان مى آيد پيش از اين ها نگوييم كه به 
نظر مى رسد وزير بهداشت با همه تخصص و دلسوزى اش، 
شايد به دليل تعدد موضوعات يا جلب نظر برخى مخاطبان 
حاضر در جلسه و يا هزار و يك دليل ديگر، بحث افسردگى 
، مبحث آسيب شناسى عزادارى و موضوع نشاط آفرينى 
و اميد در ميان دانشجويان را با هم قاطى مى كند و شايد 
ناخواســته از خط قرمزهاى بحث عزادارى براى ائمه (ع) 
رد مى شــود. اين در حالى ست كه دكتر سعيد نمكى نه 
روان شناس و نه جامعه شناس  است و البد دارد براساس 

تجربه هاى شــخصى، اقدام به تشخيص و درمان مشكل 
افســردگى مى كند! همين ســخنان كافى بود تا يكباره 
تعداد زيادى از افراد در فضاى مجازى و رسانه اى عليه وزير 
موضع بگيرند و از نسخه پيچى عجوالنه اش انتقاد كنند. 
« حسن شمشــادى» در اينستاگرامش نوشت: «روحش 
شــاد امام راحل كه فرمود: اين هايى كه تزريق مى كنند 
ملت گريه ملت گريه، [اين ها] خيانتكارند، اربابانشــان از 
اين گريه ها مى ترسند...» وى نوشت: وزير بهداشت محترم 
خدا نكند شما هم از مخاطبان كالم امام باشيد. برخى ها 
نيز در پيام هايى كه در فضاى مجازى منتشر كردند از وزير 
خواستند نظر كارشناسان و روان شناسان را درباره اينكه 
گريه و عزادارى درســت بر اهل بيت(ع) نه تنها موجب 
افسردگى نمى شود بلكه در نهايت نشاط برانگيز هم هست، 

تحقيق و مطالعه كند. 

 ماجرا دنباله دار شد
واكنش ها به همين مواردى كه باالتر گفتيم ختم نشــد. 
خبر گويــا به گوش برخى ائمه جمعه هم رســيده بود . 
نمونه اش امام جمعه « اسالم» كه گفت : «وزير بهداشت 
بايد از اظهــارات خــود عذرخواهى كنــد. واى بر وزير 
مملكت اســالمى كه فرق وفات و شــهادت را نمى داند. 
علت خودكشــى و خشونت اجتماعى عزادارى و گريه بر 
مصيبت امام حسين و اهل بيت(ع) نيست. علت خودكشى 
و بسيارى از آسيب هاى اجتماعى فقر و ندارى است كه در 
سايه گرانى و تورمى كه آقايان ايجاد كرده اند حاصل شده 
است. روان پريش كسانى هستند كه به خاطر زياده خواهى 
و انحصار طلبى، با روح و روان و جان مردم بازى مى كنند 
و ســالمت اجتماعى آن ها را قربانى مى كنند...». «مجيد 
بنى فاطمه» مداح اهل بيت هم در اينســتاگرامش ، وزير 
بهداشت را بى نصيب نگذاشت و خيلى بى رودربايستى تر 
از ديگران نوشت: «دوباره نزديك ايام محرم شد و عده اى 
بى مايه يادشان افتاد براى عقب نماندن از قافله روشنفكرى، 
خزعبالت به هم ببافند... من بنا ندارم درباره مسائل جزئى 
سياسى صحبتى كنم، اما وقتى بنا به وهن مقدسات باشد، 
ســكوت نمى كنيم. اوالً به آقاى وزير متذكر مى شوم كه 
مسئله اشك و عزادارى بر مصائب اهل بيت(ع) خط قرمز 
همه مردم ماست ...ثانياً جناب وزير فراموش نكنند يكى 
از عوامل افسردگى، هزينه هاى كمرشكن درمان است كه 
مردم عزيزانشــان جلوى چشمشان پرپر مى شوند و توان 
درمانشــان را ندارند. پس اگر خيلى به فكر شادى مردم 
هستيد وظيفه خود را در قبال خدمت به مردم انجام دهيد 
و وارد مسائلى كه مى تواند شما را به قهقرا ببرد، نشويد...».

 وزير ضد فساد
حاال براى اينكه خيلى يكطرفه به قاضى نرفته باشيم و 
متهم نشويم كه فقط بريده اى از سخنان وزير را منتشر 
كرده ايم و بعد هم ســخنان گل درشــت منتقدانش را 
آورده ايم، اجازه بدهيــد اين نكته را يادآورى كنيم كه 
انصافاً « سعيد نمكى» دست كم در اين چند ماه دوران 
وزارتش، فردى بى توجه به مشكالت مردم و ضعف هاى 
نظام ســالمت و درمان نبوده كه بشــود مثل برخى از 
منتقــدان توييترى يــا اينســتاگرامى اش او را وزيرى 
بى خيــال در اين زمينه تلقــى كنيم. « نمكى» همان 
وزيرى اســت كه هفته پيــش از واردات كابل به جاى 
اســتنت قلبى گاليه كرد و كمى پيش از آن هم گفته 
بود : «شبكه رانت، فساد و انحصار به هزار و يك رنگ از 
جيب اين ملت ارتزاق كرده اند، داروى مورد نياز مردم را 

در بازار سياه عرضه مى كنند، در انبارهاى پيدا و پنهان 
احتكار مى كنند، داروى تقلبى در بازار توزيع مى كنند. 
يك ميليارد و 300 ميليون دالر ارز تجهيزات پزشكى 
رفته و هنوز دقيقاً معلوم نيست چه كسى برده است ... 
بنده از پيگيرى، شناسايى و افشاگرى عليه اين شبكه 
رانت و فساد عقب نشــينى نمى كنم...». اين سخنان و 
برخوردهاى جدى او حتى سبب شد عضو شوراى عالى 
امنيت ملى - ســعيد جليلى- اعالم كند بايد همه  از 
مواضع و اقدام هاى ضد فســاد وزير بهداشــت حمايت 
كنند. برخورد او با بيمارى كه در يكى از بيمارستان هاى 
مازندران با زنى كه برسرش فرياد كشيد را هم احتماالً 
به خاطر داريد. « نمكى» در واكنش به اين بيمار البته 
نه عصبانى شد، نه بى محلى كرد و نه نسخه طنز پيچيد، 
بلكه با دلجويى از او دســتور پيگيرى مشكالتش را هم 

داد.

 عذرخواهى رقيق!
گفته بود : « هرگز اجازه هزينه كرد بيت المال را در جايى 
غيرضــرورى نمى دهم، چرا كه واگن وزارت بهداشــت 
را به لوكوموتيو سياســت نمى بندم  و وزير تمام افراد و 
جناح ها هستم...». دقيقاً براســاس همين كه وزيرقول 
داده بــود واگن وزارتش را به ُدم سياســت گره نزند، ما 
هم اين توقع را از او داشتيم كه مسائل بى ربط را در يك 
اظهارنظر عجيب به يكديگر گره نزند و واكاوى ميزان و 
داليل افسردگى و غمناكى افراد جامعه را به پژوهشگران 
وابگــذارد. هدف از نوشــتن مطلب امروزهــم ، خداى 
ناكــرده نواختن غيرمنصفانه وزيرى كه قول داده مقابل 
مافياى فساد در حوزه بهداشت و درمان بايستد، نيست. 
آخر مطلب هم به جاى اينكه از حاشــيه هاى زندگى و 
مســئوليت هاى سابقش بنويسيم كه مثًال بنا به گفته « 
تابناك» آقاى نمكى به شــعر و شــاعرى هم عالقه مند 
اســت و «پگاه كاشانى» تخلص مى كند و از شكارچيان 
قهار اســت كه حتى ُقُرق اختصاصى شــكار خود را هم 
دارد! از واكنشش نســبت به منتقدان سخنان اخيرش 
مى نويســيم كه مى شود آن را به حســاب عذرخواهى 
رقيق و ماليم وزير دانســت: «در آن نشســت گفتم كه 
در تشــيع ، 14 والدت و 13 وفات و شــهادت داريم و 
گويا يك والدت براى شادمانى بيشتر شيعه وجود دارد 
و انتظار قائم آل محمد(عج) براى ايجاد نشــاط و اميد 
در جامعه هستيم، به عبارتى «در اين سياهى شب هاى 
ســرد بى فانوس، هنوز دل به اميد تو بســته ام خورشيد 
...خاطرم هســت كه از كودكى چون در منطقه كويرى 
زندگى مى كرديم و شب هاى گرم تابستان ... وقتى مادرم 
از كوزه در كاســه هاى سفالى به ما آب مى داد مى گفت 
بگو فداى لب تشنه ات يا اباعبداهللا ... از همان كودكى، در 
خوشى و ناخوشى جرعه اى آب ننوشيدم كه نگويم فداى 
لب تشنه ات اباعبداهللا ...حاال اين عاشق امام حسين(ع) 
وقتى مى گويد نگذاريد جامعه در غم و اندوه زندگى كند 
را متهم مى كنند كه بنده گفته ام روضه اباعبداهللا موجب  

خودكشى است...».

 سخن پايانى
وزير بهداشت به درستى آگاه است كه سخن گفتن يك 
سياســتمدار، به همان اندازه حساس است كه جراحى و 
بــازى با جان يك بيمار در اتــاق عمل. لذا بايد زين پس 
حساسيت هاى جامعه را جدى تر بگيرد و سخنى نگويد تا 

مجبور به اصالح و عذرخواهى شود.

هر اليك چقدر مى ارزد؟
اين خبر را براى در آوردن چشم شما يا سلبر يتى هاى داخلى نمى آوريم، فقط 
هدفمان اين اســت پس از خواندن خبر، به اليك هايى كه اينجا و آنجا خرج 
مى كنيد، به صفحاتى كه در فضاى مجازى دنبال مى كنيد و يا مشترى پروپا 
قرص آن هستيد، كمى بيشتر فكر كنيد. «ايسنا» از قول «بيزينس اينسايدر» 
آمار و ارقام جالب توجهى را منتشر كرده كه واقعاً ارزش خواندن و فكر كردن را 
دارد. فكر كردن به اينكه ما و اليك هايمان چقدر در اين تجارت پرسود جهانى 

نقش داريم بدون اينكه ريالى از پول هاى رد و بدل شده به جيبمان برود:
«افراد مشــهور و به اصطالح ســلبريتى ها درخصوص جلب نظر شركت ها و 
برندهاى مختلف براى نمايش تبليغات در صفحات كاربرى اينستاگرامى خود 
بسيار موفق تر از ساير افراد و عموم مردم بوده اند... گفته مى شود «كايلى جنر» 
در ســال 2018 ميالدى براى به اشتراك گذاشتن هر يك پست تبليغى در 
اكانت اينستاگرام خود، تا سقف يك ميليون دالر از شركت هاى مختلف گرفته 

است... تعداد فالوورهاى وى، 112 ميليون نفر گزارش و اعالم شده است.
«كريســتيانو رونالدو» به عنوان ستاره پرتغالى فوتبال، در سال 2018 ميزان 
مبلغى كه به ازاى انتشــار هر يك پست تبليغاتى در اينستاگرام گرفته است، 
750 هزار دالر بوده... تعداد فالوورهاى رونالدو، 137 ميليون نفر گزارش و اعالم 
شده است.«نيمار» نيز به عنوان يكى از ستارگان فوتبال برزيل، در سال گذشته 
به ازاى اشــتراك گذارى هر يك پست تبليغاتى در صفحه اينستاگرامى خود 
مبلغى معادل 600 هزار دالر گرفته است. تعداد فالوورهاى وى 100 ميليون 
نفر اعالم شده اند.«ليونل مسى» براى هر پست تبليغى در سال 2018 ميالدى، 
500 هزار دالر گرفته و تعداد فالوورهاى صفحه اينســتاگرامى وى نيز 100 

ميليون نفر گزارش شده است».

پروفسور بالتازار و طاعون 
انتشار خبر راه اندازى «موزه انستيتو 
پاستور» در آينده نزديك و در آستانه 
100 ســالگى اين مؤسسه،  بهانه اى 
شــده تا مجله اينترنتــى «فارس 
پــالس» تاريخچه جالبــى از اين 
مؤسسه را منتشر كند. بخش هايى از 

آن را مى توانيد در زير بخوانيد: 
«... پاى احمدشاه قاجار در سفر اروپايى اش به فرانسه باز شد و شايد به تدبير 
«محمد حسن لقمان ادهم» پزشك مخصوص دربار، گذرش به انستيتو پاستور 
افتاد و همان جا به دكترش دستور داد مؤسسه مشابهى در ايران تأسيس شود. 
پس از آن يك هيئت از ايران در آبان 1298 به فرانسه سفر كرد و در مالقات با 
دكتر «اميل رو» رئيس وقت مؤسسه، مقدمات تأسيس انستيتو پاستور ايران را 
فراهم كرد...انستيتو پاستور فرانسه هم سفر هيئت نمايندگى ايران را بى پاسخ 
نگذاشت و مدتى بعد، پروفسور «رنه لگرو» را به ايران فرستاد... موافقت نامه اى 
امضا كرد و مقرر شــد يك مؤسسه علمى و بهداشتى به نام انستيتو پاستور 
در ايران تأســيس شود... در ماجراى ساخت اين مؤسسه، عبدالحسين ميرزا 
فرمانفرما با ثروت و امالك فراوانش، نقش محورى را برعهده داشت... انستيتو 
پاســتور ايران در دوم شــهريور ماه 1300 به طور رسمى افتتاح شد. انستيتو 
پاســتور فرانسه هم تا سال ها نقش حمايتى پررنگ خود را نسبت به مؤسسه 
همنامش در ايران حفظ كرد... سال 1325 پروفسور «بالتازار» كه در انستيتو 
پاستور مراكش كار مى كرد به ايران آمد و تحقيقات وسيعى را در زمينه خدمات 
بهداشتى و بخصوص پژوهش روى بيمارى طاعون آغاز كرد. بر اثر تحقيقات 
و  تالش  هاى او و همكارانش در مؤسسه پاستور ايران، در چند اپيدمى طاعون 
تعداد زيادى از هموطنانمان از مرگ نجات يافتند. همين حاال هم بولوار ورودى 

روستايى در همدان به نام اين دكتر فرانسوى است.

 مجازآباد
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ورزش
تيم واليبال كشورمان با پيروزى بر برزيل تاريخ ساز شد

نبرد جوانان ايران با ايتاليا 
براى قهرمانى جهان

خروج بازيكنان بزرگ مى تواند تيغ دو لبه باشد

فريبا: خانه تكانى استقالل 
خطرناك است

دكتر حبيب اهللا صادقى در گفت وگو با قدس:

بازار را از هنرمند ايرانى نگيريم

در قلمرو حيوانات
از  رقيه توسلى: كمى آن طرف تر 
يك جنازه نشسته ام. سوسك كريه 
بزرگى را كشــتم. با جعبه دستمال 

كاغذى.
قصه اين است؛ فوبياى سوسك ندارم، 
اما وقتى براى خودت نشسته اى روى 

ايوان، سبزى پاك مى كنى و موجودى خصمانه و بى خبر هجوم مى آورد سمتت 
- قاعدتاً جيغ نمى كشى- مى جنگى.

حــاال با حالى بى قواره اطراف را رصد مى كنم. ماشــااهللا جــك و جانور توى 
خانه هاى وياليى كم نيستند. موش، مارمولك، سنجاب، كالغ، جغد.

بلند مى شــوم. جيرجيرك ها امان نمى دهند و سيرسيرشان تمام تابستان را 
پُر كرده.

يك پاى سوسك بى نوا درحال تكان خوردن است هنوز كه با خاك انداز و جارو 
منتقلش مى كنم به دامن باغچه.

برمى گردم اما از آن سبزى پاك كن قبلى كه زيرلب شعر زمزمه مى كرد، خبرى 
نيست چون اين بار، با جناب ملخ ُمرده توى سبزى قرار است روز اسرارآميزم 

تكميل شود.
دقايقى بعد كاه از دور آخرين دسته نعناع و تَره كه برمى دارم واقعاً انتظار ندارم 

دو گربه يكدست سفيد پاى پله ها ظاهر بشوند كه مى شوند.
پا گذاشــته ام بــه روزى پُرحيوان... آن طور كه به اين نتيجه مى رســم آن ها 
دسته جمعى حامل پيامى اند كه من نمى فهمم... مثالً مى خواهند بگويند پدِر 
قلمرو ما را درآورديد موجودات دوپا... چرا جايمان را هى تنگ مى كنيد، آزارمان 

مى دهيد و مى كشيدمان تازه دوقورت و نيمتان هم باقيست؟
با هر بهانه اى ويارِ لشكركشــى تان مى زند باال و ســيرمانى هم نداريد. جنگل 
مى خوريد، كوه مى بلعيد، ساحل و دشت و َدَمن را. بعد طلبكارانه روبه رويمان 

مى ايستيد و جيغ مى زنيد: موذى هاى ِچندش آور.
در گيرودار جمع كردن بساط سبزى ام كه سنجاقك بال قرمز و زنبورى تشريف 

مى آورند يكسر ايوانگردى. معاشرتشان با گل ها عالمى دارد.
نمى دانم چه مى شــود ياد «سبزك»، طوطى آفرينش مى افتم و حق را دو 
دســتى مى دهم به آن ها... به جانداران خشــك زى، آبزى و آسمان زى و 

حرف حسابشان.
واقعاً كه گاهى از ما آدم ها، خوفناك تر و خودخواه تر فقط خودمانيم!

هشدار كاپيتان پرسپوليس به هواداران

منتظر موج سنگين حمالت 
عليه كالدرون باشيد!

پس از حمله عجيب هواداران پرسپوليس به سرمربى 
آرژانتينى اين تيم در فضاى مجازى بعد از نخستين 
بازى رسمى پرسپوليس در جام شهدا، كاپيتان 

سرخپوشــان به دفاع از كالدرون پرداخت و 
تــالش كرد ابتدا هــواداران را آرام كند اما 
در ال به الى ســخنان سيد جالل حسينى 
يك نكته قابل اهميت بود كه حكايت از اين 

داشت بعضى حاشيه سازان به دنبال حاشيه سازى 
براى پرسپوليس هســتند تا كالدرون در اين تيم 

موفق نشود.
از آخرين وضعيت پرسپوليس  چه خبر؟

خدا را شــكر همه چيــز خوب اســت و بازيكنان 
خيلى خوب تمرين مى كنند. همــه اعضاى تيم و 
باشگاه پرسپوليس براى موفقيت تالش مى كنند تا 
بتوانيم فصل خوبى داشــته باشيم. در اين مدت هم 
بازى تداركاتى برگزار كرديم. به نظر من هرچه تعداد 
برگزارى بازى هاى تداركاتى بيشتر باشد، براى ما بهتر 
خواهد بود؛ چراكه هم مربيان مى توانند با تيم بيشــتر 

آشنا شوند و هم بازيكنان جديد قادر خواهند بود در كنار 
بازيكنان قديمى به هماهنگى بيشترى برسند... 

باور مى كنيد؟

آن روزها

روزمره نگارى

پس از حمله عجيب هواداران پرسپوليس به سرمربى 
آرژانتينى اين تيم در فضاى مجازى بعد از نخستين 
بازى رسمى پرسپوليس در جام شهدا، كاپيتان 

سرخپوشــان به دفاع از كالدرون پرداخت و 
تــالش كرد ابتدا هــواداران را آرام كند اما 
در ال به الى ســخنان سيد جالل حسينى 
يك نكته قابل اهميت بود كه حكايت از اين 

داشت بعضى حاشيه سازان به دنبال حاشيه سازى 
براى پرسپوليس هســتند تا كالدرون در اين تيم 

از آخرين وضعيت پرسپوليس  چه خبر؟
خدا را شــكر همه چيــز خوب اســت و بازيكنان 
خيلى خوب تمرين مى كنند. همــه اعضاى تيم و 
باشگاه پرسپوليس براى موفقيت تالش مى كنند تا 
بتوانيم فصل خوبى داشــته باشيم. در اين مدت هم 
بازى تداركاتى برگزار كرديم. به نظر من هرچه تعداد 
برگزارى بازى هاى تداركاتى بيشتر باشد، براى ما بهتر 
خواهد بود؛ چراكه هم مربيان مى توانند با تيم بيشــتر 

آشنا شوند و هم بازيكنان جديد قادر خواهند بود در كنار 
بازيكنان قديمى به هماهنگى بيشترى برسند... 
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سخنان اخير «سعيد نمكى» چگونه جنجال برانگيز شد؟

نسخه غلط آقاى وزير
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ورزش: پس از حمله عجیب هواداران پرسپولیس به سرمربی 
آرژانتینی این تیم در فضای مجازی بعد از نخســتین بازی 
رسمی پرسپولیس در جام شــهدا، کاپیتان سرخپوشان به 
دفاع از کالدرون پرداخت و تالش کــرد ابتدا هواداران را آرام 
کند اما در ال به الی سخنان سید جالل حسینی یک نکته قابل 
اهمیت بود که حکایت از این داشت بعضی حاشیه سازان به 
دنبال حاشیه سازی برای پرسپولیس هستند تا کالدرون در 

این تیم موفق نشود.

از آخرین وضعیت پرسپولیس  چه خبر؟
خدا را شکر همه چیز خوب است و بازیکنان خیلی خوب تمرین 
می کنند. همه اعضای تیم و باشگاه پرسپولیس برای موفقیت 
تالش می کنند تا بتوانیم فصل خوبی داشته باشیم. در این 
مدت هم بازی تدارکاتی برگزار کردیم. به نظر من هرچه تعداد 
برگزاری بازی های تدارکاتی بیشتر باشد، برای ما بهتر خواهد 
بود؛ چراکه هم مربیان می توانند با تیم بیشتر آشنا شوند و هم 
بازیکنان جدید قادر خواهند بود در کنار بازیکنان قدیمی به 

هماهنگی بیشتری برسند. 

 درباره شــایعه مصدومیتت اخبار ضد و نقیضی در 
فضای مجازی پخش می شود. خودت در این باره چه 

صحبتی داری؟
در ترکیه متأسفانه مشکل کوچکی برای پایم پیش آمد، اما 
موضوع خیلی مهم نبود، هرچند که آقای کالدرون به من گفت 
که خیلی آرام به شــرایط نرمال برسم و عجله ای نکنم. االن 
هم خدا را شکر خیلی وضعیت بهتری دارم و با آغاز تمرینات 
کار خودم را انجام می دهم، اما به هر حال باید مراقب باشم تا 

مصدومیتم تشدید نشود.

پرسپولیس در جام شهدا به سایپا باخت و این مسئله 
باعث شد تا انتقادهایی به تیم صورت بگیرد. به عنوان 

کاپیتان تیم در این خصوص چه صحبتی داری؟
من از هواداران پرســپولیس می خواهم که مثل همیشــه از 
تیم حمایت کنند و کنار هم باشــند؛ چرا که به نظر من االن 
سخت ترین روزهای پرسپولیس است. قطعاً همه می دانند که 
چه مشکالتی داشتیم و االن هر کسی به هر طریقی به دنبال این 
است که به پرسپولیس ضربه بزند، اما هواداران باید در کنار هم 
باشند و از تیم حمایت کنند. مشکالت در طول فصل قطعاً بیشتر 
از االن خواهد بود؛ چرا که بعضی ها همه تالش خود را می کنند تا 
برای پرسپولیس حاشیه بسازند و این وظیفه هواداران است که با 
حمایت از پرسپولیس این اجازه را به آن ها ندهند. ما با هجمه های 
زیادی جنگیدیم و هواداران ما هم این کار را انجام دادند و االن هم 
باید با کسانی که می خواهند به پرسپولیس ضربه بزنند بجنگیم. 

 انتشــار عکس های گابریل کالــدرون در صفحه 
اینستاگرامت باعث شد تا خیلی ها به رابطه خوب شما 
دو نفر پی ببرند و این در حالی است که در این مدت 

شایعات زیادی علیه شما دو نفر ساخته شده بود
ببینید! ما بازیکنان وظیفه داریم فقط تمرین کرده و تالش 
کنیم و بازیکنان باید بدانند که پیراهن پرسپولیس چه ارزش 
و قیمتی دارد که آن را به تن کرده اند. ما باید دست به دست 
هم بدهیم و از پرسپولیس حمایت کنیم؛ چرا که این نام از هر 
چیزی مهم تر است. ما در زمان های گذشته تجربه اشتباهاتی 
را که انجام داده ایم را داریم و باید مراقب این مسائل باشیم و 
در این بین وظیفه هواداران بسیار مهم است؛ چرا که آن ها با 
حمایت هایشان کارهای بزرگی انجام دادند. همه به دنبال 
ضربه زدن به پرسپولیس هستند و مهم ترین نام، پرسپولیس 
است، اما می بینیم که بعضی به دنبال ضربه زدن به پرسپولیس 
هستند و در این بین خیلی از افراد هم به صورت آگاهانه یا 
ناآگاهانه در فضای مجازی به پرسپولیس ضربه می زنند که 
این اصالً خوب نیست و باید هواداران هوشیار باشند. همه ما 

آماده یک لیگ سخت هستیم و به نظر من کار پرسپولیس در 
لیگ آینده از همیشه سخت تر خواهد بود. االن موج جدید 
دشمنی ها به راه افتاده و مطمئناً هدف آن ها با شروع لیگ 
اوج خواهد گرفت و آن ها چند ماه آینده را نشانه گرفته اند. 
بعضی ها به دنبال ضربه زدن به پرسپولیس هستند و در این 
بین از هیچ کاری کم نمی گذارند. امــا خیال ما به حمایت 

هواداران گرم است.

انتشار عکس با محســن خلیلی هم نشان داد که 
کدورت ها کنار رفته است. درست است؟

من با محسن خلیلی چند ســال هم بازی بودم و با یکدیگر 
دوست و رفیق هستیم، اما در این بین بعضی ها اختالفاتی را 
به وجود آوردند و هدف آن ها ضربه زدن به پرسپولیس بود. ما 
فصل گذشته با پنجره های بسته و با 11-10 بازیکن کارهای 
بزرگی انجام دادیم و این هواداران بودند که ما را به باالترین 

جاها رساندند. 
هنوز زمان آغاز لیگ برتر مشخص نیست و این موضوع 

چه مشکالتی برای تیم ها خواهد داشت.
به نظر من تأخیر برای آغاز لیگ اصالً خوب نیســت؛ چرا که 
تیم ها برنامه  ریزی خود را برای آغاز لیگ انجام داده اند، اما یک 
موضوعی وجود دارد و آن اینکه اگر قرار است تأخیری در آغاز 
لیگ باشد باید به وضعیت استادیوم ها و باشگاه ها به صورت 
ریشه ای رسیدگی شود، نه اینکه فقط حرف بزنیم و بگوییم 
مشــکالت وجود دارد. اگر به وضعیت باشــگاه ها به صورت 
ریشه ای رسیدگی نشود، شک نکنید که مشکلی حل نخواهد 

شد و روز از نو و روزی از نو خواهد بود.

از نظر فنی چقدر این مسئله به تیم ها ضربه خواهد زد؟
از نظر فنی این مسئله 100 درصد به ضرر تیم ها خواهد بود؛ 
چرا که هر تیمی برای آغاز لیگ برنامه  ریزی کرده و شرایط 
بازی های دوستانه و بدنســازی را بر اساس زمان اعالم  شده 
در نظر گرفته اند، اما به                                                                                                                                                                                                                         نظر ما سازمان لیگ باید به این مسئله 
رسیدگی کند؛ چراکه اگر به باشــگاه ها کمک نشود، قطعاً 

تیم های باشگاهی ضربه خواهند خورد.

هشدار کاپیتان پرسپولیس به هواداران

منتظر موج سنگین حمالت علیه کالدرون باشید!

گواردیوال: شاید یکی و نصفی بازیکن خریدیم!
ورزش: پپ گواردیوال که مدیران باشگاه منچسترســیتی در این تابستان رودری را از 
اتلتیکومادرید و آنخلینو را از پی اس وی آیندهوون برایش به خدمت گرفته اند، در آستانه 
دیدار تدارکاتی امروز با یوکوهاما مارینوس ژاپن در پاسخ به این پرسش که »آیا بازیکنان 
جدید دیگری را به ترکیب تان اضافه خواهید کرد؟«، گفت: »نه خیلی. من بازیکنانی که 
دارم را دوست دارم. شاید اقدام به جذب بازیکنان جدید دیگری کنیم اما بازار نقل وانتقاالت 
دشوار است و تیم مان به اندازه کافی هم خوب است. شاید بازیکنی جذب نکنیم، شاید هم 

یک بازیکن به خدمت گرفتیم و شاید هم یکی و نصفی!«

زالتان: وقتی بهترین باشید، مدام زیر ذره بین قرار می گیرید
ورزش: ستاره سوئدی لس آنجلس گلکسی معتقد است بی جهت درگیر حاشیه ها و زیر ذره بین 
منتقدین قرار گرفته است. زالتان ابراهیموویچ که اخیرا از جانب کمیته انضباطی لیگ حرفه ای 
آمریکا هشداری جدی بابت ضربه ای که با آرنج به صورت المونیر، مدافع لس آنجلس اف سی زد، 
دریافت کرد، می گوید: احساس می کنم زیر ذره بین هستم اما وقتی شما بهترین باشید، زیر ذره بین 
هم قرار می گیرید. من فوتبالیستی حرفه ای هستم درست مانند دیگر فوتبالیست ها، پس باید به 
مانند دیگران با من رفتار شود. وقتی در زمین نمی توانند شما را متوقف کنند، سعی می کنند در 

خارج از زمین کاری کنند که به نظرم این جزئی از بازی نیست و حرفه ای هم نیست.«

زیدان: آینده خامس به نظر مدیران باشگاه بستگی دارد
ورزش: سرمربی فرانسوی کهکشانی ها می گوید: آینده خامس رودریگز به نظر مدیران این 
باشگاه و نه او بستگی دارد. زین الدین زیدان می گوید: »ما با بازیکنانی که در اختیار داریم، 
کار می کنیم و به فکر نخستین بازی مان در اللیگا - بازی با سلتاویگو - هستیم. چیزی 
هم تغییر نکرده و به این فکر نمی کنم که چه کسی جایگزین آسنسیو خواهد شد. قطعاً 
از مصدومیت مارکو ناراحت شدیم اما در حال حاضر به بازی با اتلتیکو فکر می کنیم و بعد 
از آن شرایط را ارزیابی خواهیم کرد. در مورد خامس هم این موضوعی است که به باشگاه 

مربوط می شود. این مسئله ای بین مدیران باشگاه و خامس است، نه من!«

فرار دو بازیکن آرسنال از حمله دزدان!
ورزش: اتومبیل مســوت اوزیل، بازیکن آلمانی تیم فوتبال آرسنال در خیابان های 
لندن مورد هجوم سارقان مسلح قرار گرفت. افرادی ناشناس با چاقو به مسوت اوزیل 
حمله ور شدند اما با دخالت به موقع سئاد کوالسیناچ،  هم تیمی او سارقان متواری 
شدند. طبق گفته شاهدان عینی در حالی که اوزیل در اتومبیل خود بود، سارقان با 
چاقو به سمت او آمدند اما کوالسیناچ جان اوزیل را نجات داد.  اوزیل از شدت ترس 
با اتومبیل خود فرار کرد و کوالســیناچ را در آن موقعیت تنها گذاشت! این حادثه 
روبه روی رستوران »ترک لیکیا« رخ داد و همسر مسوت اوزیل نیز در متن حادثه بود.

ورزش: پیشکسوت استقالل معتقد است که تغییرات 
زیاد در بازیکنــان این تیم، اتفاقی نیســت که در دیگر 

تیم های بزرگ رخ دهد.
بهتاش فریبا، پیشکسوت اســتقالل درباره ارزیابی اش 
از شرایط اســتقالل برای حضور در لیگ نوزدهم اظهار 
کرد: استقالل امسال در زمان مناسبی اردوهایش را آغاز 
کرد. البته آغاز به موقع تمرینات زمانی به درد می خورد 
که بازی ها در تاریخ از پیش تعیین شــده انجام می شد. 
استقالل پارسال گرفتاری دیر شروع کردن را داشت اما 
امسال که به موقع تمریناتش را شروع کرده، تاریخ آغاز 

مسابقات نامشخص است.
او افزود: نکته مثبت دیگری که وجود دارد این است که 
امسال تقریباً تیم کاملی از استقالل تمرین کرده است و 
نفرات منهای دو، سه نفر کامل بودند. به نظر من داستان 
خوب شروع شده است و باید منتظر ماند که نتیجه اش 

چه می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تغییرات زیاد بازیکنان 
آبی ها به این تیم ضربه می زند؟ توضیح داد: زمان برای 
ایجاد هماهنگی وجود دارد به شرطی که بازی تدارکاتی 
زیادی داشته باشند. هیچ تیمی در دنیا این همه تغییرات 
ندارند. در حال حاضر شــرایط طوری شده که استقالل 
خانه تکانی کرده و از بازیکن باتجربه تا بی تجربه عوض 
شدند. این اتفاق، تجربه ای نیســت که تیم های بزرگ 
داشته باشند و به همین دلیل باید صبر کنیم تا استقالل 

با چه روندی کارش را ادامه می دهد.
فریبا در ادامه درباره نیازهای استقالل در راه حضور در 
فصل جدید تصریح کرد: استقالل سه تا گرفتاری دارد. 
یک، دروازه بان. شما فکر کن در آسیا بازی می کنید و در 
دقیقه 10 دروازه بان اخراج یا مصدوم می شود. شما باید 

دروازه بان دیگری برای جایگزینی داشته باشید که تجربه 
بازی مقابل هوادار و شرایط سخت داشته باشد. دوم، یک 
دفاع چپ. در حال حاضر فقط زکی پــور را داریم. البته 
شنیدم یک بازیکن امید قرار اســت به تیم بزرگساالن 

بیاید ولی بازی او را ندیدم.
او در پایان گفت: ســومین و اساسی  ترین کسری این 
تیم، نداشتن یک بازیکن بزرگ در وسط زمین است. 
البته نمی گویم نفراتی که آمدند بزرگ نیســتند ولی 
در تیم های بزرگ دنیا یک بازیکن محوری وجود دارد 
که همه قبولش دارند. ما بازیکنــان بزرگ مانند وریا 
و فرشید اســماعیلی داریم منتها وریا پستش مدافع 
است. حضور چنین بازیکنی مهم است و اگر نداریم باید 
بســازیم. در حال حاضر اگر علی کریمی قراردادش را 
امضا کند خوب است. این را هم باید بگویم که مسعود 
ریگی بازیکن بزرگی است. به نظرم او با توجه به آماری 
که از خود به ثبت رسانده، خرید بســیار خوبی برای 

استقالل است.
پیشکسوت اســتقالل تاکید کرد: عارف غالمی بازیکن 
جدید استقالل در دفاع چپ استفاده شد، به نظر سرمربی 
استقالل به دنبال دفاع چپ اســت و بازیکنان را در این 
پست تست می کند.البته اعتقاد شخصی من این است 
که غالمی نمی تواند در دفاع چپ بازی کند. به هر حال 
امیدوارم خالء های تیم پر شود تا استقالل با قدرت وارد 

مسابقات شود.
وی در پایان در خصوص برخورد استراماچونی با خودش 
گفت: او مربی با شخصیتی است، اتفاقا او برخورد گرمی 
داشت و به ما خوشامد هم گفت. در مورد دختر کوچکش 
با هم حرف زدیم و خوش و بــش کردیم، امیدوارم او در 

کارش موفق باشد.

ِدکالن وارینگتون/ مترجم: امیرمحمد سلطان پور:  فصل 
گذشته بعضی از خریدهای گرانقیمتی که توسط باشگاه ها 
انجام شد، جواب نداد. پرداخت 50میلیون پوند برای فِِرد 
توسط یونایتد یک شکست شد و انتقال علیرضا جهانبخش 
که به عنــوان آقای گل لیگ هلند به برایتــون آمد و لقب 
گران ترین خرید تاریخ این باشگاه را به خود اختصاص داد 
از آن بهتر نبود. در زیر 5 بازیکن را مثال می زنیم که با وجود 
عملکرد ضعیف در نخستین فصل حضور خود، در فصل دوم 

اوج گرفته و به ستاره بدل شدند:

پاتریس اِورا )منچستریونایتد(
خرید پاتریس اورا با رقم 5/5 میلیــون پوند از موناکو را 
می توان یکی از بهترین خریدهای فرگوسن لقب داد. اما 
اوضاع برای او در فصل نخست حضورش در اولدترافورد 
اصاًل خوب نبود. این دفاع چپ فرانســوی در نخستین 
بازی خود با پیراهــن قرمز، یکــی از اصلی ترین دالیل 
شکست 3-1 یونایتد در دربی منچستر بود. او در بسیاری 
از بازی ها نیمکت نشین شــد تا حضور در جام جهانی را 
نیز از دســت بدهد. البته فصل بعــد از آن برای او نقطه 
اوج گیری بود و تا سال 2014 به عنوان دفاع چپ اصلی 

یونایتد به بازی پرداخت.

مایکل اسین )چلسی(
با اینکه آبراموویچ از زمان حضور خود در چلسی مشکلی با 
پول خرج کردن نداشت اما خرید اسین در سال 2005 که 
یک رکورد محسوب می شد، نشان  دهنده باور این باشگاه بر 
او بود. اما وجود دو بازیکن باکس توباکس در اوج مانند ماکله له 
و لمپارد کار را برای اسین سخت کرده بود. بعد از چند بازی 
ضعیف، در فصل بعد از آن باالک نیز به آن منطقه اضافه شد 
اما اسین به خودش آمد و تا سال ها بعد به بازیکن کلیدی تیم 

مورینیو تبدیل شد.

خاویر ماسکرانو )وست هام(
این هافبک آرژانتینی به همراه دیگر ســتاره هم میهنش 
یعنی کارلوس توز با سروصدای زیاد به لندن آمدند اما هشت 
شکست و یک تساوی در 9 دیدار ابتدایی آن ها در پیراهن 
عنابی نشان دهنده وضعیت اسفبار آن ها در شروع کار بود. 
ماسکرانو معموالً نیمکت نشین بود و وست هام در آخرین 
روز لیگ از سقوط نجات یافت. چکش ها تالشی برای حفظ 
ماسکرانو انجام ندادند و او به لیورپول رفت جایی که خود را به 

عنوان یکی از بهترین هافبک های اروپا مطرح کرد.

رابرت پیرس )آرسنال(
هیچ کس توقع نداشت که رابرت پیرس بتواند بعد از پیوستن 
به جمع توپچی هــا بعد از یورو 2000 جــای خالی مارک 
اورمارس را در این تیم پر کند. او در نخستین فصل حضورش 
با فوتبال فیزیکی انگلیس به مشکل جدی خورده بود اما در 
دومین فصل از لحاظ اهمیت برای آرسنال، خود را به رده 
تیری آنری و پاتریک ویرا رساند و همچنین جایزه بهترین 

بازیکن فصل توسط نویسندگان ورزشی را نیز بدست آورد.

داوید دخه آ )منچستریونایتد(
بعد از نخستین فصل حضور دخه آ در اولدترافورد، بسیاری 
به فرگوســن برای پرداخت 18 میلیون پوند برای خرید او 
خرده گرفتند. چند فاکتور در عدم موفقیت دخه آ در یونایتد 
در فصل نخست وجود داشــت: فیزیک الغر او، شروع افت 
فردیناند، ویدیچ و اِورا در دفاع شیاطین سرخ، عدم تجربه 
نسبت به فوتبال انگلیس و همین طور شکل خاص دروازه بانی 
در تیمی که دائما حاکم توپ و زمین باشد این دالیل بود. 
دخه آ در فصل دوم هم شروع امید بخشی نداشت اما عملکرد 
خارق العاده اش در سانتیاگوبرنابئو مقابل رئال در اروپا اعتماد 
به نفس الزم را به او داد و از آن زمان اوج گیری دخه آ به عنوان 

یکی از بهترین دروازه بانان جهان ادامه دارد.

خروج بازیکنان بزرگ می تواند تیغ دو لبه باشد

فریبا: خانه تکانی استقالل خطرناک است
چرا نباید از »جهانبخش« و »ِفِرد« ناامید شد؟

اوج گیری در فصل دوم!

ورزش: هر چند هنــوز ورودی ها و خروجی های پرســپولیس 
تحت هدایت گابریل کالدرون آرژانتینی کاماًل مشــخص نشده 
اما تا حدودی اسکلت ترکیب قرمزهای تهران در لیگ نوزدهم 
را می توان حــدس زد. در مجمــوع به نظر نمی رســد ترکیب 
سرخپوشان پایتخت نسبت به لیگ هجدهم با آمدن کالدرون 
شخم خورده باشــد و بعضی جدا شــده ها نیز دوباره به اردوگاه 

قرمزهای تهران بازگشته اند.
 هر چند پرسپولیس در نخستین دیدار خود در جام شهدا مقابل 
ســایپا تن به شکســت داد و هواداران در فضای مجازی از تیم 
کالدرون انتقاد کردند اما به نظر می آید کالدرون به فکر این است 

که برنده این بازی لقب گیرد.

تردید در خط حمله، اصرار به جذب مهاجم
کالدرون در هر دو بازی درون تیمی از علیپور و شریفی در نوک 
خط حمله بازی گرفت. وحیــد امیری هم در بازی درون تیمی 

نخست در این پست در بین نفرات ذخیره در کنار سعید کریمی 
بازی کرد. این چهار بازیکن نفــرات مد نظر کالدرون برای خط 
حمله هستند، اما او در دیدار دوستانه مقابل سایپا محمد امین 
اسدی را به جای علیپور به عنوان زوج مهدی شریفی به زمین 
فرستاد. در این دیدار وحید امیری باز هم در بین نفرات ذخیره 
بود اما ســعید کریمی در این دیدار هم در ترکیب اصلی حضور 
داشت تا عالقه پیرمرد آرژانتینی به او اثبات شود. این مربی اصرار 
به جذب مهاجم نوک دارد و مهاجم خارجی که جذب می شود 

احتماالً جانشین حسین ماهینی خواهد شد.

نبرد سنگین در میانه میدان، ربیع خواه مهره مار دارد؟
در مرکز خط میانی احمد نوراللهی و کمال کامیابی نیا از مهره های 
ثابت تیمشان به حساب می آیند و محســن ربیع خواه در کنار 
محمد حسینی رقیبان آن ها هســتند. کالدرون در هر دو بازی 
درون تیمی از حســینی در بین نفرات اصلی بازی گرفت. شاید 
یکی از دالیلی که باعث شد سرمربی آرژانتینی پرسپولیس روی 
نام رفیعی قلم قرمز بکشــد حضور این بازیکن جوان در تیمش 
بود. در دیدار مقابل سایپا محســن ربیع خواه و محمد حسینی 
در ترکیب اصلی قرار گرفتند تا عالقه کالدرون به حسینی کاماًل 

ضد  حمله

هفته پنجم لیگ برتر فوتسال
فرش آرا به مدعیان نزدیک شد

حمیدرضا خداشناس: مسابقات هفته پنجم لیگ برتر فوتسال دیروز با 
انجام هفت بازی همزمان برگزار شد که تیم های مدعی توانستند در این 
هفته به برتری دست یابند و فرش آرای مشهد نیز به دومین پیروزی خود در 
این فصل دست یافت.در مهم ترین بازی این هفته تیم سن ایچ ساوه توانست 
از امتیاز میزبانی استفاده کند و مقابل تیم رده سومی ملی حفاری اهواز به 
پیروزی دست یابد تا 12 امتیازی شده و صدر جدول لیگ برتر فوتسال را 
حفظ کند. تیم متحول شــده اهورای بهبهان نیز با پیروزی مقابل محمد 
سیمای قم با 10 امتیاز کماکان در رده دوم جدول قرار گرفت. اما فرش آرای 
مشهد که هفته پیش استارت پیروزی هایش را برابر مس زده بود دیروز در 
سالن بهشتی مشهد توانست به دومین پیروزی اش دست یابد و هوادارانش را 
به هفته های بعد امیدوارتر کند. شاگردان مرتضایی با این پیروزی 7 امتیازی 
شده و در رده هفتم جدول قرار گرفتند؛ این در حالی است که فاصله امتیازی 

فرش با تیم دوم جدول تنها 3 امتیاز است.
نتایج بازی ها: 

شهروند ساری 4 - 4 مس سونگون  
شاهین کرمانشاه 2 - 2 ارژن شیراز  

فرش آرا 4 - 1 هایپرشهر شاهین شهر  
7 - 5 مقاومت البرز   گیتی پسند   

سن ایچ ساوه 6 - 2 حفاری اهواز  
اهورا بهبهان 2 - 1 سوهان محمد سیما قم  
ستارگان ورامین 2 - 0 آذرخش بندرعباس

کامیابی نیا دوباره مصدوم شد
ورزش: پس از اینکه کامیابی نیا از محل آســیب دیده خود MRI گرفت 
مشخص شد که این بازیکن از ناحیه همسترینگ دچار کشیدگی خفیف 
شده، اما کالدرون ســرمربی پرســپولیس برای اینکه نمی خواهد درباره 
این بازیکن ریسک انجام دهد، به کامیابی نیا اعالم کرد که در این یکی دو 
روز استراحت کند تا بتواند با ســالمتی کامل از روز یکشنبه در تمرینات 

پرسپولیس حضور پیدا کند.

اشتباه در اعالم بازی دوستانه ایران و عراق!
ورزش: تیم ملی فوتبال ایران آبان ماه ســال جاری در مرحله مقدماتی 
انتخابی جام جهانی 2022 به مصاف عراق می رود. بازی برگشت این دو تیم 
نیز خرداد 99 در تهران برگزار خواهد شد و تیم صدرنشین به طور مستقیم 

راهی مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2022 می شود.
با این وجود سایت وزارت ورزش و جوانان به اشتباه و به نقل از مهدی تاج 
عنوان کرده است که ایران و عراق آذرماه سال جاری در دیدار دوستانه در 
بصره به میدان می روند. این در حالی است که روزهای رسمی فیفا در آذرماه 
قرار ندارند و بازی رسمی ایران و عراق در روزهای پایانی آبان برگزار می شود.

بازیکنان نساجی در انتظار عملی شدن وعده ها
ورزش: نساجی قائمشهر در حالی این روزها تمریناتش را در تهران دنبال 
می کند که بازیکنــان جدید این تیم هنوز پولی دریافــت نکرده اند و این 
شرایط برای بازیکنان فصل گذشته هم وجود دارد. 6یا هفت بازیکنی که 
از فصل گذشته در نساجی مانده اند، حتی 40 درصد از مبالغ قرارداد فصل 
گذشته شان را هم دریافت نکرده اند و مالک جدید باشگاه باید طلب آن ها را 
هم پرداخت کند.چهارشنبه هفته گذشته بحث انتقال امتیاز نساجی به اژدی، 
مالک جدید این باشگاه قطعی شد. وی به بازیکنان قول داده است که هر چه 
زودتر درصدی از حق و حقوق آن ها را پرداخت کند. اگر این موضوع عملی 
نشود احتمال جدایی تعدادی از بازیکنان نساجی وجود دارد. نساجی امروز 

در یک بازی دوستانه برابر صنعت نفت آبادان قرار خواهد گرفت.

 تشبیه صیادمنش 
به »باد« توسط نشریه ترکیه ای

ورزش: نشریه »دامگا« ترکیه در گزارشی با تیتر » باِد صیادمنش شروع 
به وزیدن کرد« نوشت: اللهیار صیادمنش که در این تابستان از استقالل به 
فنرباغچه پیوست، با گل شیکی که در بازی با هرتابرلین به ثمر رساند، نظرها 
را به خود جلب کرد. اللهیار صیادمنش با گلی که در شکست 2 بر یک روز 
پنجشنبه فنرباغچه مقابل تیم بوندس لیگای هرتابرلین به ثمر رساند، تیتر 
رسانه ها شد.صیادمنش که از او به عنوان یکی از 60 فوتبالیست آینده دار 
فوتبال جهان یاد شده و با امید زیادی به فنرباغچه انتقال یافته، برخالف 
هم تیمی هایش، مدت کمی پس از حضورش در زمین با شوتی شیک و زیبا 
نتیجه بازی را - از 2 بر صفر به 2 بر یک - تغییر داد. گل اللهیار مانع از شکست 

فنرباغچه نشد اما هواداران را امیدوار نگه داشت.

منهای فوتبال

تیم والیبال کشورمان با پیروزی بر برزیل تاریخ ساز شد
نبرد جوانان ایران با ایتالیا برای قهرمانی جهان

ورزش: تیم ملی والیبال جوانان ایران با پیروزی مقتدرانه مقابل برزیل 
تاریخ سازی کردند و به فینال رقابت های والیبال جوانان جهان راه یافتند. 
تیم والیبال جوانان ایران در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی زیر 21 
سال جهان که در کشور بحرین در حال برگزاری است به مصاف برزیل 
رفت و در یک بازی برتر به پیروزی 3 بر صفر رسید.شاگردان عطایی موفق 
شدند با نتایج 25 - 20، 25-14 و 25-17 به پیروزی مقتدرانه برسند.تیم 
ملی والیبال جوانان ایران با این پیروزی راهی فینال این پیکارها شدند. 
شاگردان عطایی برای نخســتین بار به این مرحله می رسند و به نوعی 
با رسیدن به فینال تاریخ ســازی کردند.جوانان ایران از ساعت 20:30 
امشب برای تصاحب عنوان قهرمانی باید به مصاف ایتالیا بروند. شاگردان 
عطایی یک بار در مرحله یک چهارم نهایی مقابل این تیم با نتیجه 3 بر 

یک مغلوب شدند.

حمله داوری به صدا و سیما در دفاع از معروف!
ورزش: افشــین داوری درباره انتقاد رســانه ملی از سعید معروف و 
پاسخی که این ملی پوش والیبال در فضای مجازی داده بود، گفت: تک 
تک بازیکنان تیم ملی آن قدر زحمت کشیده اند که واقعاً مطرح کردن 
بحث های اینچنینی خوب نیست. این ورزشکاران ما بسیار برجسته و 
عالقه  مند به کشور هستند و مشاهده کردید در این ایامی که مردم واقعاً 
نیاز به تقویت روحیه داشتند، چقدر تالش کردند و چقدر منزلت کشور را 
باال بردند.وی افزود: مهره و محور اصلی تمام این ها هم سعید معروف بود. 
این جوان ما از همه لحاظ ارزشمند است، اما در رسانه ها عنوان شد که 
تیم ملی حذف شده است. ُخب این مسائل به بازیکنان برمی خورد، چون 
این ملی پوشان زحمت می کشند و تالش می کنند و منطقی نیست که 
به این شکل جلو برویم. حتماً نامه ای خواهم نوشت، چون گفته بودند که 
تیم ملی حذف شده و این کامالً غلط بود. همچنین این گونه مسائلی که 
مطرح می شود، برداشت های سخت و سردی را از جانب ملی پوشانی که 
تالش زیادی انجام می دهند، به دنبال خواهد داشت. چنین برداشت هایی 
از کاپیتان تیم ملی که سال ها زیر این پرچم تمام وجودش را گذاشته و 
بیان چنین حرف هایی خوب نیست. این ملی پوشان 6 هفته کامل تالش 

کردند و مستحق این نوع برخوردها نیستند.

 مصوبه دولت برای تخصیص ۶ میلیارد 
به کمیته ملی المپیک

ورزش: به فاصله حدود دو ماه بعد از نخستین واریزی دولت به حساب 
کمیته ملی المپیک که از محل اعتبارات سال جاری انجام شد، قرار است 
بزودی مرحله دوم تخصیص بودجه به این کمیته نیز انجام شود اما هنوز 
رقم دقیق آن مشخص نیست.البته دولت، بودجه 6 میلیارد و 300 میلیون 
تومانی را برای تخصیص به کمیته ملی المپیک در دومین مرحله توزیع 
اعتبارات مصوب کرده است اما رضا صالحی امیری در تالش است این رقم 
را حتی االمکان افزایش دهد.پیگیری مسابقات انتخابی المپیک 2020 
توکیو در رشته های مختلف و حضور تیم ها و ورزشکاران ایران در این 
میادین موضوعی است که رئیس کمیته ملی المپیک به خاطر آن پیگیِر 
افزایش بودجه دریافتی این کمیته در مرحله دوم است تا بتواند سهم 
بیشتری از رقم بودجه مصوب فدراسیون ها )بودجه سال 97 + 10 درصد 
افزایش( را در اختیارشان قرار دهد.این در حالی است که در مرحله نخست 
توزیع اعتبارات میان فدراسیون ها، کمیته ملی المپیک معادل 50 درصد 
اعتبارات مصوب سال گذشته فدراسیون ها را در اختیارشان قرار داد. در 
آن مرحله از تخصیص اعتبارات که اوایل خردادماه انجام شد، کمیته ملی 
المپیک از مجموع 20 میلیارد بودجه دریافتی خود از دولت رقمی معادل 
12 میلیارد )به طور دقیق 11 میلیارد و 889 میلیون تومان( به حساب 
47 فدراسیون واریز کرد.71 میلیارد و 104 میلیون تومان کل اعتباراتی 
است که کمیته ملی المپیک در سال جاری می تواند از سازمان مدیریت 
برنامه و بودجه کشور دریافت کند. این رقم با کاهش چهار درصدی رقم 

اولیه مصوب یعنی 74 میلیارد و 100 میلیون تومان، نهایی شد.

صعود دو پینگ  پنگ  باز ایران به یک چهارم 
نهایی مسابقات کره شمالی

ورزش: دو پینگ  پنگ  باز ایران راهی مرحله یک چهارم نهایی مسابقات 
بین المللی کره شمالی شدند.در مسابقات تنیس روی میز بین المللی کره 
شمالی، دو نماینده از ایران موفق شدند به مرحله یک چهارم نهایی جدول 
بزرگساالن راه یابند. امین احمدیان و امیر حسین هدایی دو نماینده ایران 
در این مسابقات هستند که البته از جدول زیر 21 ساله های  انفرادی  و 

دونفره حذف شدند.

      صفحه 10

آگهى فقدان سند مالكيت
ــنامه 646به استناد دوبرگ استشهاديه  ــن  بشماره شناس ــگرى عامل  -  فرزند محمدحس نظربه اينكه آقاى اسكندرعس
گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى  جهت دريافت سندمالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى اند 
كه سند مالكيت ششدانگ  پالك 1690 فرعى از2اصلى  واقع در قطعه چهار شيروان بخش 5قوچان به آدرس بيست 
ــان مى باشد بعلت نامعلومى مفقود شده است با بررسى دفتر  ــمى-مولوى4پالك 2 كه متعلق به موروث ايش مترى هاش
ــند مالكيت آن بشماره چاپى 185281ذيل دفتر369صفحه 179 بشماره ثبت68035بنام  امالك معلوم گرديده كه س
ــره يك اصالحى ماده  ــتناد تبص ــت دفتر امالك بيش ازاين حكايتى ندارد لذا به اس ــليم گرديده اس نامبرده صادروتس
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام  ــه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگرددهركس نس 120آئيننام
داده يا مدعى وجود سندمالكيت نزد خود مى باشد بايستى ظرف 10روز ازتاريخ انتشار آگهى اعتراض خود را به همراه 
ــند مالكيت يا سندمعامله رسمى به اين اداره تسليم نمائيدبديهى است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت  اصل س
مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن 

به متقاضى اقدام خواهد شد.9805608  تاريخ انتشار:98/05/05
صمد ابراهيم زاده / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى آراء هيات حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى

ــامى افرادى كه اسناد عادى يا رسمى آنان در  ــده اس  در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
هيات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شيروان رسيدگى و تاييد قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 

روز در دو نشريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد.
1-كالسه پرونده 348-97 آقاى محمدعلى محمدى فرزند محمدرضا  در ششدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت 
ــمى از  ــيروان خريدارى از مالك رس ــه ش ــماره 245 فرعى از 5 اصلى واقع در قطعه س 260 متر مربع تمامى پالك ش

تمامى مالكيت پرويز ميالنى

ــاحت  ــجر به مس ــدانگ يك قطعه باغ مش ــن  در شش ــه پرونده 050-98  آقاى رمضانعلى نعيمى فرزند حس 2-كالس
ــت قسمتى از پالك شماره 12 اصلى  ــده اس 3204/24 متر مربع كه ميزان 2636 متر مربع در حريم رودخانه واقع ش

امان آباد خريدارى از مالك رسمى از مالكيت موسى هاشمى
3-كالسه پرونده 277-97  آقاى حسين رجب زاده فرزند غالمحسن  در ششدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت 
ــماره 1534 فرعى از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى از مالك رسمى از تمامى  ــمتى از پالك ش 130/85 متر مربع قس

مالكيت مراد حسن زاده
4-كالسه پرونده 125-98  آقاى عليرضا توكلى مقدم فرزند برات محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب منزل 
به مساحت 127/65 متر مربع قسمتى از پالك شماره 1756 فرعى از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى از مالك رسمى 

از سهم االرث متقاضى و الباقى ورثه هاى برات محمد توكلى مقدم 
5-كالسه پرونده 124-98  آقاى زين العابدين توكلى مقدم فرزند برات محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 
ــمتى از پالك شماره 1756 فرعى از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى از مالك  ــاحت 127/65 متر مربع قس منزل به مس

رسمى از سهم االرث متقاضى و الباقى ورثه هاى برات محمد توكلى مقدم 
ــاحت  ــدانگ يك باب منزل به مس ــه پرونده 336-97  آقاى برات محمد چراغيان فرزند محمد ولى در شش 6-كالس
ــمى از ذيل تمامى  ــمتى از پالك 1777 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رس 117/03 متر مربع قس

مالكيت مشاعى متقاضى
ــكونى به مساحت  ــدانگ يك باب منزل مس ــه پرونده 218-97 آقاى على نوريان فرزند محمد رحيم در شش  7-كالس
ــمى از مالكيت خانم ها  ــمتى از پالك 4016 فرعى از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى از مالك رس 138 متر مربع قس

اسماء و سوگند گلى ورثه هاى عباسعلى گلى
8-كالسه پرونده  146-97  آقاى احمد بهجتى شيروان فرزند مظفر  در ششدانگ يك باب منزل به مساحت 178/90 
متر مربع قسمتى از پالك شماره 1 فرعى از 888  اصلى واقع در قطعه يك شيروان خريدارى از مالك رسمى از مالكيت 

محمدعلى و على اكبر و رقيه شهرت همگى بهجتى شيروان و سهم االرث متقاضى 
ــدانگ يك باب منزل به مساحت  ــيروان فرزند مظفر  در شش ــه پرونده  146-97  آقاى محمدعلى بهجتى ش 9- كالس
286/87 متر مربع تمامى باقيمانده پالك شماره 1 فرعى از 888  اصلى واقع در قطعه يك شيروان خريدارى از مالك 

رسمى از ذيل تمامى مالكيت على اكبر و احمد و رقيه شهرت همگى بهجتى شيروان و سهم االرث متقاضى
ــندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد چنانچه اعتراضى دارند بايد از انتشار  ــيله به فروش    به اين وس
آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترضين بايد 
ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت 
ــت به دادگاه عمومى محل ارائه  محل تحويل دهند. در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواس

ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9804665
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/04/19    /   تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/05/05

صمد ابراهيم زاده /  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

شماره : 303/98/1647     تاريخ : 04/18/ 1398
آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى حوزه 

ثبتى شهرستان فردوس
ــمى و  ــند رس ــاختمان هاى فاقد س ــه قانون تعيين تلكيف وضعيت ثبتى اراضى و س ــتور موارد يك و س نظر به دس
ــناد و  ــتقر در اداره ثبت اس ــى كه در هيئت مندرج در قانون مذكور مس ــه قانون فوق الذكر امالك ــن نام ــاده 13 آيي م
ــت جهت اطالع عموم به شرح ذيل اگهى مى گردد .                                                                                                        ــيدگى و راى آن صادر گرديده اس ــهر فردوس مورد رس امالك ش
ــاحت 552/28 متر مربع ، از  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى ، به مس ــين ، شش خانم مهين رضا زاده قاينى فرزند حس
شماره پالك 4111 فرعى از 1 ـ اصلى  بخش يك فردوس خريدارى شده مع الواسطه از آقاى محمد حسن عصرى ـ 

مكان وقوع ملك شهرستان فردوس ـ اراضى توكل 
ــند رسمى اين آگهى  نسبت  به  ــاختمان هاى فاقد س به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــخاص ذى نفع ,  نسبت  به آراء  ــود لذا  درصورتى كه اش ــر مى ش امالك فوق الذكر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش
صادره اعتراضى داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت يك ماه  ,مبادرت به تقديم  ــيد اخذ نمايند،معترضين بايد از تاريخ تس ارائه و رس

ــت را به اداره ثبت فردوس تحويل دهند،در اين  ــت در دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواس دادخواس
ــود  ،در صورتى كه اعتراضى در مهلت مقرر قانونى  ــات ثبت ،موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه خواهد ب ــورت اقدام ص
واصل نگردديا معترض ،گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالكيت مينمايد و صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست . 9804739
تاريخ انتشار نوبت اول:   20/ 1398/04   تاريخ انتشار نوبت دوم :  1398/05/05

حسن رضا ندائى / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان  فردوس

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد  ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س ــون و ماده 13 آئين نامه قان ــوع ماده 3 قان ــى موض آگه
ــماره ........139760308001003804-1397/08/28 .... هيات اول/دوم موضوع  ــمى            برابر راى ش ــند رس س
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه 106 و شماره ملى  ــماره شناس بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على عارفى اصل  فرزند رضا  بش
0651024161  نسبت به ششدانگ يكباب منزل  به مساحت 159/30 متر مربع قسمتى  ازپالك 1396- اصلى بخش 
2  بيرجند از محل مالكيت مشاعى  محمد على اشرفيان   محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــود در صورتى كه اش نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى 

مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9804671
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/04/19   /   تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/05/05

على فضلى  /  رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند
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︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︀︨︀ر﹎︀د︫  ﹢﹐د︎  ︣﹋️ ا﹜﹞︀ن︎  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٨۶۴۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۶۴٩٩٠۶

 ﹟﹫﹫︺︑ ﹏︣ه ︋﹥ ﹇︣ار ذ︡﹞ ️﹫﹨ ︀ذ ︫ــ︡ : ١ -︨ــ﹞️ ا︻︱︀ی︑ا ﹏︀ت ذ﹝﹫﹝︭︑ رخ ١٣٩٧,٠٣,١٣﹢﹞ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ﹤ر︑︖﹙︧ــ﹢ ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
 ﹤ ﹥ ﹋ــ︡ ﹝﹙﹩ ٠٩۴۶٢٩٢۴٨۵︋   ︋︀﹝﹫ ــ﹞️ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡ــ︣ه آ﹇︀ی ﹞﹫︡ ره︎   ︨﹤  ︋٠٩٣٢٨١٩٢۴٩ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹤  ︋︀﹝﹫ ﹎︣دــ︡: آ﹇ــ︀ی ا︮︽ــ︣ ره︎ 
︨ــ﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه آ﹇︀ی ︨ــ﹫︡ ﹝︖︐︊﹩ ︨ــ︺﹫︡ ︗﹑﹜﹩ ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٧٩٣۴١۵٣٣٠ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه                         
 ︦﹫ر ︉︀﹡ ︀ ︦﹫٢- ر ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ -آور و ︋︀﹡﹊﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ی ﹝︪︐︣ک : ١ ︡︺︑ ا﹝︱︀ی ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨ــ﹠︀د ر︨ــ﹞﹩ و ﹅ - ︣ه ٢︡﹞ ️﹫﹨

﹨﹫️ ﹝︡︣ه ، ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ دارای ا︻︐︊︀ر ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د .
(۵۴۴٣۵١) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 
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︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︣ق︫  ︀زان︫  ︀︠︐﹞︀﹡﹩ آ﹝﹢د︨   ︨️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٨٩۴۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٠١۴١٣۵

︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡ــ︣ه ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٠٩ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ١- ︠︀﹡ــ﹛ ز﹨︣ا ︠﹀︀︗︣ی ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
 ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٢١٧١۵٨۶ ︋﹥ ︻﹠﹢ان﹝︫ ﹩﹛︀︮︡﹝﹞ ﹩﹚︻ ︣ه-آ﹇︀ی︡﹞ ︀ت﹫﹨ ︦﹫٠۵٣٢٠٣٢۴٨٩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ر
﹝︡︣ه - آ﹇︀ی ︻﹙﹫︣︲︀ ﹝︪ــ︐︀ق ︤دا﹡﹩ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٠۶١٢۵٢٣۶٠ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︋︣ای ﹝︡ت دو︨︀ل 
 (﹏﹞︀︻︣︡﹞) ﹩﹡︤دا ا﹝︱︀ء ﹝﹠﹀︣د آ﹇︀ی ︻﹙﹫︣︲︀ ﹝︪︐︀ق ︀ ︀دار و ︑︺︡آورر︨﹞﹩ و︋︀﹡﹊﹩︋  ︡﹡︡. - ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨﹠︀د︋  ا﹡︐︀ب︫ 

﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
(۵۴۴٣۴۵) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

      صفحه 11
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آگهی تغییرات شرکت ساختمانی آمود سازان شرق شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 18945 و شناسه ملی 10380014135

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,03,09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد شفایی به شماره 
ملی 5229120770 به عنوان بازرس اصلی و آقای هادی حس��ینی ش��ماره ملی0939662681 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 
س��ال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین شد. -3خانم زهرا خفاجری به شماره 
ملی 0532032489 و آقای علیرضا مشتاق یزدانی به شماره ملی 0061252360 و آقای علی محمدصالحی به شماره ملی 0942171586به 

سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )544360(
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آگهی تغییرات شرکت توریست توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 752 و شناسه ملی 10380090668
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,09,20 و نامه ش��ماره 972,128,20449 مورخ 1398,02,23 اداره کل میراث 
فرهنگی صنایع دس��تی وگردش��گری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده 
2 اساس��نامه به ش��رح ذیل اصالح گردید : ایجاد وتامین ، نگهداری مدیریت هتل ، تجهیز ، توس��عه مکان ها ، فضاهای اقامتی ، فرهنگی 
و ورزش��ی ، س��الن ه��ای همایش تاالرهای پذیرای��ی وکترینگ غذایی باهدف ارائه خدمات حوزه گردش��گری ومیزبان��ی از گردهمایی ها 
و همایش های تخصصی با تکیه برحوزه تخصصی دانش��جویان و دانش آموختگان جامعه پزش��کی کش��ور همس��و با اهداف عالی وزارت 
بهداش��ت درمان و آموزش پزش��کی و دانشگاه های علوم پزش��کی کش��ور با رعایت قوانین و مقررات واخذ مجوزهای قانونی مربوطه و 
انجام هرگونه فعالیت مجاز و قانونی در اجرای موضوع اصلی شرکت با بهره گیری از منابع داخلی ، استقراض ، مشارکت و جذب سرمایه 
گذاران بخش خصوصی و حضور درمناقصات مربوط به موضوعات فوق اعم از دولتی وخصوصی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور 
جمهوری اس��المی ایران عبارت ذیل به ماده 12 اساس��نامه الحاق گردید و ماده مربوطه اصالح شد : حق حضور اعضاء غیرموظف درجلسات 
هیات مدیره و حقوق و مزایای مدیر عامل شرکت را مجمع عمومی تعیین می نماید. عبارت ذیل از ماده 13 اساسنامه حذف و ماده مربوطه 
اصالح گردید : هریک از هیات مدیره می تواند اختیارات خودرا به یک نفر دیگر از هیات مدیره یاش��خص خارجی واگذار نماید. تبصره 
ذیل به ماده 18 اساسنامه الحاق گردید : تبصره : هیات مدیره می تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را به مدیرعامل شرکت تنفیذ 
نماید. • 5- ماده 23 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید. ماده 23 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید و ماده مربوطه به شرح مزبور 
اصالح شد : مجمع عمومی در هرسال برای رسیدگی به صورتهای مالی )ترازنامه و حساب سود وزیان(بازرس قانونی و بازرس علی البدل 
و نیز چگونگی تعیین حق الزحمه آنان را تعیین می نماید. ماده 28 اساس��نامه بش��رح ذیل اصالح گردید: هیات مدیره مکلف اس��ت همه 
س��اله برنامه و بودجه عملیاتی س��ال مالی آتی شرکت را بر اساس سیاس��ت ها و ضوابط و خط ومشی ابالغی مجمع عمومی ، تهیه و تنظیم 

نموده وپس از تصویب هیات مدیره جهت طرح وبررسی و تصویب به مجمع عمومی عادی ارائه نماید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )544352(

آگهی تغییرات ش�رکت توریس�ت توس 
شرکت س�هامی خاص  به ش�ماره ثبت 

752 و شناسه ملی 10380090668
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,12,25 و نام��ه ش��ماره 
کل  اداره   1398,02,23 م��ورخ   982,128,3014
وگردش��گری  فرهنگ��ی صنای��ع دس��تی  می��راث 
خراس��ان رض��وی تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : 
موسس��ه حسابرس��ی وخدم��ات مدیری��ت آف��اق 
کاوش��گران به ش��ماره ثبت1735 و شناس��ه ملی 
10380152313 بعنوان بازرس اصلی و موسس��ه 
حسابرس��ی آیین پژوهان ایرانیان )شناس��ه ملی 
14006282050( بعن��وان بازرس علی البدل برای 

سال مالی 1397 انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )544359(
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آگه�ی تغییرات ش�رکت المان 
پوالد پاس�ارگاد شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 48645 و 

شناسه ملی 10380649906
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی فوق 
الع��اده م��ورخ 1397,03,13 تصمیم��ات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - تعداد اعضای هیئت مدیره از 
5 نفر ب��ه 3 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه 

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

)544365(
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آگهی تغییرات شرکت پارس سامان 
ط�وس ش�رکت س�هامی خ�اص به 
ش�ماره ثبت 23878 و شناسه ملی 

10380393182
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,09,20 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د: 
آدرس ش��عبه ش��رکت در بجن��ورد ب��ه نش��انی 
شهرس��تان بجنورد ، بخش مرکزی ، شهر بجنورد، 
معص��وم زاده ، خیابان ش��هید حس��ینی معصوم ، 
خیاب��ان آزادی ، پ��الک 0 ، طبقه همکف کدپس��تی 
: 9413763946 تغیی��ر یافت و م��اده مربوطه در 

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

)544331(
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مشخص شــود. این احتمال وجود دارد که کالدرون هم مانند 
برانکو، بازی ربیع خواه که با انتقادات زیادی از ســوی هواداران 
پرســپولیس مواجه بوده است را می پسندد، شــاید ربیع خواه 

مهره مار دارد!

ترافیک در جناح راست
در کناره های سمت راست پرســپولیس نفراتی چون سیامک 
نعمتی، مهدی شــیری، سعید حســین پور و همچنین فرشاد 
احمدزاده حضور دارند. با اضافه شــدن بشــار رســن به جمع 
سرخپوشان او هم قابلیت بازی در سمت راست به  عنوان وینگر 
را دارد. در این بین تنها سعید حسین پور در ترکیب اصلی مقابل 

سایپا به میدان رفت.

آچار فرانسه ها در جناح چپ، ترابی نیمکت  نشین شد!
گابریــل کالدرون بــرای جناح چــپ محمد نادری، فرشــاد 

احمدزاده، امید عالیشــاه، مهدی ترابی و وحیــد امیری را در 
اختیار دارد. احمدزاده و ترابی قابلیت بازی در جناح راســت را 
هم دارند. امیری هم به دلیل کمبود مهاجم در این پست به کار 
گرفته شد. در این میان ترابی دقایق بیشتری را در جمع نفرات 
اصلی بازی کرده بود اما مقابل سایپا در ترکیب اصلی نبود و از 
جمع این بازیکنان تنها امید عالیشــاه در این دیدار جزو نفرات 
اصلی بود. احسان حســینی و آدام همتی در این دیدار از ابتدا 

به میدان رفتند.

ثبات نسبی در دفاع
جالل حسینی، شجاع خلیل زاده، محمد انصاری و محمدحسین 
کنعانی  زادگان نفراتی هســتند که برای قرار گرفتن در ترکیب 
اصلی در خط دفاع باید رقابت کنند. در بازی های اخیر کنعانی 
 زادگان و شجاع از مهره های ثابت ترکیب مدنظر کالدرون بودند، 
اما جالل که در بازی نخســت فیکس بود، در بازی دوم به دلیل 

مصدومیت جای خود را به محمد انصاری داد. از بین این چهار 
مدافع، تنها محمد انصاری در دیدار مقابل سایپا در ترکیب اصلی 

قرار داشت.

درون دروازه، کمترین تغییر
اگر اتفاق خاصی نیفتــد، در درون دروازه علیرضا بیرانوند مانند 
بازی با نارنجی پوشان، دروازه بان اصلی پرسپولیس خواهد بود، 
اما با توجه به محرومیت این دروازه بان، رادوشــویچ مورد توجه 
کالدرون است تا در هفته نخســت لیگ از دروازه  سرخپوشان 
حراست کند. اگر مسئوالن باشگاه پرســپولیس از تالش برای 
فروش رادو دست بکشــند، این دروازه بان به همراه بیرانوند به 
مانند سه فصل گذشته دروازه بان های پرسپولیس خواهند بود. 
گفته می شود پس از جذب بیات، به عنوان گلر ذخیره، ابوالفضل 
درویشوند، گلر سوم تیم در آستانه خروج از فهرست پرسپولیس 

قرار دارد.

تفاوت های تیم برانکو و کالدرون

آزمون سخت مرد آرژانتینی در پرسپولیس



با حكم وزير ارشاد 
مشاور امور پاسداشت زبان فارسى منصوب شد

فارس: وزير فرهنگ و ارشــاد 
در  پيــش  روز  دو  اســالمى 
حكمى، مشاورى براى خود در 
حوزه پاسداشــت زبان فارسى 
انتصاب  ايــن  كه  كرد  معرفى 
تأكيد رهبر  را مى توان حاصل 
معظم انقــالب در ديدار نيمه 

ماه رمضان ايشان با شاعران و فرهيختگان دانست.
سيدعباس صالحى، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى، محمود شالويى را كه كمتر 
از 13 ماه پيش به مديركلى فرهنگ و ارشاد مازندران منصوب كرده بود، با 
معرفى عباس زارع به عنوان جايگزين شالويى در اين استان شمالى، به عنوان 

مشاور خود در امور پاسداشت زبان فارسى منصوب كرد.

يك نويسنده پاسخ داد 
دليل اقبال به خاطره نگار ى  ها چيست؟

خديجه  هنــر/  و  فرهنگ 
زمانيان: نويسنده كتاب «سياه 
چال مســتر» يكــى از داليل 
عالقه مند شدن مردم به خواندن 
خاطره نگارى را، مستند بودن اين 

كتاب ها مى داند. 
محبوبه عزيزى مى گويد: يكى از 

مهم ترين شاخصه و ويژگى خاطره نگارى و تاريخ شفاهى مستند بودن 
اين نوشته هاســت و از آن جايى كه مردم روى مستندات تأكيد دارند و 
اين نوع نوشته بيش از تخيل نويسى مؤثر است، به خواندن اين كتاب ها 

روى آورده اند. 
به گفته اين نويســنده آمار فروش كتاب هايى كه تاريخ شفاهى هستند 
و يا در گونه خاطره نگارى يا خودنوشت ها نوشته شده اند، نشان مى دهد 
عالقه مردم در ســال هاى گذشته به سمت اين نوع كتاب ها بوده و براى 
همين هم ناشران و هم نويسنده ها در پى اين عالقه به نوشتن و انتشار 

اين كتا ب ها بيشتر توجه كرده اند. 
عزيزى معتقد است به خاطر همين اعتماد مخاطب، خاطره نويس ها بايد 
بر مستند بودن آثارشان و آنچه راوى نقل مى كند، دقت كنند. نويسنده 
بايد تالش كند به خاطر جذابيت هاى روايى در روايت راوى دخالت نكند 

و سعى كند محتوا را همان طور كه نقل مى شود، مكتوب كند. 
او مى گويد: در جريان نوشتن «سياه چال مستر» بر مستند بودن وقايع 
تأكيد زيادى داشــتم و در مصاحبه هاى تكميلى با راوى مى خواستم بر 
ابهاماتى كه براى من وجود داشته متمركز شود و با پرس وجو و يا رجوع 
به خاطرات، آن ها را دقيق پاسخ دهد تا ابهامى براى مخاطب هم وجود 

نداشته باشد.

مرور آثار جمال شورجه در شبكه نمايش
فرهنگ و هنر: شبكه نمايش 
براى پاسداشــت جمال شورجه 
كارگردان، تهيه كننده و نويسنده 
سينماى ايران، به مرور آثار وى 

مى پردازد.
جمال شورجه متولد 1333 در 

زنجان و دانش آموخته كارگردانى از دانشكده سينما و تئاتر دانشگاه هنر 
تهران اســت. وى در 23 سالگى و همزمان با شروع جنگ ايران و عراق 
با حكم مأموريت حوزه هنرى به جبهه رفت تا اتفاقات آنجا را مستند و 

ضبط كند.
بيشترين آثار او در زمينه دفاع مقدس است و فيلم هايى همچون «شب 
دهم»، «عمليات كركوك»، «حماسه مجنون»، «وعده ديدار»، «ياس هاى 
پنهان» و «سى و ســه روز» را كارگردانى كرده است. فيلم «سى و سه 
روز» روايت بانويى مبارز در جنگ سى و سه روزه لبنان را روايت مى كند.
وى همچنيــن در ســريال هاى پرطرفدارى چون «مــردان آنجلس» 
و «يوســف پيامبر» به عنوان مشــاور كارگردان در كنار زنده ياد فرج اهللا 
سلحشور حضور داشت. كارگردانى پروژه عظيم «حضرت موسى (ع)» نيز 

به اين كارگردان سينماى ايران واگذار شده است.
جمال شــورجه از ارديبهشــت امســال دچار عارضه مغزى شده و در 

استراحت مطلق به سر مى برد.
آثار جمال شورجه كه از شنبه 5 تا جمعه 11 مرداد، ساعت 21، از شبكه 
نمايش پخش مى شــوند به ترتيب شامل فيلم هاى «33 روز»، «باشگاه 
ســرى»، «دايره سرخ»، «خلبان»، «حماســه مجنون»، «شب دهم» و 
«نفوذى» هســتند كه روز بعد در ســاعت 3 بامداد و 8 صبح بازپخش 

مى شوند.

با اضافه شدن آرش عباسى
فصل ششم «پايتخت» در مرحله نگارش است

مهر: آرش عباســى، نويسنده و 
كارگــردان تئاتر از حضور در كنار 
محسن تنابنده به عنوان نويسنده 
فصل جديد ســريال «پايتخت» 
خبــر داد. آرش عباســى كه اين 
روزهــا نمايش «مولــن روژ» به 

نويسندگى وى و كارگردانى حسين پارسايى در باغ كتاب روى صحنه است، 
درباره حضورش در مجموعه «پايتخت» گفت: همراه با محســن تنابنده در 
حال نگارش فصل ششم مجموعه «پايتخت» به كارگردانى سيروس مقدم 

هستيم و تا امروز نگارش دو قسمت از سريال به پايان رسيده است.
وى ادامه داد: تمام تالشــمان اين است كه تا پيش از آغاز تصويربردارى اين 
مجموعه بخش عمده اى از نگارش فيلم نامه به پايان برســد. در فصل جديد 
كاراكترها تغييرات اساســى و بنيادينى كرده اند، اين تغييرات در راســتاى 
جذاب   تر شدن ســريال خواهد بود. تالشم اين اســت كه از تجربه سال ها 
حضورم در تئاتر در نگارش اين متن اســتفاده كنم و بتوانم به درستى اين 

تجربيات را انتقال دهم.
عباسى يادآور شد: سريال نويسى كار بسيار دشوارى است و نگارش متن اين 
مجموعه نيز با توجه به اينكه همه مخاطبان شخصيت هاى آن را مى شناسند 

و با ويژگى ها و رفتارهايشان آشنا هستند، بسيار دشوارتر خواهد بود.
وى در پايان صحبت هايش درباره تجربه همكارى با محســن تنابنده بيان 
كرد: تجربه همكارى با محسن تنابنده كه البته اين روزها به عنوان بازيگر در 
نمايش «مولن روژ» حضور دارد تجربه بسيار بى نظيرى است، چون او ذهنى 
بســيار پويا و فعال دارد و من همكارى با وى را به عنوان يك تجربه سخت 

در نظر مى گيرم.
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فرهنگ و هنر

خبر

صبا كريمى: دكتر حبيب اهللا صادقى؛ 
نقاش، مدرس دانشگاه و مدير پيشين 
موزه هــاى هنر معاصــر معتقد اســت برپايى 
حراجى هــاى هنــر نقش عمــده اى در گردش 
اقتصادى هنر دارد و ظرفيت هــاى الزم را براى 

حضور در فضاى  بين المللى داراست.
نيمه تيرماه امســال يازدهميــن حراج هنرى 
تهران با ثبت ركــورد 42 ميليارد و 4 ميليون 
تومان براى 79 اثر برگزار شد. به نظر مى رسد 
بــا اينكه مدت زمان زيادى از عمر اين فعاليت 
اقتصادى هنرى نمى گذرد، با اســتقبال خوب 
هنردوستان و مجموعه داران روبه رو شده است. 
اين در حالى اســت كه هنوز گاليه و انتقاداتى 
درباره وضعيت نابســامان گردش اقتصادى در 
هنر وجود دارد و بسيارى معتقدند هنرمندان 
بويژه در عرصه هنرهاى تجســمى به جايگاه 
واقعى خودشــان دســت نيافته انــد و منزلت 
واقعى آن ها در نظر گرفته نمى شــود، چنانكه 
آن ها مى توانند به واسطه هنر ممتاز خود يكى 
از منابع مهم گردش اقتصادى در هنر باشــند. 
وى معتقد اســت هنرمندان ما خودشــان را 
اثبات كرده و در جهان شناخته شده اند، امروز 
روزى اســت كه بايد آن ها را حمايت و شرايط 

مساعدى را براى فعاليت آن ها فراهم كرد. 
صادقى با اشاره به مقدمات شكل گيرى اقتصاد 
هنــر در رونــد حراجى هاى هنــرى و حضور 
آثار شــاخص در چنين محفل هايى، مى گويد: 
اقتصاد هنر يا هنرى كه بتواند فرايند اقتصادى 
را در برداشته باشــد نيازمند واكاوى و فراهم 
كردن شرايطى است كه در نهايت به بالندگى 
آن بينجامد. زمانى كــه موزه هنرهاى معاصر 
در ايران داير شــد، نزديك به 2 هزار عكس و 
آثار چاپى از حراجى هاى بزرگ دنيا خريدارى 
شد كه مى توان اين حركت فرهنگى را يكى از 
كارهاى مهمى قلمداد كرد كه امتياز اجتماعى 
بســيارى براى ما به ارمغان آورد و كارشناسان 
آن دوران گنجينه بســيار خوبى از آثار مطرح 

جهان را براى ايران خريدارى كردند.
وى در ادامه مى افزايد: در اين مجموعه شاهد آثار 
شاخصى از هنرمندان بزرگ و ارزنده اى همچون 
جكسون پوالك و بيكن هستيم كه تابلوهايشان 
خريدارى شده و آمريكايى ها افتخار مى كنند كه 
مهم ترين كار ايــن دو هنرمند در موزه هنرهاى 
معاصر اســت و قدر و قيمت ايــن موزه در غرب 
آسيا و خاورميانه بى مثال است، در حالى كه امروز 
مى بينيم در رياض و ديگر كشورهاى منطقه موزه 
لوور تأســيس مى كنند، اما بايد بدانيم كه ايران 
جزو پيشــگامان و پيش قراوالن اين حركت هاى 
فرهنگى بوده و اواســط دهه 50 ايــران كانون 
توجه محافل فرهنگى شده بود و موج وسيعى از 
هنرمندان و پيشگامان هنر معاصر مانند مسعود 
عربشاهى، على اكبر صادقى، غالمحسين نامى، 
فرامرز پيالرام، سهراب سپهرى و ديگر هنرمندان 
تالش هاى بســيارى در ايــن راه كردند و توجه 

بسيارى به هنر معاصر داشتند.
ايــن هنرمند اظهار مى كند: اما شــرايط پس 
از پيــروزى انقــالب كمى تغيير كــرد و اين 
حركت هــا در يكى دو ســال نخســت پس از 
انقالب به خاموشــى گراييد، امــا اين بارقه و 
بازشناســى هويت و اســتعداد نهفته ملى در 
هنر معاصر ما موجود بود كه با توجه به تغيير 
شــرايط، يك پرونده هنر اجتماعى نيز به آن 
اضافه شــد كه در واقع هيــچ مغايرتى با اصل 
هنر نداشته و ندارد و بخوبى مى تواند اين معنا 
را برســاند. همان طور كه در اسپانيا، آمريكاى 
التيــن و مكزيك مى بينيــم تابلوى «گرنيكا» 
اثر پيكاســو و «تيرباران ســوم ماه مه1808» 
اثر فرانسيســكو گويا به قــدرى مطرح اند كه 

هنــر اجتماعى را عيان مى كننــد و البته آثار 
گرانقيمتى هم هستند.

  ماجراى كشتى چينى كه برگشت خورد
صادقى با طرح اين پرسش كه حال چگونه بايد 
اقتصاد را به اين شــكل و شمايل تبديل كرد، در 
ادامه مى گويد: امروز با رشــد روزافزون آموزش و 
شناسايى استعدادهاى بى نظيرى مواجه هستيم 
كه من از نزديك در اروپا، آلمان، اتريش، انگليس و 
فرانسه شاهد آن بودم و در مدارس مختلف ديده ام 
كه هنرمندان ما استعدادهاى بسيارى در عرصه 
هنر تجسمى ايران دارند كه در آتليه ها و گالرى ها 
به نمايش درآمده، اما متأســفانه ما فرصت برون 
تابى، تجلى و نمايش آن را در داخل نداشته ايم. 
در اين شــرايط بايد چه كنيم؟ در حالى كه اروپا 
ادعا مى كند 78 درصد درآمد سرانه ملى اش را از 
توريسم و هنر بدســت مى آورد. ما چگونه از راه 
هنر به اقتصاد دســت پيدا مى كنيم؟ اينكه فقط 
نفتى كه متعلق به نســل هاى بعدى ماست را از 
مسجدسليمان استخراج كنيم چه فايده اى دارد؟ 
مدير پيشــين موزه هنرهاى معاصر با حمايت 
از برپايى برخــى رخدادهاى هنرى و فرهنگى 
مى گويد: بــه نظرم حراجى هــاى تهران يكى 
از امكانات خوب و ارزشــمندى است كه اين 
سال ها تجلى پيدا كرده است، اما گاهى از سوى 
برخى افراد با ادبياتى نامتعارف و بازدارنده نفى 
مى شــود و تنها بارقه اى كه در اين عرصه در 
حال بال و پر گرفتن اســت را ناديده گرفته يا 
سركوب مى كنند. بد نيست اشاره كنم كه چند 
روز پس از برپايى حراجى اخير تهران در راديو 
برنامه اى پخش مى شد كه دو كارشناس رسانه 
با يكديگر صحبت و بــه حراجى تهران انتقاد 

مى كردند كه بايد قــوه قضائيه به پولى كه در 
اين رويداد هنرى جابه جا مى شــود ورود كند 
و مشخص شود اينجا پولشويى اتفاق مى افتد! 
اين ادبيات بسيار سخيف و نازلى است و نشان 
مى دهد ما اصًال ياد نگرفته ايم براســاس رفتار 

جهانى زندگى كنيم.
وى ادامــه مى دهد: زمانى كه مــن رئيس موزه 
هنرهاى معاصر بودم يك كشــتى با بارى از آثار 
هنرى چينى به ايران آمد و مسئوالن مربوط اعالم 
كردند همه بارشــان تابلوهاى نقاشى است كه از 
چين براى بازار ايران آورده شده است؛ من هم به 
آن ها گفتم همه را برگردانيد چون نقاش تجارى 
ما در اين كشــور در خــرج يوميه خودش مانده 
است، شما به چه اجازه اى چنين كارى كرديد كه 
بازار را از هنرمندان ايرانى بگيريد! من يك سال در 
برابر چنين خواسته اى مقاومت كردم، اما سال بعد 
همان تابلوها در يكى از فروشگاه هاى ميدان ونك 
تهران فروخته شد كه به نظرم يك فاجعه بزرگى 
براى ماســت. اين در حالى است كه هنرمندان 
پيشكسوت ما منزوى شــدند و اين اتفاق بسيار 

دردناكى است. من به عنوان يك نقاش زحمات 
اين نسل را ديده ام و فداكارى را جزو ويژگى هاى 
اصيل اين هنرمنــدان مى دانم تا جايى كه حتى 
سالمتشان را هم به خطر مى اندازند تا اثرى خلق 
كننــد و تازه پس از اينكه فوت مى كنند اين آثار 

به فروش مى رسد.

   به اقتصاد هنر عاقالنه و تعميق يافته 
ورود كنيم

وى درباره قيمت هاى ميلياردى تابلوهايى كه 
در حراجى ها فروخته مى شود، مى گويد: بحثى 
با عنوان اقتصــاد بين المللى وجود دارد و هنر 
نيز جزو ملزوماتى اســت كه مى تواند ســكو و 
بازوى حركتى براى نظام هاى فرهنگى باشــد. 
امــا چگونه اســت هنرمندان مــا نمى توانند 
به عنوان يــك اقتصادســاز در جامعه حضور 
داشــته باشــند در حالى كه تراوشات هنرى 
آن ها مى تواند سرمايه ملى ما را افزايش دهد، 
انتقاداتى هــم كه به قيمت تابلوها مى شــود 
كامًال بى اساس اســت. من چندين دوره دبير 
دوساالنه نقاشى جهان اسالم بوده ام و مى دانم 
كشورهاى مسلمان از جهت توانايى، هوشيارى 
و دانش تجســمى به گرد پاى نقاشــان ايرانى 
هم نمى رســيدند و در حالى كه خوشنويسى 
ما در خاورميانه و انديشه تمدن جهان اسالمى 
بســيار ممتاز و بى مثال است، چرا هنرمندان 
ما بايد بروند در ســاختمان ها و البى هتل هاى 
كشــورهاى عربى نقاشــى  دكوراتيو كنند در 
حالى كه مى توانند فرهنــگ و مدنيت ملى و 
معرفتى مردم بزرگ ايران را نقاشى كنند؟ بايد 
بتوانيم از آن به عنوان يك دســتاورد ملى در 
حوزه تمدنى در دنيا، اشــاعه فرهنگى و ورود 

پول به كشور بهره ببريم. به نظرم مبلغ نهايى 
در حراجى ايــن دوره، تكاپويى ايجاد كرده و 
من فكر مى كنم اســتعداد چندين برابر شدن 

اين را هم داريم.
وى درباره شرايط فضاى بين المللى و داد و ستد 
فرهنگى گسترده تر از دايره منطقه اى معتقد است: 
متأسفانه در منطقه ما يكى، دو كشور هستند كه 
گروه هاى وهابى قدرت را در دســت گرفته اند و 
از قدس تــا خانه خدا را متعلق به خود مى دانند 
و ترامپ آن ها را گاو شــيرده خطاب مى كند. اما 
خوشنويســى و امضاى ايران براى اين ها تبرك 
است و همه جهان مى دانند كه نحوه درك ايرانيان 
از اسالم و هنر تا چه حد عالى رتبه و بزرگ است. 
حال اگر ما بتوانيم اين استعداد ژرف را شناسايى 
كرده و در وهله بعد امكان سنجى كنيم و بنيادهاى 
لجستيك مانند بانك هاى عامل را وارد كار كنيم 
و پول هاى ســرگردانى را كه وجود دارد، در هنر 

متمركز كنيم به نتيجه خواهيم رسيد.
وى مى گويــد: عموماً با اين ســرمايه ها اطراف 
تهران عمارت ســاخته مى شود در حالى كه اين 
ســرمايه گذارى زايش و رشد محدودى دارد، اما 
كســى كه تابلو پوالك و بيكن را خريدارى كرده 
يك كار هوشمندانه اى براى نظام فرهنگى ما انجام 
داده كه مى بينيم امروز يكى از گران ترين آثارى 
كه در غرب آســيا وجــود دارد در موزه هنرهاى 
معاصر واقع شده اســت. بنابراين بايد با آرامش 
و متانت از هنــر و اقتصاد آن حمايت كرد و من 
به عنوان يك هنرمند و فرد دانشگاهى آرزومندم 
بتوانيم در جهان معاصر با مديريت كالن و عاقالنه 
شرايطى را فراهم كنيم كه هنرمند بتواند اثرش را 

خلق كند و بفروشد. 
ما بايد مرز بين هنر و اقتصاد را درست، هوشمندانه 
و آرمانى پر كنيم تا بتوانيم بعدها به استعداد ژرف 
و ســترگى كه در فرهنگ ماست بباليم و اعالم 
كنيم نسل جوانى كه در حال ورود به جامعه است 
مورد حمايت قرار مى گيرد. اما متأسفانه امكانات 
محدودى داريم، شرايط براى رشد هنرمندان نوپا 
مساعد نيست و در بستر دانشگاه  ها امكانات و ابزار 

الزم وجود ندارد.
وى معتقد اســت: بايد به وزير صنعت يادآور 
شــد با چه استداللى مى گويد ملزومات هنرى 
جزو كاالهاى لوكس اســت. رنگ و قلم چطور 
جزو كاالهاى لوكس مطرح مى شــود در حالى 
كــه ابزار اوليه كار يك هنرمند اســت و امروز 
مى بينيم همين مسئله كار را براى هنرمندان 
ســخت كرده اســت و بــا خريدهــاى بدون 
كارشناســى هنرى هم به اين معضالت دامن 

زده مى شود.
ايــن مدرس دانشــگاه در پايان خاطرنشــان 
مى كند: ما بايد به داشــته ها و دانش ملى خود 
احترام بگذاريم و بدانيــم اين زايش از بيرون 
نمى آيد و در كالبد فرهنگى ما وجود دارد و اگر 
نتوانيم هنرمندان را جذب كنيم، آن ها منزوى 
و پراكنده مى شــوند. حراج تهران يك افتخار 
براى ملت ما و حركت فرهنگى بزرگى است و 
اميدوارم بانك هاى عامل و يا سازمان هايى كه 
امكانات لجستيكى در اختيارشان است به اين 

حوزه ورود كنند.
ما بايد به ســاحت هنر احترام بگذاريم و براى 
اثــر هنرمند يك قيمت واقعى تعيين كنيم در 
اين شــرايط اســت كه هنرمند هرگز منزوى 
و گوشــه گير نخواهد شــد و پــاى مردمش 
مى ايســتد و در عزت طلبــى و افتخارآفرينى 
بــراى فرهنگش خدمت مى كند. شــأن نزول 
هنرمند اين اســت كه در خاك خودش باشد 
و كارش را انجام دهــد. بنابراين بايد به بحث 
اقتصاد هنر عاقالنه و تعميق يافته ورود كنيم 

و از آن حمايت كنيم.

برش

 به نظرم حراجى هاى تهران يكى 
ارزشمندى  و  خوب  امكانات  از 
است كه اين سال ها تجلى پيدا 
سوى  از  گاهى  اما  است،  كرده 
برخى افراد با ادبياتى نامتعارف 
تنها  و  مى شود  نفى  بازدارنده  و 
بارقه اى كه در اين عرصه در حال 
بال و پر گرفتن است را ناديده 

گرفته يا سركوب مى كنند

رضا برجى :

مستند مى تواند درآمدزا باشد 
گفت:  مستندساز  يك  سينما پرس: 
مستندسازى را بايد نوعى ثبت تاريخ به 
زبان هنر دانست، چون در كار مستند 
ديگر قرار نيســت تخيل وارد موضوع 

شود.
رضا برجى، درباره مستندسازى جنگ 
و نقش اين ژانر از ثبت لحظات ماندگار 
به خبرنگار حوزه گفت: مستندسازى 
را بايد نوعى ثبــت تاريخ به زبان هنر 
دانســت، چون در كار مســتند ديگر 
قرار نيســت تخيل وارد موضوع شود، 
بلكه كارگردان هر آنچه كه مى بيند را 
ثبت مى كند، حال ممكن است اندكى 
تغييرات هم وجود داشته باشد. با اين 
توضيح مستندســازى در طول هشت 
سال دفاع مقدس قدم هاى بسيار بلند 
و خوبى برداشــته تا بتواند گوشه اى از 

افتخارآفرينى رزمندگان را ثبت كند.
وى افزود: بهتريــن گواه براى اين ادعا 
مجموعه موفق «روايت فتح» است كه 
شهيد آوينى آن را توليد كرد و تا سال ها 
در تاريخ اين سرزمين نامش برافراشته 
خواهد بود. درباره چرايى موفقيت اين 
مجموعــه بايد يك نكتــه را به عنوان 
اصلى ترين شــاخصه مطرح كرد، آن 

هم اخالص و صميميتى بود كه همه 
را مجذوب خود مى كرد. با ديدن روايت 
فتــح هر فردى بــه راحتى مى فهميد 
سازنده اين مجموعه خود از بچه هاى 

جنگ است.
كــرد: پس  تأكيد  اين مستندســاز 
از هشــت ســال جنــگ تحميلى، 
رويدادهــاى مهم ديگــرى هم بود 
كه اگر قرار بود به آن ها در ســينما 
مستند پرداخته نشود، شايد بسيارى 
از آن بى خبر بودند. براى مثال آنچه 
در ســارايوو رخ داد يكــى از فجايع 
انســانى بود كه نسل كشى مسلمانان 
را در آنجا شاهد بوديم. مستندهايى 
كه در اين زمينه گرفته شد مى تواند 
تا ابد آنچــه را رخ داده روايت كند. 
در اين زمينه من خود چند مســتند 

توليد كرده ام.

  مشكل اصلى در مستند سازى 
انقالبى، نبود سرمايه گذار است

برجــى با بيان اينكه مشــكل اصلى 
نبــود  انقالبــى،  مستندســازى  در 
سرمايه گذار است، گفت: براى اينكه 
يك موضوع ارزشــى را جلو دوربين 

ببريم، هميشــه بايد كلــى بجنگيم 
تا براى كار ســرمايه گذار پيدا شود. 
نكته بعد اينكــه وقتى نهادى حاضر 
مى شــود درباره يك موضوع دينى يا 
انقالب ســرمايه گذارى كند، معموالً 
كمترين ميزان پــول را براى آن در 
ما  وقتى  درصورتى كه  مى گيرد،  نظر 
در پــى خلق يك اثر فاخر هســتيم 
بايد بــراى آن نيز هزينه هاى الزم را 

انجام دهيم.
وى تأكيد كرد: در ســينماى جهان 
بويژه در آمريكا براى برخى توليدات 
راهبــردى در حوزه مستندســازى، 
مى شود،  ســينمايى  سرمايه گذارى 
يعنى هم اندازه يك پروژه ســينمايى 
خرج يك كار مســتند مى شود تا به 
نوعى تاريخ سازى صورت گيرد، حتى 
در مواقعــى دروغ هاى خــود را در 
قالب كارهاى مســتند ثبت تاريخى 
مى كننــد. از ايــن ابزار، ســينماى 
بهره  در جنــگ خليج فارس  آمريكا 
فراوان برد، اما در عوض ما هميشــه 
ســعى مى كنيم در پروژه هاى دينى 
باالتريــن ميزان  انقالبــى خــود  و 

صرفه جويى را انجام دهيم!

اين مستندســاز تأكيد كرد: حضرت 
آقا در چند ســال اخيــر بارها روى 
اقتصــاد مقاومتى تأكيد داشــته اند. 
اين عنوان را در هر حوزه مى شــود 
با زبان خاص خــود تعريف كرد. در 
عرصه هنر به نظرم اقتصاد مقاومتى 
به يــك شــكل رخ مى دهــد. ابتدا 
اينكه در توليدات داستانى و مستند 
موضوعاتــى مدنظر قــرار گيرد كه 
آرمان هــاى انقالب در آن جاى داده 
شده باشد، همچنين كار توليدى بايد 
بهترين كيفيت را دارا باشــد. با اين 
توصيفــات اگر اثرى هر چند پرخرج 
توليد شود، اما چون توانسته اهداف 
را تأميــن كند به نظرم در راســتاى 

اقتصاد مقاومتى قدم برداشته است.

  بعضى از كارها دور ريختن 
بيت المال است 

برجى يادآور شــد: كارهــاى خنثى و 
آثارى كه هيچ مخاطبى ندارند و قادر 
باشند،  نيستند جريان ســازى داشته 
كارهايى هســتند كه از آن ها بايد به 
عنوان اسراف و دور ريختن بيت المال 
نام بــرد، هرچند كه فيلم يا ســريال 

مربوط كم خرج باشد.
وى در بخش ديگرى از ســخنان خود 
گفت: وقتى از سينماى مستند حرف 
مى زنيم هميشه مخاطبان مد نظرمان 
درصورتى كه  هســتند،  بزرگســاالن 
مخاطــب كــودك و نوجــوان هــم 
باشد،  بيننده چنين كارهاى  مى تواند 
ولى ما هيچ گاه نخواســته ايم در حوزه 
مستندسازى كودك قدم هاى خوب و 

مؤثرى برداريم.
اين مستندســاز با بيــان اينكه اين 
ژانر بيش از هر چيزى نيازمند ديده 
شدن است، گفت: اينكه فكر كنيم با 
راه انداختن شبكه مستند و باال بردن 
پخش مستند در شبكه هاى مختلف 
توانسته ايم رسالت خود را به بهترين 
نحو انجام دهيم اشتباه محض است، 

زيرا وقتى جريان سازى موفق خواهد 
بــود كه در اكران ســينمايى هم به 
سينماى مستند توجه شود. سينماى 
قادر است درآمدزايى داشته  مستند 
باشد به شرطى كه هم امكان نمايش 
آن مهيــا بوده، هم اينكــه تبليغات 

مناسبى براى آن انجام شود.
اميدوارى  اظهــار  پايــان  در  برجى 
كرد: من در ميان جوانان مستندساز 
استعدادهاى بسيار خوبى را مشاهده 
كــرده ام بويژه ســينماگران جوان و 
متعهــدى كه دغدغــه پرداختن به 
ارزش هاى انقالب اســالمى را دارند. 
براى همين توصيه بــه مديران اين 
است كه دســت از تعارف برداشته و 
تمركز خود را روى آثار و هنرمندان 

انقالبى بگذارند.

مهر: معاون فرهنگى و هنرهاى شــهرى ســازمان 
زيباسازى شهردارى از نصب مجسمه هاى هنرمندانى 
كــه پرتره آن هــا در جريــان دوميــن گردهمايى 
مجسمه ســازى مفاخر ايران ساخته شدند، در پارك 
هنرمندان خبر داد. ســيدمجتبى موســوى، معاون 
فرهنگى و هنرهاى شهرى سازمان زيباسازى درباره 
جانمايى مجســمه هاى مفاخر كه در جريان دومين 
گردهمايى مجسمه سازى مفاخر ايران ساخته شدند، 
به خبرنگار مهر گفت: يكى از محل هايى كه اتفاق نظر 
براى جانمايى مجسمه هاى مفاخر هنرى وجود داشته 
اســت، محوطه پارك هنرمندان است كه به احتمال 
خيلى زياد همه مجسمه ها در اين محل نصب خواهند 

شد. وى در مورد مجسمه هايى كه هم اكنون در پارك 
هنرمندان قرار دارند نيز بيان كرد: مجسمه هايى كه در 
جريان دومين گردهمايى مجسمه سازى مفاخر ايران 
ساخته شدند، متفاوت هستند و محوطه و نوع نصب 
آن ها نيز متفاوت خواهد بود. مجسمه ها و حجم هايى 
كه در پارك هنرمندان قــرار دارند نيز در جاى خود 

باقى مى مانند.
موسوى همچنين درباره زمان آماده سازى مجسمه هاى 
مفاخر هنرى به مهر گفت: قالب گيرى اين مجسمه ها 
تمام شــده و در حال آماده ســازى براى ريخته گرى 
هستند. آماده سازى اين مجسمه ها، حداقل چهار ماه 
زمان مى برد و اميدواريم بتوانيم اواسط آبان ماه آن ها را 

در پارك هنرمندان نصب كنيم.وى در پايان اعالم كرد: 
در نظر داريم مراسمى براى رونمايى از مجسمه هاى 
پرتره هنرمندان و مفاخر در پارك هنرمندان داشــته 

باشيم كه اطالع رسانى خواهد شد.
در دومين گردهمايى مجسمه ســازى مفاخر ايران، 
26 پرتره از شــخصيت هاى هنرى توسط هنرمندان 
مجسمه ساز ساخته شد. اين شخصيت ها عبارتند از: 
هوشنگ كاظمى، قباد شيوا، ابراهيم حقيقى، حسن 
اسماعيل زاده (حسن چليپا)، محمد بهرامى، على اكبر 
صادقى، پرويز كالنترى، هادى شفاهيه، احمد عالى، 
محمدعلى كشاورز، على نصيريان، على حاتمى، عباس 
كيارستمى، داوود رشــيدى، پرويز فنى زاده، جميله 

شيخى، رضا مافى، سيد حسين ميرخانى، سيد هادى 
ميرميران، غالمحســين بنان، ابوالحسن صبا، مجيد 
انتظامى، جواد حميــدى، محمدكريم پيرنيا و پرويز 

تناولى.

پرتره هاى نصيريان 
حاتمى و كيارستمى
در پارك هنرمندان 

نصب مى شود

سينما

چهره خبر

دكتر حبيب اهللا صادقى در گفت وگو با قدس:

بازار را از هنرمند ايرانى نگيريم
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