
 به عشق على
كاربران فضــاى مجازى كه چندى پيش 
پويشى به نام #فقط_به_عشق_على در 
توييتر راه انداخته بودند، در آســتانه عيد 
غدير هشتگ #غديرى_ام را در اين شبكه 
اجتماعى داغ كردند. در ادامه نمونه هايى 
از پيام هاى منتشر شده توسط كاربران را 
مى خوانيد: «جرج جرداق، نويسنده معروف 
لبنانى درباره امام على(ع) و نهج البالغه گفته: آيا در تاريخ مشرق زمين هيچ 
به سراغ نهج البالغه رفته ايد؟ نهج البالغه اى كه از فكر، خيال و عاطفه، آياتى 
به دست مى دهد كه تا انسان هست و تا خيال و عاطفه و انديشه انسانى وجود 
دارد، با ذوق بديع ادبى و هنرى او پيوند ناگسســتنى خواهد داشت... سرخى 

گودال قتلگاه از ناديده گرفتن بركه غدير بود، مبلغ غدير باشيم».

بر اساس كدام دستاورد؟
روز گذشــته هيئــت معرفــى نماينده 
ســينماى ايران به مراســم اسكار، فيلم 
مســتند «در جســت وجوى فريده» به 
كارگردانــى آزاده موســوى و كــوروش 
عطايى را به عنوان نماينده سينماى ايران 
براى شــركت در اســكار 2020 انتخاب 
كردنــد. نويد محمــدزاده در اعتراض به 
اين انتخاب در صفحه اينستاگرامش نوشت: «هر سال اواخر شهريور نماينده 
سينماى ايران به اسكار اعالم مى شد. علت اين عجله در انتخاب چه بود؟ در 
جســت وجوى فريده نماينده سينماى ايران در اسكار؟ فيلم خوبيه، درست، 
ولى بر اساس چه دستاورد و موفقيت بين المللى؟ نمى تونين صبر كنيد بعد از 

جشنواره ونيز به جمع بندى برسين؟ نه!»

آدمكشِى رشك برانگيز!
على عليزاده تحليــل جالبى را درخصوص 
واكنش رسانه ها به تيراندازى مرگبار در ال 
پاسو آمريكا منتشر كرد. عليزاده در توييترش 
نوشته است: «ال پاسو لحظه عريان شدن 
 BBC ورشكستگى اجتماعى آمريكا بود، اما
زاويه روايت هميــن خبر را طورى انتخاب 
مى كند كه مهربانى آمريكاييان پررنگ شود 
تا آدمكشــى آن ها به چشم غرب زدگان ايرانى، متمدانه، انسانى و حسرت برانگيز 

بيايد. اين گونه با پروپاگانداى هوشمند احساساتتان را مديريت مى كنند».

فالنى و بهمانى!
محمد حسين رنجبران، مديركل روابط 
عمومى صداوسيما پس از حواشى مربوط 
بــه ممنوع التصويرى هانيه توســلى در 
تلويزيون، با انتشــار رشــته توييتى در 
صفحه شخصى خود توضيحاتى دراين باره 
ارائه داد. رنجبران در توييتر نوشته است: 
«براى چندمين بار موجى به راه افتاده كه 
صداوسيما فالنى و بهمانى رو ممنوع التصوير كرده؛ سازمان صدا و سيما هيچ 
كسى رو راســاً ممنوع التصوير نكرده، نمى كند و نخواهد كرد. طبق قانون، 
نهاد هاى امنيتى و قانونى بر اساس تحقيقات و حدود اختياراتشان از سازمان 
صدا و سيما درخواست مى كنند كه فالنى و بهمانى روى آنتن نباشند و رسانه 

ملى هم اجرا مى كند».

 مجيد تربت زاده  به قول خودش فقط مى خواســت 
معارف اميرالمؤمنين را عالَمگير كند. پاشنه همت را باال 
كشيده بود و فكر مى كرد زورِ دانايى و صبر و استقامتش 
خيلى باشد، فقط مى تواند گوشه اى از سفره بى انتهاى اين 
معــارف را بگيرد و آن را تا جايى كه مى تواند امتداد دهد. 
داستان اما جور ديگرى پيش رفت و عالمه «امينى» ناچار 
شد تن به تالشى طاقت فرســا بدهد، با همه دشوارى ها، 
بسوزد و بسازد تا از ميان خاكسترش «الغدير» سر برآورد و 

در آسمان معارف واليت اوج بگيرد. 

  كودكى هاى جا مانده
پيشينه خانوادگى و اينكه فرزند «شيخ احمد امينى» 
بود و از نوادگان روحانى سرشناس تبريز- امين الشرع -  
و محيط خانوادگى اش سرشــار از روح علم آموزى بود 
به كنار، «عبدالحسين» هوش و نبوغ بااليى هم داشت 
و مهم تــر از آن خيلــى به دلبســتگى هاى كودكى و 
اقتضاى ســنش تن نمى داد. 10 يا 12 سالگى درست 
مثل بزرگ ترها صحبت مى كرد و مشــغوليت هايش، 
چندان با عوالم كودكى جور در نمى آمد. معلوم بود به 
زندگى عادى در زادگاهش «ســراب» و درس خواندن 
در تبريز بســنده نمى كند. درس هاى مقدماتى را كه 
در تبريز تمام كرد، به «نجف» رفت. نوجوان تبريزى، 
همه كودكى هاى كرده و نكرده اش را در زادگاهش جا 

گذاشت و يكباره به بزرگسالى پريد.

  ققنوس وار
مانند ديگر همســن و ســال هايش، فقه، اصول، كالم 
و... خواند، پاى درس اســتادان بزرگ نشست، مراحل 
مختلف علمى را طى كرد و... اما پاى عالقه هاى ديگرى 
هم در كار بود. عشق ديگرى افتاده بود به جانش، دست 
به قلم بودن را هــم كه از پدرش به ارث برده بود. اين 
دو انگار دست به دست هم دادند؛ عشق سرشارش به 
زندگى و سيره اهل بيت(ع) و ميل به نوشتن و خواندن 
يكى شدند تا حريصانه برود سراغ تاريخ، تجزيه و تحليل 
رويدادهاى پس از پيامبر(ص)، جســت وجو در روايات 
و احاديــث، قرآن و... و خالصه نخســتين جرقه هاى 
«الغدير» و يك احقاق حق تاريخى در ذهنش زده شود. 
اين آغاز همه رنج و مرارت هايى بود كه اگر چه عالمه 
«امينى» را ذره ذره آب كرد، تحليل برد و حتى سوزاند، 
امــا همه آن عشــق و ارادت و تالش هاى باور نكردنى 

سبب شد از آتش اين سوختن چندين ساله، ققنوسى 
مثل «الغدير» سر برآورد و ماندگار شود.

  10 هزار...100 هزار كتاب
40 ســال آزگار... 40 سال حتى اگر به يك 

زندگى عــادى و آرام بگــذرد باز هم چيز 
كم و آسانى نيســت، چه برسد به اينكه 
در تالش و تكاپو، در ســفرهاى عجيب 
و غريب تحقيقاتى براى بدست آوردن 
چند جلد كتاب ناياب بگذرد. عالمه 

امينى براى «الغدير» رنج همه نوع سفر را به جان خريد. 
هرچند در همه ســفرها، در همه كتابخوانى هاى تمام 
نشدنى و شبانه روزى اش، در همه بى خوابى هايش آنچه 
را زياد تحويل نگرفت و حتى گاه به يادشــان نياورد، 
سختى، تلخى، بى خوابى، گرما، سرما و... بود. چه آن روز 
كه در كتابخانه حسينيه اى روز و شب را فراموش كرد و 
البه الى كتاب ها نشست به خواندن و يادداشت بردارى، 
تــا يكى دو روز بعد كه ســرايدار آمد و كليد انداخت، 
در را بــاز كرد و يك نفر را ميــان انبوه كتاب ها غرق 
مطالعــه يافت... در گرمايى كه زيرانــداز را از عرق تن 
كتابخوان خيس كرده بود! شما از كى اينجا هستيد... 
عالمه همان طور كه چيزى را يادداشت مى كرد، گفت: 
از وقتى شما در را قفل و مرا زندانى كردى و رفتى! اين 
ماجرا را تعريف كرديم تا با شــنيدن حرف هاى استاد، 
مرحوم «ســيد جعفر شــهيدى» درباره عالمه امينى 
خيلى حيرت نكنيــد: «او براى تأليف الغدير، 10 هزار 
جلد كتاب را از ابتدا تا انتها خوانده و به 100هزار جلد 

كتاب نيز مكرر مراجعه كرده است»!

  فقط خدا مى داند
از بركت تالش ها براى شكل گيرى «الغدير» كتابخانه 
اميرالمؤمنين(ع) هم در عراق شــكل گرفت. با همان 
سختى هايى كه مجموعه كتاب هاى الغدير داشت، همان 
ســفرها، همان بى پولى ها، همان... و گاه حتى سخت 
تر. كتابخانه و گنجينه نســخه هاى ناياب و خطى اش 
- منســوب به امام على(ع) و امام صــادق(ع) - هنوز 
سرپاست و فرزند كوچك عالمه امينى  در كنار هيئت 
امناى عراقى و ايرانــى آن را اداره مى كنند. اگرچه در 

دوره هاى مختلف تا مرز تخريب پيش رفت اما اراده اى 
ناشــناخته خواســت كه كتابخانه هم مانند بهانه اش 
« الغدير» ماندگار شــود. «احمد امينى» در اين باره 
گفته اســت: « چند بار خواســتند اين كتابخانه را با 
خاك يكسان كنند... در زمان صدام ،نجف را محاصره 
كرده بودند...به اهل محل دســتور داده بودند محله را 
خالى كنند... مأمورها هم آمده بودند... قرار بود 7 صبح 
كتابخانه را منفجر كنند... مى گويند يكباره و چند دقيقه 
پيش از آغاز عده اى آمدند و به ســربازان دستور دادند 

برگردند... نمى دانم چه شد... خدا عالم است».

  دانشمندان اهل سنت را پاى كار آورد
شــيرينى آنچه از خود بر جاى گذشت، البد بر همه 
آن 40 ســال مى چربيده اســت. 40 سالى كه عالمه 
آب خوش از گلويــش پايين نرفت، زن و فرزند كمتر 
از موهبت حضورش بهره مند شــدند، تا پاى كشــته 
شــدن پيش رفت  و... .  شــيرينى «الغدير» تنها به 
استناد هاى محكم و خدشه ناپذيرش نبود. به اين بود 
كه عالمه توانسته بود در فضاى مسمومى كه دشمنان 
اهل بيت(ع) عليه تشيع به راه انداخته بودند، علماى 
اهل سنت را هم پاى كار بياورد و براى تدوين و انتشار 
«الغدير» از آن ها كمك بگيرد. گاليه ها و تالفى كردن 
را هم گذاشته بود براى آن دنيا، وقتى گفته بود: «روز 
قيامت با دشمنان اميرالمؤمنين(ع) مخاصمه خواهم 
كرد! همان طور كــه وقت آقا را گرفتند، وقت مرا هم 
گرفتند؛ و گرنه من مى خواستم معارف اميرالمؤمنين(ع) 
را گسترش بدهم؛ اين ها آمدند مرا وادار كردند كه در 

اثبات امامتش كتاب بنويسم»!

  اگر حالم خوب شود...
... مادر، دو قاچ طالبى را گذاشــت توى پيش دستى و 
داد دست پسرك هشت ساله و شيطانش كه: ببر براى 
پدرت. عالمه امينى دو ســالى مى شد افتاده بود توى 
بســتر. بيمارى، آدم چهار شانه، قوى و قد بلند ديروز 
را كه تا دو ســال پيش، حتى پســرهاى جوانش هم 
وقت آب تنى حريفش نمى شدند، بدجورى خانه نشين 
كرده بود. پســرك توى راه بــه طالبى ها ناخنك زد. 
غافل از اينكه رد انگشــت هايش روى آن ها مانده بود. 
«عالمــه» ظرف طالبى را گرفت و آرام گفت: «وقتى 
چيزى مى دهند مى گويند ببر، مؤدبانه ببر...». 
لهجه شــيرين آذرى و لحن شــيرين تر، 
شيطنت هاى خفته پســر هشت ساله 
را بيدار كرد. ريــز خنديد... خنديد تا 
جايى كه پدر اين بار محكم تر گفت: 
احمد آقــا... واهللا اگــر حالم خوب 
شــود، قبل از تكميل «الغدير» تو 
را آدم مى كنم...»! آن روزها اجل 
به «عالمه» فرصت تكميل كردن 
«الغدير» را نداد و به پســرك، 

فرصت زود آدم شدن را!

َسرَكت، بهشِت پرواز

رقيه توســلى: در سيل ماشــين هاى تابســتانه راه مى گيريم و سمت 
روستايى مى پيچيم كه درباره جادويش زياد شنيده ايم.

فكرش را بكنيد از لب جاده تا رودخانه، شاليزار است و بعد، پل كم عرض 
فلزى كه مى رســاندمان به كوهستان. چيزى درســت شبيه به لوكيشن 

فيلم هاى خوش  رنگ و لعاب.
از دست خودمان شاكى ايم كه چرا بى خبر بوديم چند كيلومترى سارى، 

بهشت دارد؟ 
مســافران در رود تن به آب زده اند، شــالى كاران مشغول درو اند، آن سو 
پيچ و خم جاده اى سبز  و آن طرف همنشينى دشت و كوه به استقبالمان 

مى آيند. 
جرقه كشــف «َسركت» وقتى زده شد كه در مســير سد شهيد رجايى، 
پــرواز پاراگاليدرها قند توى دلمان آب كرد و بــا خودمان گفتيم برويم 

پريدن را تجربه كنيم.
وارد ده مى شــويم. دهى همجوار با آبى تِجــن. بعِد گذر از مزرعه بالل و 
جارو، ديدن رانش جاده، اقامتگاه بومگردى و مغازه باصفا مى رويم آدرس 
ســايت پروازى را از اهالى مى پرسيم كه ناباورانه مى شنويم تعطيل است. 

به دليل نداشتن مجوز، آن هم در اوج فصل گردشگرى.
دپرس مى شــويم اما بهشِت بى پرواز هم باز بهشت است. پس در َسركت 
آرام و روح نواز  شروع مى كنيم به قدم زدن. با مرغ هايى كه انگار يواشكى 
دارند مى پايندمان چاق سالمتى راه مى اندازيم و چشم مى دوانيم البه الى 

شاخساران گردو. 
از كنار زنى كــه آفتابگردان مى چيند و مردى كه زمين شــيار مى كند، 
مى گذريم. مى بينيم دِر بيشتر خانه ها باز و درخت مشترك همه خانه هاى 

سركت، پربار است؛ درخت انار!
مى افتيم پشت رمه اى بى بع بع و بى زنگوله و حاشيه. مرتب و منظم.

جلوتر همقدم و همصحبت با كشــاورزى داس بر دوش، دستمان مى آيد 
غير پرواز چترها كه ممنوع شده، جمع پرنده هاى ديگر جمع است. جمع 

سنجاقك و گنجشك و كبوتر و پروانه و زنبور و كالغ.
از شــيروانى خانه ها و بوقلمون پرورى و گندم كارى هم گپ مى زنيم و از  
زمين هايى كه مختص كشــت پيازند در اين ده و از خالقى كه برايشــان 

حسابى سنگ تمام گذاشته.
وقت خداحافظى از طبيعت مليح و بِكر و نظيف «َســرَكت» مى بينيم چه 
درست گفته اند كه «هيچ گاه دير نيست و هر چند سال كه داشته باشيم 

باز نو شدن ممكن است و بايد در هر نفسى، نو شد».
... و اينكه َســركت ديده هــا، مهمل نبافته اند كه اين روســتا هيپنوتيزم 

مى كند و اين آبادى، ِسحر بلد است!
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پرونده اى براى آقاى گل هاى ليگ برتر 

به بهانه خريدهاى جديد 

مهاجمان بدون مرز

سرمربى ايتاليايى قول خريد دو بازيكن خارجى را گرفت

استقالل- استراماچونى 
صلح مشروط

گفت وگو با محمدعلى فراستى به انگيزه برگزارى نمايشگاه خوشنويسى و نقاشى خط «شه ُملك الفتى» 

ائمه  الگوى هنر و خوشنويسى بوده اند

عيد هزار و چهارصد ساله
كوچه ها بوى عيد هزار و چهارصد ساله مى دهند،

بوى عيدى هايى متبرك
با مهرهايى كه مهر واليت را گسترش مى دهند.

بوى بخشش و مهربانى در محله ها و كوچه ها لبريز است 
دسته هاى گل در ميان خانه ها امروز را تبريك مى گويند 

گلدسته هاى مسجد شهر، اذان غدير سر مى دهند
خيابان ها با عطر واليت خوشبو شده اند 

و شهر عطرآگين از عطر واليت الستى است. 
غدير، روز تجديد فرهنگ همدلى، همسويى و فريادرسى است

روز مردى كه فراتر از پندارهاى بشرى سخن مى گويد.
غدير روز مهر ورزيدن است 

روز شادمان ساختن مردان و زنان مؤمن
روز بخشش و ارمغان، روز جدايى حق و باطل

روز آزمايش بندگان
روز فرشتگان واال

روزى كه حجت ها آشكار شد.
امروز، ديده هاى مشتاق و دل هاى بى قرار

به سرور و نور پيام تكميل دين، شادمانى مى كنند
چشمه هاى عشق در دل هاى مشتاقان مى جوشد 

تا هر صبح و ظهر و غروب و شام 
به واليت موالى مظلومان، شهادت دهند.

دســت هايمان را در مقام سپاس به آســمان بلند مى كنيم و فرياد مى زنيم: 
الحمدهللا الذى جعلنا من المتمسكين بواليت موالنا على بن ابيطالب عليه السالم.
رحيمى كه جز والى تو هيچ دستاويزى ندارم. پروردگارا ما را آن گونه قرار ده 
كه براى ولى تو با هر كسى كه با او علم دشمنى بر افراخته، دشمن باشيم و 
هر كه او را دوســت دارد، دوست بداريم و با اين شيوه اطاعت و فرمانبردارى 

تو را آرزومنديم.
 اى مهربان ترين مهربانان! 

عذاب و خشــمت را بر كسى قرارده كه با ولى تو بستيزد، امامت او را آگاهانه 
نپذيرد و واليت و سبقت او را گردن ننهد. 

خدايا ما را توفيق ده تا در روز غم زدايى از دل هاى به درد نشســته، نگاه هاى 
به در بســته و جان هاى از اندوه خسته شده را شاد كنيم، تا غمى از چهر ه اى 
بزداييم و نگاهى را به آرامش برســانيم و جان از اندوه خســته شده اى را آرام 

كنيم.
خداوندا به ما لياقت عطا كن تا بدون در خواست برادران مؤمن از آن ها دلجويى 

و گره گشايى كنيم، با اشتياق به آن ها نيكى برسانيم.
توفيق تقرب به ســوى خودت را با نيكى كردن در اين روز عطا فرما و كرامت 

كردن را كرم كن تا در عيد كريم كرار روزگار كرم ورزيم.

نگاهى به زندگى و تالش هاى عالمه «امينى» 

حماسه ساِز «الغدير»

حبيب اهللا صادقى نقاش تابلو  « واليت» در افتتاحيه نمايشگاه « الغدير» :

به اميرالمؤمنين  بدهكاريم

داورزنى در نشست خبرى عنوان كرد

دوران از قوطى درآوردن 
مديران گذشته است

محمدرضا داورزنى، معاون توســعه ورزش قهرمانى و حرفه اى وزارت ورزش و 
جوانان، اقدامات و فعاليت هاى حوزه معاونت قهرمانى و حرفه اى را تشريح كرد. 
وى با تأكيد بر اينكه به طور كلى فدراســيون ها بايد پاسخگوى عملكرد خود 

باشند ....

روستاگردى

 مهدى توكليان

عيدانه

گفت وگو با محمدعلى فراستى به انگيزه برگزارى نمايشگاه خوشنويسى و نقاشى خط «شه ُملك الفتى» گفت وگو با محمدعلى فراستى به انگيزه برگزارى نمايشگاه خوشنويسى و نقاشى خط «شه ُملك الفتى» گفت وگو با محمدعلى فراستى به انگيزه برگزارى نمايشگاه خوشنويسى و نقاشى خط «شه ُملك الفتى» گفت وگو با محمدعلى فراستى به انگيزه برگزارى نمايشگاه خوشنويسى و نقاشى خط «شه ُملك الفتى» گفت وگو با محمدعلى فراستى به انگيزه برگزارى نمايشگاه خوشنويسى و نقاشى خط «شه ُملك الفتى» گفت وگو با محمدعلى فراستى به انگيزه برگزارى نمايشگاه خوشنويسى و نقاشى خط «شه ُملك الفتى» گفت وگو با محمدعلى فراستى به انگيزه برگزارى نمايشگاه خوشنويسى و نقاشى خط «شه ُملك الفتى» گفت وگو با محمدعلى فراستى به انگيزه برگزارى نمايشگاه خوشنويسى و نقاشى خط «شه ُملك الفتى» گفت وگو با محمدعلى فراستى به انگيزه برگزارى نمايشگاه خوشنويسى و نقاشى خط «شه ُملك الفتى» گفت وگو با محمدعلى فراستى به انگيزه برگزارى نمايشگاه خوشنويسى و نقاشى خط «شه ُملك الفتى» گفت وگو با محمدعلى فراستى به انگيزه برگزارى نمايشگاه خوشنويسى و نقاشى خط «شه ُملك الفتى» گفت وگو با محمدعلى فراستى به انگيزه برگزارى نمايشگاه خوشنويسى و نقاشى خط «شه ُملك الفتى» 

 الگوى هنر و خوشنويسى بوده اند الگوى هنر و خوشنويسى بوده اند الگوى هنر و خوشنويسى بوده اند الگوى هنر و خوشنويسى بوده اند الگوى هنر و خوشنويسى بوده اند الگوى هنر و خوشنويسى بوده اند الگوى هنر و خوشنويسى بوده اند الگوى هنر و خوشنويسى بوده اند الگوى هنر و خوشنويسى بوده اند الگوى هنر و خوشنويسى بوده اند الگوى هنر و خوشنويسى بوده اند الگوى هنر و خوشنويسى بوده اند الگوى هنر و خوشنويسى بوده اند الگوى هنر و خوشنويسى بوده اند الگوى هنر و خوشنويسى بوده اند الگوى هنر و خوشنويسى بوده اند الگوى هنر و خوشنويسى بوده اند

وى با تأكيد بر اينكه به طور كلى فدراســيون ها بايد پاسخگوى عملكرد خود 
باشند ....
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ورزش: عنــوان آقای گلــی فصل گذشــته به صورت 
مشترک به کی روش استنلی و پریرا رسید تا بعد از چهار 
فصل این عنوان از ید مهاجمان داخلی در بیاید.در فصل 
جدید نیز مهاجمان خارجی حضــوری فعال در فوتبال 
ایران خواهند داشت؛ استقالل دیاباته را به خدمت گرفته 
و پرسپولیس نیز با جونیور براندائو به توافق دست یافته 
و تراکتور نیز بعد از جذب بازیکــن پرویی خود، اکنون 
مدعی است که مهاجم طراز اول دیگری را طی 24 ساعت 
آینده معرفی خواهد کرد تا در کنار کی روش اســتنلی، 
لوسیانو پریرا و ماکالی کریســانتوس تنور داغ رقابت در 
بین مهاجمان لیگ برتری برای دستیابی به عنوان آقای 

گلی افزایش یابد.

از دیاباته تا براندائو
پرســپولیس که در فصل گذشــته علیرغم جذب ماریو 
بودیمیر به توفیق چندانی دست نیافت و این اتفاق برای 
استقالل با جذب ایسما نیز رقم خورد، هر دو تیم مدعی 
سرخابی در این فصل با مهاجمان برزیلی و مالی به توافق 
رسیدند تا روزنه امید جدیدی برای هواداران خود شکل 
دهند. آن ها به همین منظور جونیور براندائو و دیاباته را به 
خدمت گرفته اند. طبق آخرین اخبار براندائو که پیش از 
عزیمت به ایران وعده آقای گلی نیز به هواداران این تیم 
داده، امروز به ایران می آید و در سمت مقابل نیز دیاباته که 
در دیدارهای پیش فصل برای آبی ها دلبری کرده، امیدوار 
اســت این تیم را بعد از مدت ها به آقــای گلی رقابت ها 
برساند. اســتقاللی ها که همچنان حسرت جدایی مامه 
تیام را می خورند، با جذب دیاباته که در دیدارهای پیش 
فصل گلزن قهاری نشان داده و کارنامه پرباری نیز دارد، 
کامال امیدوار شده اند تا در خط هجومی خود اتفاق بزرگی 
را تجربه کنند و باید دید این مهاجم اهل مالی می تواند در 
این فصل با جشن گل های خود، آن ها را روی سکوها به 

وجد بیاورد یا خیر.

کی روش می تازد
ســپاهان نیز در میان حــرف و حدیث های فــراوان در 
خصوص جدایی اســتنلی، در نهایــت او را در اصفهان 
ماندگار کرد و قلعه نویی امیدوار اســت آقای گل فصل 
گذشته اش بار دیگر موفق شود بار هجومی تیمش را به 
دوش بکشد. ذوب آهن نیز بعد از جدایی اوساگوآنا اینبار 
به دنبال مهاجم جدیدی رفت و ماکالی کریسانتوس را به 

خدمت گرفت.

تراکتور در میان هجمه خبری فراوانی که شــکل گرفته 
بود،دیروز یک هافبک اهــل پرو را معرفی کــرد و قرار 
است مهاجم سرشــناس تیمش را طی 24 ساعت آینده 

به تبریز بکشاند.

قاتالن اهلی
اما با وجود مادی شــدن فوتبال هنوز هــم ردپاهایی از 
وفاداری و غیــرت تعصب دیده می شــود. بازیکنانی که 
حضورشان در یک تیم خاص از یک سال و دو سال تجاوز 
کرده و آنقدر در آن تیم مانده اند تا به بخشــی از آن تیم 
تبدیل شده اند. به بازیکن شــاخصی تبدیل شده اند که 
با شنیدن نام شان، نام باشگاهی که سال ها در آن حضور 
داشتند برایمان تداعی می شود و این همان مرز یکی شدن 
است. در این میان بازیکنانی هستند که عالوه بر این که 
نام باشگاه را با خود به یدک می کشند یادگاری برای تیم 
محبوب خود گذاشته اند. مثل بازیکنانی با بیشترین گل 

زده با پیراهن یک تیم.
همانطور که انتظار می رود این لیست متعلق به مهاجمان 
اســت و تقریبا تمامی رده های باالی لیست را بازیکنان 
خط حمله به خود اختصاص داده اند. البته این مســئله 

یک استثنا هم دارد. اســتثنایی در صدر جدول. مهدی 
رجب زاده، هافبک - مهاجم ذوبی هاســت که توانسته با 
زدن 90 گل در صدر جدول گلزنانــی که با پیراهن یک 
تیم رکورددار هستند قرار بگیرد. رجب زاده که بیش از 10 
سال در تیم ذوب آهن حضور داشته توانسته 90 گل را به 
نام خودش برای این تیم ثبــت کند. آماری که برای یک 
بازیکنی با خصوصیات او می تواند بسیار ارزشمندتر از یک 

مهاجم هدف باشد. 

گلزنان با ثبات
در ادامه این جدول و در میان 10 گلزن برتر اســتقالل 
نماینــدگان زیــادی دارد، برخالف پرســپولیس. هر 
گاه حرف از ثبــات و مدت زمان حضــور در تیم مطرح 
باشــد، اســتقاللی ها حرف های بیشــتری برای گفتن 
دارند. پرســپولیس مثل مدیــران و مربیانش، بازیکنان 

کوتاه مدت تری هم داشته است.
آرش برهانی با 79 گل زده با پیراهن استقالل در رده دوم 
قرار دارد. رافخایی ملوان با 73 گل زده سوم است. رده های 

بعدی هم در اختیار بازیکنان زیر است:
4- رضا عنایتی 59 گل زده با پیراهن استقالل 

5- عمادرضا 59 گل زده با پیراهن سپاهان
6-لوسیانو ادینیو 55 گل زده با پیراهن مس 

7-کریم انصاری فرد 55 گل زده با پیراهن سایپا 
8-فرهادمجیدی 46 گل زده با پیراهن استقالل

9- مهدی طارمی 45 گل زده با پیراهن پرسپولیس 
10 - علی علیپور 44 گل زده با پیراهن پرسپولیس

علیپور در کمین صدر
در میان 10 گلزن برتر فقط یک بازیکــن حضور دارد که 
همچنان می تواند رکوردش را بیشتر کند و آن هم نماینده ای 
از پرسپولیس است. علی علیپور که این فصل با وجود حرف 
و حدیث های زیاد در پرسپولیس ماندنی شد فرصت دارد 
تا این فصل خود را به رده هــای باالیی جدول نزدیک کند. 
علیپور تا اینجای کار 44 گل زده است و اگر روند گلزنی اش 
مانند روزهای اوجش باشد می تواند حتی به رده های سوم 
و چهارم هم نیم نگاهی داشــته باشد و در صورت ماندنش 
در پرسپولیس در ســال های آینده  نخستین گزینه برای 
شکستن مهدی رجب زاده است. کاری که با توجه به اختالف 
تقریبا بیش از دو برابر شاید کار سختی به نظر برسد اما زمان و 

وفاداری و البته آمادگی آن را آسان خواهد کرد.

پرونده ای برای آقای گل های لیگ برتر به بهانه خریدهای جدید

مهاجمان بدون مرز

کاوانی در باشگاه بکام 
ورزش:نیکولو شیرا، خبرنگار ورزشی مشهور ایتالیایی روزنامه گاتزتا دلو اسپورت با انتشار یک 
توییت مدعی شد ادینسون کاوانی، ستاره اروگوئه ای پاری سن ژرمن با باشگاه آمریکایی اینتر میامی، 
باشگاهی که توسط دیوید بکام بنیانگذاری شده به توافق رسیده و در پایان فصل جاری با ترک باشگاه 
 PSG راهی آمریکا شده و به باشگاه دیوید بکام خواهد پیوست. قرارداد فعلی کاوانی با PSG فعلی اش
ماه آینده میالدی به پایان می رسد و نیکولو شیرا می گوید اینتر میامی موفق شده نظر مثبت کاوانی 
را جلب کند و با او درباره امضای یک قرارداد سه ساله به توافق برسد. اینتر میامی که توسط دیوید 

بکام تاسیس شده و هنوز سرمربی ندارد از سال آینده در لیگ MLS آمریکا شرکت خواهد کرد.

اریکسن پیشنهاد تمدید قرارداد تاتنهام را نپذیرفت
ورزش:روزنامه انگلیســی میرر با انتشــار خبری اختصاصی مدعی شد کریستین 
اریکسن، ستاره دانمارکی خط میانی تاتنهام جدیدترین پیشنهاد این باشگاه برای 
تمدید قرارداد خود را رد کرده و این تصمیم او تعجب باشگاه را برانگیخته چون در 
حال حاضر از سوی هیچ باشگاهی پیشنهادی برای جذب ستاره دانمارکی به تاتنهام 
ارائه نشده است. بر اساس گزارش میرر، باشگاه تاتنهام به اریکسن پیشنهاد داده در 
ازای دریافت دستمزدی معادل 200هزار پوند در هفته قراردادش را تمدید کند ولی 

ستاره دانمارکی حتی حاضر نشده در این باره با باشگاه وارد مذاکره شود.

آرون رمزی: پوشیدن پیراهن یووه افتخار است
ورزش: آرون رمزی ستاره سابق آرسنال که دیروز در بازی دوستانه یوونتوس و تریستینا 
برای نخستین بار با پیراهن بانوی پیر تورین به میدان رفت می گوید بازی با پیراهن یوونتوس 
برایش افتخارآمیز بوده است. ستاره ولزی یووه گفت: حس خوبی دارم. من دوران ریکاوری 
خوبی را پشت سر گذاشتم و حاال امیدوارم بتوانم سالم و آماده بمانم و تا جایی که می توانم 
به یوونتوس کمک کنم. من از اینکه قرار است جزئی از فوتبال ایتالیا باشم و لیگ ایتالیا را 
تجربه کنم فوق العاده هیجان زده ام.می دانم مدتی است از میادین دور بوده ام ولی از نظر 

فیزیکی احساس می کنم آماده هستم و حداکثر بعد از چند بازی به اوج آمادگی می رسم.

سفر عجیب سوارز به مراکش
ورزش: به نقل از آاس، لوئیس ســوارز در جریان بازی جمعه شب بارسا و بیلبائو از ناحیه 
عضله پشت ساق پای راست دچار مصدومیت شد و روز گذشته تیم پزشکی بارسا نیز این 
مصدومیت را تایید کرد. ابتدا گفته می شد او 15 روز به دور از میادین خواهد ماند ولی حاال 
صحبت از دوری یک ماهه ستاره اروگوئه ای است. نکته عجیب اما سفر سوارز و خانواده به 
بندر طنجه مراکش است؛ در حالی که یک روز از مصدومیت او می گذرد و در چنین شرایطی 
بازیکن باید تحت نظر تیم پزشکی باشد. گفته می شود ناحیه مصدوم سوارز هنوز ورم دارد و 

او در چنین اوضاع و احوالی راهی تعطیالت آخر هفته به مراکش شده است.

فارس: اتفاقات اخیر باشگاه پرسپولیس و حاشیه هایی که در 
خصوص عملکرد مدیریت این باشگاه به وجود آمده یک بار دیگر 
فضای پرسپولیس را در آستانه لیگ برتر دچار حواشی کرده 
است. با علی پروین پیشکسوت مطرح باشگاه پرسپولیس در 

این خصوص گفت وگو کردیم که در زیر می خوانیم.

  در آستانه آغاز لیگ برتر قرار داریم. می خواستیم 
نظر شما درباره پرسپولیس و کالدرون سرمربی این 

تیم بدانیم. 
قبل از اینکه بخواهم درباره پرسپولیس و سرمربی جدید آن 
صحبت کنم بهتر است درباره شرایط کلی پرسپولیس و حتی 
استقالل حرف بزنم چون واقعاً چیزهایی می بینم که دلم به 
درد می آید. اتفاقاتی از سوی وزارت ورزش و جوانان رخ داده 
که به نظر من برای این است که پرسپولیس و استقالل نابود 
شوند. آقای سلطانی فر! از زمانی که شما به وزارت ورزش آمدید 
متأسفانه فقط یک کار برای پرسپولیس و استقالل کردید و آن 
این بود که دائماً هیئت مدیره و مدیرعامل این دو باشگاه را تغییر 
دادید و این مسئله نشان می دهد که یک جای کار می لنگد. بهتر 
است بروید و ایراد کارتان را پیدا کنید. به نظر من شما یا مشاوران 

خوبی ندارید یا مشاوران شما اطالعات غلطی می دهند. 

   به نظر شما در این شرایط وزیر ورزش فقط باید این 
معضالت را برطرف کند؟

مگر غیر از این اســت؟ آقای سلطانی فر باید تصمیم درستی 
بگیرد. آقای ســلطانی فر! یادتان می آید که در ســال 97 در 
جلسه ای که با هم داشتیم شما گفتید که برای پرسپولیس 
90 میلیارد و برای استقالل 82 میلیارد آورده داشتید؟ خدا پدر 
اسپانسر)مبنا توسعه( را بیامرزد چرا که شما آورده ای نداشتید 
بلکه این کار را یک اپراتور تلفن همراه انجام داد. شما چه آورده ای 
داشتید؟ من فقط یک جمله را درباره وزارت ورزش و مدیران 
آن فهمیده ام و آن این است که شما با مردم روراست نیستید. 
قسم می خورم اگر این اسپانسر هم نبود سرنوشت استقالل و 

پرسپولیس شبیه سرنوشت شاهین، پاس، بانک ملی، دارایی و... 
می شد. این تیم ها همگی از تیم های ریشه دار فوتبال ما بودند 

که با همین رفتارهای مدیریتی نابود شدند.

   به نظر شما سلطانی فر و همکارانش در وزارت ورزش 
باید چه تصمیمی در خصوص این دو باشگاه بگیرند؟

من مشکلی با تصمیماتی که می گیرند، ندارم اما در این چند 
سال کدام تصمیم آقایان درست بوده است؟ هر بار فردی را از 
قوطی درآوردند و به عنوان مدیرعامل باشگاه انتخاب کردند. 
باید فردی مثل داورزنی برای پرسپولیس و استقالل تصمیم 
بگیرد؟ اگر داورزنی تصمیم  گیرنده است پس سلطانی فر چه 
کاره است؟ به نظر من بهتر است داورزنی به جای رسیدگی به 
وضعیت پرسپولیس و استقالل درباره مسائل خانوادگی اش 
تصمیم بگیرد که می دانم این روزها مشــکالت زیادی دارد! 
مطمئن هستم که باز هم یک نفر را از قوطی درمی آورند و مدیر 

عامل می کنند! 

   اما وزارت تأکید دارد که پرسپولیس و استقالل را به 
هواداران بدهد. به نظر شما چنین اتفاقی رخ خواهد داد؟ 
این حرف ها شعاراست. این شعارها را برای هواداران سر می دهند 
اما ما قدیمی ها این دو باشگاه را متعلق به مردم می دانیم. اگر واقعاً 
پرسپولیس و استقالل را متعلق به مردم می دانند آیا تا به حال 
شده که حرف هوادارانشان را گوش دهند و خواسته های آن ها 

را عملی کنند؟ 

   آقای پروین! به نظر شما دلیل سرگردانی هواداران و 
مسئوالن باشگاه های پرسپولیس و استقالل چیست؟

باید بگویــم که آقای ســلطانی فر در 365 روز ســال دنبال 
فدراسیون هاست و می خواهد مشــکالت آن ها را حل کند و 
بیشتر دنبال این است که در این 365 روز استیضاح نشود! حاال 
اگر نگران استیضاح شدن هستید پس پرسپولیس و استقالل 

را به هوادارانش بدهید.

ورزش: محمدرضا داورزنی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و 
حرفه ای وزارت ورزش و جوانان، اقدامات و فعالیت های حوزه 

معاونت قهرمانی و حرفه ای را تشریح کرد. 

کمک های میلیاردی به فدراسیون ها
وی با تأکید بر اینکه به طور کلی فدراسیون ها باید پاسخگوی 
عملکرد خود باشند، خاطرنشان کرد: به صورت کلی بین 2 تا 
2/5 میلیارد تومان به فدراسیون های مختلف کمک شده 
است و در برخی رشته ها نیز حدود 5 تا 6 میلیارد تومان بوده 
است و در برخی رشته ها مانند کشتی این کمک ها بیش از 
10 تا 12 میلیارد تومان بوده اســت و رشته های تکواندو و 
وزنه برداری نیز بین 5 تا 6 میلیارد تومان کمک مالی دریافت 

کرده اند.
معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و 
جوانان افزود: در فوتبال به دلیل برگــزاری جام ملت های 
آســیا حدود 26 الی 27 میلیارد تومان کمک مالی صورت 
گرفته است و در مجموع 160 میلیارد تومان کمک مالی به 
فدراسیون های مختلف کمک مالی صورت گرفته است و در 

عین حال باید تأکید کنیم. 

مدیران داخل قوطی
داورزنی مجدداً در مورد اعضای هیئت مدیره اســتقالل و 
پرسپولیس خاطرنشان کرد: آقای سعادتمند استعفا دادند و 
مورد پذیرش قرار نگرفت و اینکه چه تصمیمی از سوی وزیر 
ورزش اتخاذ شود به ایشان بستگی دارد. واگذاری استقالل و 
پرسپولیس شعار نیست و تا زمانی که در اختیار وزارت ورزش 
و جوانان قرار دارند به بهترین شکل مدیریت می شوند و این دو 
باشگاه عملکرد مناسبی در چند سال اخیر داشته اند و با توجه 
به اینکه دغدغه مردم هســتند حساسیت ها در مورد آن ها 
رعایت می شود. طی چند روز تکلیف رئیس هیئت مدیره 

باشگاه استقالل مشخص می شود. وی افزود: اعضای هیئت 
مدیره از قوطی در نیامده اند و افراد با تجربه ای هستند و دوران 

از قوطی درآمدن گذشته است.

حقوق برای صاحبان سهمیه
معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و 
جوانان با بیان اینکه به مدت یک سال از تیرماه سال جاری 
تا تیرماه سال آینده به هر فرد که کسب سهمیه کرده حقوق 
ماهیانه پرداخت می شود، اعالم کرد: هر ورزشکار در هر ماهی 
طی این دوره یکساله کسب سهمیه کند از تیرماه مجموعاً 

حقوقی معادل 60 میلیون تومان دریافت خواهد کرد.

مسئله ساکت
داورزنی در مورد پست های متعدد محمدرضا ساکت نیز گفت: 
ساکت و هر بازنشسته ای نمی تواند مسئولیت اجرایی در ارکان 
فدراسیون پست داشته باشد، اما بحث همکاری جدا از این 
مسئله است و طبق قانون از نیروهای بازنشسته می توان به 
عنوان مشاور استفاده کرد و فدراسیون فوتبال نه تنها در مورد 
آقای ساکت بلکه در مورد سایر افراد نیز باید پاسخگو باشد و 

مهدی تاج نیز در این زمینه پاسخ می دهد.

واگذاری سرخ آبی
معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و 
جوانان در مورد واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس، 
اعالم کرد: اداره این دو باشگاه بنا بر چارچوب های حرفه ای 
و طبق سیاست های کلی دولت قابل مدیریت توسط دولت 
نیســت. نامه ای به مجلس شورای اســالمی و وزارت امور 
اقتصادی و دارایی ارسال شده است و خواستار اصالحات در 
مصوبه مجلس شده ایم تا بتوانیم به مدل مشخص خصوصی 

سازی برسیم.

حمله بی سابقه پروین به وزیر و داورزنی 

وزارت می خواهد استقالل و پرسپولیس نابود شوند
داورزنی در نشست خبری عنوان کرد

دوران از قوطی درآوردن مدیران گذشته است

گفت وگوی ویژه

باوفا: هماهنگی شده بود روس ها شکست دو سال 
اخیر را جبران کنند

ورزش: سرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی جوانان گفت: در پنج وزن دوم واقعاً 
بدشانسی آوردیم و فکرش را نمی کردم مختاری غافلگیر شود و نتواند کشتی را 

جمع کند و یا سیدمهدی در 97 کیلو ببازد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حمید باوفا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان 
درباره عملکرد شاگردانش در روز نخست مسابقات قهرمانی جهان گفت: در پنج 
وزن نخست حداقل باید پنج فینالیست می داشتیم، اما شرایط خاص مسابقه و 

اتفاقاتی که در هر تورنمنتی ممکن است پیش بیاید برای ما هم پیش آمد.
وی ادامه داد: دو طال و دو برنز در روز نخست گرفتیم که جای خوشحالی داشت 
که بچه هایی که زحمت کشیده بودند مزد زحماتشان را گرفتند. سطح مسابقات 
جوانان جهان همیشه باال بوده است چرا که کشتی گیرانی که اینجا مدال می گیرند 
مدعی بزرگساالن هستند. سطح کیفی مسابقات هم بسیار باال بود و بچه های ما هم 

خیلی خوب کشتی گرفتند.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان گفت: متأسفانه در پنج وزن دوم اتفاقاتی 
افتاد که روند موفقیت های ما قطع شــد. دو شــانس برنز در روز دوم داریم که 

امیدواریم موفق به کسب مدال شوند و کارنامه خوبی به جا بماند.
باوفا با انتقاد از داوری های مسابقات گفت: موضوعی که جالب بود این بود که تیم 
ایران به عنوان قهرمان دو سال گذشته جهان تحت فشار بود. البته این صحبت 
من برای توجیه نتیجه تیمی ما نیست؛ روسیه بی گمان قهرمان خواهد شد و 
نمی خواهم ارزش کار آن ها را کم کنم یا جایگاه تیمی خودمان را که دوم یا سوم 
خواهیم شــد توجیه کنم، اما هماهنگی بود که روس ها شکست دو سال اخیر 
را جبران کنند. وی ادامه داد: دو کشــتی گیر ما حریفان روس خود را مقتدرانه 
شکست دادند؛ در دیدار پویا دادمرز داوری دخیل بود و در اوزان دیگر هم داوران به 
روسیه کمک کردند. در پنج وزن دوم واقعاً بدشانسی آوردیم و فکرش را نمی کردم 
مختاری غافلگیر شود و نتواند کشتی را جمع کند و یا سیدمهدی در 97 کیلو ببازد. 
با تمام این تفاسیر امیدوارم در دو وزن باقیمانده هم به مدال برسیم تا پایان خوب 

و قشنگی داشته باشیم.

حمید رضــا عرب: باشــگاه اســتقالل بــا آندره 
اســتراماچونی به نقطه ای رســیده بود که به یکی از 
واسطه های نزدیک به خود گفته بود از میان گزینه های 
خارجی یک نفر را برای جانشینی استراماچونی در نظر 
بگیرد. درواقع پس از اختالف هایی که میان باشــگاه و 
استراماچونی به وجود آمد، مدیرعامل باشگاه استقالل 
به دنبال گزینه جانشــینی برای استراماچونی بود، اما 
درعین حال تالش برای ادامه همکاری با این مربی ادامه 
داشت تا اینکه قرار شد ظهر دیروز دو طرف رخ در رخ هم 
بنشینند ودرباره اختالف ها با یکدیگر تبادل نظر کنند. 
درنشستی که ظهر دیروز برگزار شد، استراماچونی نام 
یک بازیکن فرانسوی را به فتحی داد تا در راستای جذب 
او اقدام شــود. یک بازیکن دیگر نیز که سابقه بازی در 
تیم بولونیای ایتالیا را دارد، مد نظر استراماچونی است. 
بازیکنی که در پست پشت مهاجم بازی می کند. البته 
استراماچونی فهرســت بلند باال تری را در گذشته به 
مدیرعامل داده بود تا در راستای جذب آن ها اقدام کند، 
وظاهراً فتحی هم قول داده بود مســیر نقل وانتقاالت 
باشگاه در همین وضعیت قرار بگیرد، اما مشکالت مالی 
در باشگاه استقالل و نبود فردی که امور نقل و انتقاالت 
را به عهده بگیرد، باشگاه استقالل را باچالش هایی مواجه 
کرده بود. از سوی دیگر استراماچونی روی برخی موارد 
همچون امکانات تمرینی با باشگاه اختالف داشت، حتی 
او از امکاناتی که در اردوی ترکیــه دراختیار تیم قرار 
گرفت، چندان راضی نبود تا درنهایت کاســه صبرش 

لبریز شود و کار به تهدید و استعفای کالمی کشیده شود. 
البته امیرحسین فتحی پس از نشست دیروز کوشید فضا 
را طور دیگری جلوه دهد و این نشست را عادی و طبق 
روال هفته های گذشته ترسیم کند، اما کیست که نداند 
اســتراماچونی آخرین اتمام حجت ها را با مدیرعامل 
استقالل کرد تا فردا اگر این تیم نتیجه نگیرد، کسی او 
را بازخواست نکند. استراماچونی حتی به فتحی گفته 
اگر خواسته هایش فراهم نشود، نباید از او توقع قهرمانی 
داشته باشند که امیرحســین فتحی هم قول داده در 
روزهای آتی آنچه ســرمربی خواسته را برآورده کند تا 

کار به استعفای دوباره نکشد. به هر حال نشست ظهر 
دیروز در ظاهر با صلح و صفا تمام شد و فتحی هم اعالم 
کرد که حواشی اخیر سازماندهی شده بوده! درحالی که 
خبرنگار نزدیک به استراماچونی در ایتالیا تمام خبرهای 
مربوط به جدایی سرمربی استقالل را توییت کرده بود، 
اما فتحی طوری حرف زد که انگار این رسانه های داخلی 
بوده اند که برای اســتقالل حاشیه ســاخته اند! مانند 
همیشــه دیواری کوتاه تراز دیوار رسانه ها پیدا نشد تا 
شاید استقالل روزهای بهتری را تجربه کند و با آرامش 

قدم به لیگ نوزدهم بگذارد.

امیرمحمد سلطان پور: زین الدین زیدان تمام تابستان 
تالش کرد تا گرت بیل را از ســانتیاگو برنابئــو به بیرون 
بیندازد، اما بــا مصدومیتی که گریبــان ادن هازارد تازه 
خریداری شــده دچارش شد، دوباره از ســتاره ولزی در 
ترکیب اصلی تیمش اســتفاده کرد. در واقع شــنبه شب 
بیل پایه گذار گل نخســت تیمش در ورزشگاه بایالدوس 
در دیدار مقابل سلتاویگو برای کریم بنزما بود تا در نهایت 
پیروزی 3بــر1 را بدســت آورده و در حــال حاضردهان 

منتقدانشان را ببندند.

طلسم جادوگر ولزی بر زیدان
مادرید در تابســتان، بیش از 300 میلیــون یورو برای 
خرید بازیکنان جدید و تقویــت ترکیب خود هزینه کرد 
تا مشــکالت فصل فاجعه بار قبلی را پشــت سر بگذارد؛ 
بازی هفته نخســت مقابل ســلتا می بایست نشانه ای از 
تغییر چهــره و رویکرد سپیدپوشــان می بــود، اما تیم 
جدیــد زیدان فاقــد حتی یــک چهــره از خریدارهای 

جدید بود. 
از ابتدا حضور داشتن بیل در زمین، حتی از نبود خریدهای 
جدید هم غافلگیرکننده تر بود چون کمتر از سه هفته پیش 
زیدان به صورت رسمی اعالم کرد هر چه زودتر وی باشگاه را 
ترک کند برای همه بهتر اســت. اما مصدومیت هازارد سبب 
شد زیدان از صحبت های قبلی خود چشمپوشی کرده و وی 
را به عنوان بال چپ به بازی بفرستد. جادوگر ولزی مدافعان 
سلتا را بســیار آزار داد و پاس گل حیاتی را برای بنزما فراهم 
کرد. تقریباً همه چیز برای بنزما مثل سابق بود. او شاید تنها 
ستاره درخشان کهکشانی ها در فصل گذشته بود و این فصل 
نیز از همان شــروع مثل گذشــته خوب کار کرد. او نه تنها 
خودش گلزنی کرد بلکه روی گل ســوم پاس گل را نیز برای 

وازکز فراهم آورد.

خوش شانس مثل گذشته
تماشای رئال در روز شنبه شبیه دوره نخست سرمربیگری 
زیدان در ایــن تیم بود. همیشــه در تیــم او زمانی که از 
گذشتن از دفاع حریف نیز دچار مشــکل می شدند اما باز 
هم به نحــوی دروازه حریف را فــرو می ریختند که نمونه 

آن را در زمین ســلتا دوباره دیدیم. در واقع در بسیاری از 
زمان های بازی این گونه به نظر می رســید که رئال برنامه 
و نقشه خاصی برای این مســابقه در اختیار ندارد و حتی 
زمانی که لــوکا مودریچ به خاطر کارت قرمز مســتقیم به 
خاطر خطا روی دنیس سوآرز اخراج شد به نظر می رسید 

آن ها پیش افتادگی خود را از نیز از دســت بدهند. درست 
است که ضربه بدی به ســوآرز وارد آورده شد اما این خطا 
آن قدری بد نبود که برنده ســابق توپ طال بخواهد اخراج 
شــود. اما باید به زیدان و رئال اعتبــار بدهیم که پس از 
اخراج مودریچ، نه تنها افت نکردند بلکه شرایط خود را در 

زمین مسابقه بهبود نیز بخشیدند.

تماشای رئال با حس نوستالژی
همان طور که گفته شــد هیچ کدام از خریدهای جدید رئال 
در ترکیب اصلی جای نگرفتند. هازارد و مندی که مصدوم 
بودند، یوویــچ نیز به عنوان بازیکــن تعویضی به زمین آمد 
و ادر میلیتائو نیز در تمام طول بــازی روی نیمکت حضور 
داشت. شرایط خامس نیز روی نیمکت به همین شکل بود 
و فقط تماشای او برای هواداران رئال تنها حس نوستالژی 
رئال چند سال گذشته را زنده می کرد. مسلماً زیدان دوست 
داشت او و بیل را به فروش برساند اما شرایط به گونه ای رقم 
خورده که هر دو این بازیکنان می توانند در ادامه فصل برای 

کهکشانی ها پرفایده باشند.
زیدان در دوره نخست حکمرانی خود در سانتیاگو برنابئو از 
خوش شانسی ها و اقبال بلندی در برخی از لحظات حساس 
برخوردار می شد و یکی از عوامل سه قهرمانی اروپا و یک جام 
اللیگا به همین دلیل بود. جالب است که در بازی با سلتا در 
لحظات سخت نشانه هایی از این اقبال بلند اسطوره فرانسوی 
دوباره دیده می شد. آن ها کاری که باید را با موفقیت به انجام 
رساندند که بیشــتر حاصل بارقه هایی از جادوی چهره های 

قدیمی بود.
درحال حاضر به نظر می رســد در رئــال مادرید هرچقدر 
تالش برای به وجود آوردن تغییرات و جدیدتر شدن انجام 
می شود، آن ها بیشتر به شــکل قدیمی خود باز می گردند؛ 

چیزی که شاید آنچنان نیز بد نباشد!

بازیکن و مربی ســابق اســتقالل تهران در استوری 
اینستاگرام خود از تالشش برای دور کردن این باشگاه 
از حاشــیه ها خبر داد. فرهاد مجیدی در استوری خود 
می نویسد: »هواداران استقالل از من می خواهند که درباره 
وضعیت باشگاه حرفی بزنم. راستش من در حال حاضر 
مسئولیت دیگری دارم و در امور باشگاه دخالت نمی کنم. 
چند ماه قبل از حق شخصی خود برای شکایت گذشتم 
تا آرامش استقالل خراب نشــود. به آقایان هم دوستانه 

توصیه می کنم که اجازه دهند استقالل نفس بکشد.«

مهاجم مدنظر پرســپولیس گویا در آخرین قدم ها 
برای پیوستن به جمع سرخپوشان تهرانی قرار دارد. 
جونیور براندائو که مهاجمی اهل برزیل است، دیروز 
با پرواز به سمت ایران آمد و امروز نیز در تست های 
پزشکی باشگاه پرسپولیس برای طی کردن فرآیند 
امضای قرارداد شرکت می کند. براندائو در دو استوری 
خود عکس هایی که یکی در فــرودگاه و دیگری در 
هواپیماست گذشته، با کلمه »رفتن« به همراه پرچم 

ایران، آمدنش را تایید کرده بود.

جونیور براندائوفرهاد مجیدی
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن از ادامه تالش های این 
باشگاه برای شکایت از رضا شکاری بازیکن سابق 
تیم خود خبر داد. شکاری که در گذشته رفتنش 
به روسیه نیز حواشی خاص خود را داشت و شکل 
جدا شدن دوباره او از بین ذوبی ها و امضای قرارداد 
با تراکتور به مذاق این باشگاه خوش نیامده، مورد 
شکایت قرار گرفته که آذری در پست اینستاگرام 
خود با انتشار عکسی از مرجع تحقیق سایت فیفا، 

از ادامه فرایند تفحص در این خصوص خبر داد.

بازیکــن مطرح تیم ملی امید کشــورمان در پســتی 
اینستاگرامی به انتقاد از شرایط تیم ملی در راه تالش برای 
صعود به مســابقات المپیک 2020 توکیو پرداخت. امید 
نورافکن در پست خود می گوید: »50 سال است که فوتبال 
ایران می خواهد به المپیــک راه یابد که معموال به خاطر 
فراهم نبودن اردوهای آماده سازی مناسب محقق نشده 
است. این دوره نیز مسئوالن هیچ تالشی برای برگزاری 
اردوهای مناسب و بازی های تدارکاتی انجام نداده اند و 

شرایط برای صعود بسیار سخت شده است.«

امید نورافکنسعید آذری

سرمربی ایتالیایی قول خرید دو بازیکن خارجی را گرفت

استقالل-استراماچونی؛ صلح مشروط

ضد  حمله

حل مشکل گیت بلیت فروشی »شهرخودرو« 
ورزش: احسان اصولی، رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی گفت: با تفاهمی 
که با باشگاه شهرخودرو انجام گرفت، در فصل پیش رو هیئت فوتبال مسئولیت 
کامل بلیت فروشی بازی های خانگی باشگاه را برعهده خواهد داشت و تمهیدات 
الزم را درجهت رفع مواردی که فدراسیون بر آن ها تأکید کرده، اتخاذ خواهد کرد.  

طبق این تفاهم نامه، ما سازوکار و مکانیزم الزم برای بلیت فروشی الکترونیکی 
و گیت های الزم در اســتادیوم امام رضــا)ع( یا در صورت نیاز در اســتادیوم 
ثامن االئمه)ع( را فراهم می کنیم. با این اقدام دوستان ما در باشگاه شهرخودرو 

دیگر دغدغه ای برای میزبانی و برگزاری بازی ها در مشهد نخواهند داشت.

مهاجم ذوب آهن بازی با سایپا را از دست داد
ورزش: مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان بازی با ســایپا را از دست داد. 
ارسالن مطهری، مهاجم تأثیرگذار ذوب آهن که در بازی با االتحاد عربستان 
در لیگ قهرمانان آسیا از ناحیه زانو مصدوم شد، نمی تواند تیمش را در بازی با 
سایپا همراهی کند. مطهری در تالش است که خود را به بازی هفته دوم لیگ 

برتر برساند.

مارادونای پرو رسماً به تراکتور پیوست
ورزش: »ویلیان میمبال« بازیکن 27 ساله و اهل کشور پرو، پس از انتخاب توسط 
مصطفی دنیزلی و مذاکره فشرده با مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی، با این باشگاه 
به توافق رسید و قراردادش را با سرخپوشان تبریزی منعقد کرد.این بازیکن چپ 
پا بوده و توانایی خاصی در ضربات از راه دور دارد که به مارادونای پرو شهرت دارد.
میمبال سومین بازیکن خارجی تراکتور در لیگ نوزدهم است و یک مهاجم نیز در 

روزهای آتی به جمع تراکتوری ها اضافه خواهد شد.

داوران دیدار نخست سرخابی ها در لیگ برتر 
ورزش: اسامی داوران هفته نخســت لیگ برتر فوتبال اعالم شد که موعود 
بنیادی فر اولین بازی پرســپولیس را قضاوت می کند و پیام حیدری، قاضی 
نخستین دیدار استقالل خواهد بود. پرسپولیس در نخستین بازی خود پنجشنبه 
ساعت 19:15 در ورزشگاه آزادی با قضاوت موعود بنیادی فر میزبان پارس جنوبی 
جم است و استقالل در بازی اولش در لیگ برتر روز جمعه از ساعت 18:00 با 

قضاوت  پیام حیدری میهمان ماشین سازی در تبریز خواهد بود.

آزمون: جام جهانی 2022 مزایای زیادی 
برای ایران دارد

ورزش: روزنامه استاد الدوحه قطر در نسخه چاپی دیروز خود به نقل از سردار 
آزمون، مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان درباره جام جهانی 2022 قطر نوشت: 
جام جهانی فوتبال برای نخستین بار در سال 2022 میالدی به میزبانی قطر 
برگزار خواهد شد و بدون شک این یک رویداد بزرگ برای منطقه خاورمیانه 
محسوب می شود. امید زیادی به این دوره از جام جهانی داریم.وی ادامه داد: این 
دوره از جام جهانی مزایای زیادی برای ایران خواهد داشت زیرا قطر در همسایگی 
کشورمان قرار دارد. هواداران فوتبال ایران به آسانی می توانند به قطر انتقال یابند 
و از ما حمایت کنند. امیدوار هستم با تیم ملی ایران به جام جهانی 2022 راه یابیم.

ایران و قطر برای رکوردشکنی شمسایی
ورزش: تیم های فوتسال ایران و قطر به مصاف هم می روند.به نقل از  فدراسیون 
فوتبال، تیم ملی فوتسال ایران با حضور وحید شمسایی دو بازی دوستانه مقابل تیم 
ملی فوتسال قطر برگزار می کند.تیم ملی فوتسال قطر دهم شهریورماه به ایران 

سفر می کند و 12 و 13 شهریور در برابر تیم ملی فوتسال ایران به میدان می رود.

نورافکن مسافر نصف جهان شد
ورزش: نورافکن، بازیکن تیم فوتبال شارولووا بلژیک که مدنظر باشگاه سپاهان 
است برای امضای قرارداد راهی اصفهان می شود.باشگاه سپاهان برای او بلیت 
بازگشت به ایران تهیه کرده است و او روز چهارشنبه در اصفهان با مدیران این 
باشگاه جلسه ای برگزار می کند تا در صورت توافق به این تیم بپیوندد. به احتمال 

بسیار زیاد این انتقال قرضی خواهد بود.

محکومیت سنگین پارس جنوبی 
به خاطر شکایت تارتار

ورزش: کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال رأی خود را در خصوص 
پرونده مهدی تارتار و باشگاه پارس جنوبی جم صادر کرد.به نقل از سایت 
فدراسیون فوتبال، بر اساس رأی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان 
فدراسیون فوتبال باشگاه پارس جنوبی جم محکوم به پرداخت مبلغ 5 میلیارد 
و 940 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق مهدی تارتار در مهلت 30 روزه 
گردیده است. همچنین در خصوص هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه آن 

توسط خواهان در ستون خواسته کمیته با تکلیفی مواجه نیست.

ادعای عجیب تقی پور 
پس از باخت در فینال آسیا

ورزش: سرمربی تیم فوتسال مس ســونگون داور بازی با ناگویا ژاپن را عامل 
قهرمان نشدن نماینده ایران در جام باشگاه های آسیا دانست!

تیم فوتسال مس سونگون در فینال فوتسال جام باشگاه های آسیا برابر ناگویا 
ژاپن با دو گل شکست خورد و از رسیدن به عنوان قهرمانی بازماند.اسماعیل تقی 
 AFC پور سرمربی تیم مس بعد از پایان این مسابقه در مصاحبه تلویزیونی با
گفت: داور بازی ما ضعیف ترین داور تورنمنت بود. تایلند میزبان این مسابقات 
بود و داور تایلندی برای دیدار ما با ناگویا گذاشته بودند. این داور بود که سه امتیاز 

را به ناگویا تقدیم کرد!

ماشین سازی با دو غایب مقابل استقالل
ورزش: تیم استقالل در هفته نخست رقابت های لیگ برتر حریف ماشین سازی 
تبریز است و در حالی به تبریز می رود که حریف آن ها امکان استفاده از دو بازیکن 
خود را ندارند.عزیز معبودی و مسیح زاهدی دو سبز پوش تبریزی هستند که 
مقابل استقالل به میدان نخواهند رفت.عزیز معبودی به دلیل دریافت کارت 
قرمز در آخرین بازی فصل گذشته، فصل جدید را با محرومیت آغاز می کند و 
مسیح زاهدی به دلیل مصدومیت به احتمال زیاد این بازی را از دست خواهد داد.

حذف داور پشت دروازه یا داور اضافه 
ورزش: فدراسیون فوتبال دیروز اسامی داوران دیدارهای هفته نخست لیگ برتر 
را اعالم کرد که بر خالف فصل گذشته در لیست داوران اعالم شده داور پشت 
دروازه یا داور اضافه به چشم نمی خورد.قرار بود تا راه اندازی سیستم کمک داور 
ویدئویی در بازی های لیگ برتر کمیته داوران از دو داور پشت دروازه یا داور اضافه 
در بازی ها استفاده کند اما هدایت اهلل ممبینی رئیس جدید کمیته داوران معتقد 
است اجرای این تصمیم در نیم فصل دوم فصل گذشته بازدهی مثبتی نداشته 
است و بهتر است که متوقف شود! این در حالی است که بازی های فصل جدید 

لیگ برتر بدون سیستم کمک داور وید ئویی آغاز خواهد شد. 

گزارش ویژه

منهای فوتبال

هفته اول لیگ برتر ایران
پرسپولیس - پارس جنوبی جم

      پنجشنبه 31 مرداد - ساعت: 19:10 از شبکه سه

هفته اول لیگ برتر ایران
ذوب آهن - سایپا

                   پنجشنبه 31 مرداد - ساعت: 20:15 از شبکه ورزش

هفته دوم لیگ برتر انگلیس
ولورهمپتون - منچستریونایتد

       دوشنبه 28 مرداد - ساعت: 23:30 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

کوالکوویچ، سربازانش را به خط کرد
ورزش: کوالکوویچ، اسامی بازیکنان تیم ملی والیبال برای دور جدید 
تمرینات را اعالم کرد. سعید معروف، سید محمد موسوی، امیرغفور، 
میالد عبادی پور، پوریا فیاضــی، فرهاد قائمی، علی شــفیعی، علی  
اصغر مجرد، مســعود غالمی، محمد جواد معنوی نژاد، جواد کریمی، 
امیرحسین اسفندیار، پوریا یلی، محمدرضا حضرت پور و محمدرضا 
مؤذن نفراتی هستند که به این اردو دعوت شده اند.   ملی پوشان والیبال 
ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی مردان آسیا آماده می شوند که 

از 22 تا 30 شهریور و به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.

احتمال کناره گیری هوندا 
از رقابت های فرمول یک

ورزش: شرکت هوندای ژاپن شاید از رقابت های فرمول یک کناره گیری 
کند. ماساشی یاماموتو، مدیر اجرایی شرکت هوندای ژاپن اعالم کرد: هنوز 
این گروه سرشناس  خودروســازی تصمیم نهایی خود را برای شرکت در 
رقابت های فرمول یک پس از سال 2020 میالدی با توجه به تغییرات فنی 
و مالی این رقابت ها اتخاذ نکرده است. وی در این رابطه گفت: فکر نمی کنم 
بخواهیم دستاوردهای بیشتری در فرمول یک داشته باشیم. تیم ردبول در 
وقفه تابستانی فصل گذشته فرمول یک 223 امتیاز کسب کرده بود و در فصل 
جاری به امتیاز 244 رسید. هر چند ماشین دومی که در اختیار ردبول قرار 
دادیم انتظارات آن ها را برآورده نکرد. البته این موفقیت به ما در شرکت هوندا 

انگیزه ادامه کار را می دهد.

تیم ملی قایقرانی آب های آرام 
در راه مجارستان 

ورزش: تیم ملی قایقرانی آب های آرام ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی 
جهان و انتخابی المپیک و پارالمپیک راهی مجارستان شد. این تیم با ترکیب 
پاروزنان کایاک و کانو کانادایی زنان و مردان و سه پارو زن معلول برای حضور 
در بخش پاراکانو و کسب سهمیه پارالمپیک توکیو راهی این رویداد شده اند. 
رقابت های جهانی آب های آرام و کسب سهمیه المپیک توکیو از 30 مرداد تا 

3 شهریور به میزبانی شهر سگد در کشور مجارستان برگزار می شود.

سومی شطرنج ایران 
در مسابقات سریع نوجوانان جهان

ورزش: پرونده رقابت های قهرمانی شطرنج ســریع نوجوانان جهان در 
مینسک بالروس بسته شد و باراد یگانگی با ریتینگ هزار و545 ضمن کسب 
7/5امتیاز، عنوان سوم رده سنی زیر هشت سال را بدست آورد. در همین رده 

سنی آرمین صمیمی با هفت امتیاز در رده دهم ایستاد.

با حضور دوباره بیل و نبود هیچ کدام از خریدهای جدید در ترکیب ثابت

همان کهکشان قدیمی!

داورزنی اجازه برگزاری می دهد؟
نامه مدیرکل برای تعجیل در انتخابات هیئت والیبال

سینا حسینی: بالتکلیفــی هیئت والیبال خراســان رضوی در حوزه 
مدیریت اتفاق جدیدی نیست. اتفاقات ماه های اخیر در هیئت والیبال 
و بالتکلیفی این روزهــای تنها نماینده خراســان در لیگ برتر یکی از 

کوچک ترین تبعات این بالتکلیفی است.
 با کنار رفتن حسین زاده از ریاست هیئت، مدیران وقت اداره کل ورزش 
و جوانان مهدی نیکویی را به عنوان سرپرســت جدید هیئت منصوب 
کردند تا به واســطه ارتباط های اقتصادی او بتواننــد والیبال را ازاین 

وضعیت خارج کنند.
اما با اتمام فرایند نام نویســی از کاندیداها یک بحران بزرگ تر به وجود 
آمد، نام نویســی فرماندار سابق مشــهد به عنوان یکی از کاندیداهای 
متقاضی حضور در انتخابات سبب شــد جنگ پنهان میان سرپرست 
و آقای فرمانــدار به وجود بیاید. حامیان آقــای فرماندار که چهره های 
شناخته شده ای در حوزه والیبال بودند مقابل حامیان مهدی نیکویی 
صف آرایی کردند. مدیران جدید اداره کل ورزش و جوانان هم که به هیچ 
وجه دوست نداشتند در این بازی کاماًل سیاسی گرفتار شوند به عناوین 
مختلف موضوع برگزاری مجمع انتخاباتی را به بهانه های مختلف عقب 
می انداختند تا شاید اتفاقی رخ دهد که مجبور نشوند از بین گزینه مورد 
تأیید وزارت )شما بخوانید محمدرضا داورزنی( و فرماندار سابق مشهد 
یکی را انتخاب کنند. با معرفی فرماندار جدید شهرستان مشهد نگرانی 
و دغدغه مسئوالن اداره کل ورزش و جوانان به پایان رسید تا مقدمات 
برگزاری مجمع انتخاباتی فراهم شــود اما سفر غیر منتظره سرپرست 
هیئت و کاندیدای مورد تأیید وزارتخانه به خارج از کشــور یک چالش 

جدید را برای والیبال خراسان به وجود آورد.
با این وجود حاال گفته می شود فرزاد فتاحی مدیرکل ورزش و جوانان 
استان خراسان رضوی با ارسال نامه ای به سرپرست جنجالی فدراسیون 
والیبال از وی خواســته اســت که انتخابات هیئت والیبــال را هرچه 
سریعتر با کاندیداهای موجود برگزار کند. فتاحی با تأیید این مطلب به 
خبرنگار ما می گوید: »شخصاً نامه ای را برای آقای داوری ارسال کردم 
تا زمان انتخابات مشخص شود، انتخابات به محض اعالم نظر سرپرست 
فدراسیون والیبال انجام خواهد شد و کاندیداهایی که برای شرکت در 

این مجمع نام نویسی کرده اند به رقابت خواهند پرداخت.«
اما پرسش کلیدی اینجاســت که با توجه به عالقه معاون ورزشی وزیر 
آیا وی حاضر خواهد شد با خروج مهدی نیکویی، کاندیدای نزدیک به 
داوری و داورزنی انتخابات هیئت خراسان رضوی برگزار شود یا اینکه به 

بهانه ای دیگر این انتخابات به زمان دیگری موکول خواهد شد؟
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فرهنگ و هنر

نام او عشق است 
دست هايت را كه در دستش گرفت آرام شد

تازه انگارى دلش راضي به اين اسالم شد

دست هايت را گرفت و رو به مردم كرد و گفت:
مؤمنين! ( يك لحظه اينجا يك تبسم كرد و گفت:)

خوب مي دانيد در دستانم اينك دست كيست؟
نام او عشق است، آري مي شناسيدش : علي ست (1)

من اگر بر جنگجويان عرب غالب شدم
با مددهاي علي ابن ابيطالب شدم

در ُحنين و خيبر و بدر و اُُحد گفتم: علي
تا مبارز خواست «عمِرو عبِدُود» گفتم: علي

با خدا گفتم: علي، شب در حرا گفتم: علي
تا پيام آمد بخوان «يا مصطفي»! گفتم: علي

هر چه مي گويم علي، انگار اللهي ترم
مرغ «او ادني»ييم وقتي كه با او مي پرم

مستجار كعبه را ديدم، اگر ُمحِرم شدم
با «يَُد اهللا» آمدم تا «ُفوِق اَيديِهم» شدم

تا كه ساقي اوست سرمستند «اصحاُب اليمين »(2)
وجه باقي اوست، «اِنّي ال اُحبُّ االفِلين»

دست او در دست من، يا دست من در دست اوست
ساقي پيغمبران شد يا دل من مست اوست

 
يكصد و بيست و چهار آيينه با هر يك هزارـ 

ساغر آوردند و او پر كرد با چشمي خمار

آخرين پيغمبر دلداده ام در كيش او
فكر مي كردم كه من عاشق ترينم پيش او

دختري دارم دلش درياي آرامش، ولي
شد سراپا شور و توفان تا شنيد اسم علي

كوثري كه ناز او را قلب جنت مي كشيد
ناگهان پروانه  شد دور سر حيدر  پريد

روزگارش شد علي، دار و ندارش شد علي
از ازل در پرده بود آيينه دارش شد علي

رحمٌت للعالمينم گرد من ديو و پري
مي پرند و من ندارم چاره جز پيغمبري

بعد از اين سنگ محك ديگر ترازوي علي است
ريسمان رستگاري تارِ گيسوي علي است

من نبي اَم در كنارم يك «نبأ» دارم «عظيم»
طالبان «اِهدنا» اين هم «صراَط المستقيم»

چهره اش مرآِت «ياسين»، شانه هايش «ُمحكمات»
خلوتش «والطور»، شور مركبش «والعاديات»

هر خط قرآِن من، توصيفي از سيماي اوست
هر كه من موالي اويم، اين علي موالي اوست

1-نام من عشق است آري مي شناسيدم» - زنده ياد حسين منزوي
2- يمين به ابجد 110 مي شود. « هر كسى در گرو دستاورد خويش است 

به جز اصحاب يمين» - آيات 38 و 39 سوره مدثر

 فرهنگ و هنر/ خديجه زمانيان  به مناســبت 
ايام دهه واليت، نمايشــگاه انفــرادى آثار منتخب 
خوشنويسى و نقاشى  خط استاد محمدعلى فراستى، 
استاد خوشنويس برجسته مشهدى، با عنوان «شه 
ُملك الفتى» در موزه مركزى آستان قدس رضوى 

برپا شده است.
اين نمايشگاه با 39 اثر شامل آيات، عبارات، احاديث 
و اشــعار با موضوع غدير است كه به همت سازمان 
كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوى 
و مؤسسه آفرينش هاى هنرى آستان قدس رضوى 

برگزار شده است.
استاد محمدعلى فراستى متولد 1340 در فردوس 
است كه خوشنويسى را زير نظر استادانى همچون 
مصطفى مهديزاده، غالمحســين اميرخانى، عباس 
اخوين، عبدالصمد صمدى و قاسم توكلى راد آموخته 
است.  فراستى از سال 65 وارد آستان قدس رضوى 
شده و خوشنويس اين مركز بوده تا پنج سال گذشته 
كه بازنشست شده است. وى در حال حاضر مدرس 
كالس هاى خوشنويسى مكتب هنر رضوان و انجمن 
خوشنويسان است. نمايشــگاه «شه ملك الفتى» 

چهارمين نمايشگاه انفرادى اين هنرمند است. 
فراســتى تا به حال بيش از 100 نمايشگاه گروهى 
در داخل و خارج از كشور داشته است. آلمان، قطر، 
مالزى، بنگالدش، پاكستان و قرقيزستان كشورهايى 
هســتند كه اين هنرمند در آن ها نمايشگاه برگزار 
كرده اســت. وى در جشنواره هاى مختلف عناوينى 
از قبيل رتبه اول ششــمين جشنواره خوشنويسى 
غدير، رتبه اول در نمايشگاه تخصصى آثار مكتوب 
امام رضا(عليه السالم)، رتبه اول جشنواره سراسرى 
شهر بهشــت و رتبه دوم جشنواره بين المللى غدير 

را دريافت كرده است. 
همچنين برگزارى ُورك شاپ در كشورهاى مالزى، 
بنگالدش، پاكستان و افغانستان از ديگر فعاليت هاى 

هنرى وى به شمار مى رود. 
به انگيزه برگــزارى چهارمين نمايشــگاه انفرادى 
محمدعلى فراســتى، به گفت وگو بــا اين هنرمند 
نشســتيم و در خصوص هنر خوشنويسى و فراز و 

فرودهايش صحبت كرديم. 

 شما به صورت حرفه اى به هنر خوشنويسى 
پرداختيد و از راه اين هنر ارتزاق مى كنيد. به 
نظر شما عالقه مندان جوان به هنر خوشنويسى 
در شرايط فعلى مى توانند به صورت حرفه اى 

اين هنر را دنبال كنند؟ 
بله. خوشنويسى را به صورت حرفه اى دنبال كردم 
و اين شــانس من بوده كــه از راه هنرم ارتزاق كنم 

و بر اين هنر متمركز شــوم. من از زمان كودكى به 
خوشنويسى عالقه داشتم. در دوران دبستان احساس 
مى كردم خطم از بقيه بهتر است. دوران راهنمايى 
معلم هاى دلسوزى داشتم كه من را تشويق كردند 
و بعدها در ارگان هايى مثل جهاد سازندگى فردوس 
مشغول فعاليت شدم . دوران سربازى در ژاندارمرى 
مشــغول فعاليت بودم و از آنجا با استاد مهديزاده 
مرتبط و مكاتبه اى با ايشان كار كردم و از اين طريق 
وارد آســتان قدس شدم و مدرك ممتاز را از ايشان 

گرفتم. 
اكنون هم كه بازنشست شده ام در منزل كار مى كنم 

اما تدريس را ادامه مى دهم. 

 در حال حاضر هنرمندانى كه تازه وارد اين 
عرصه مى شوند، مى توانند به صورت حرفه اى 

اين هنر را دنبال كنند؟ 
به لحــاظ آموزش و يادگيرى شــرايط خوبى مهيا 
است. انجمن خوشنويســان در همه جا كالس هاى 
متنوعى دارند، البته كالس هاى مكتب هنر رضوان 
وابسته به آستان قدس هم در خوشنويسى خدمات 
خوبى به عالقه منــدان ارائه مى دهد كه هر چه اين 
حمايت ها بيشتر باشد، بهتر است چون زمينه هاى 

عالقه مندى جوانان به سمت اين هنر بيشتر و اين 
موجب مى شود نوجوان و جوان امروز كمتر به سمت 
فضاهاى مجــازى مخرب بروند. اما اگر عالقه مندى 
بخواهد هنر خوشنويســى را به عنوان حرفه اصلى 
خودش انتخاب كند، سخت است و در حال حاضر 
مثل گذشته از اين هنر نمى توان تأمين معاش كرد 
مگر اينكه فرهنگ ســازى و حمايت ها آن قدر باشد 
تا فعاليت هاى نمايشگاهى رونق بگيرد كه اين هم 
بايد عيار كار خوشنويســى باال برود، چون اگر هنر 
خوشنويســى به صورت ناب و خالقانه ارائه نشود، 
مخاطب خاصى نخواهد داشت. من به عالقه مندان 
به هنر خوشنويســى توصيه مى كنم به اين هنر به 
عنوان شــغل نگاه نكنند و در كنار شغل ثابت، اين 

هنر را دنبال كنند. 

 در هنر خوشنويسى خالقيت چگونه اتفاق 
مى افتــد و هنرمند در چــه برهه از فعاليت 
هنرى اش مى تواند دست به خلق آثار خالقانه 

بزند؟ 
تمرين، ممارســت و صبورى خوشنويس در هنر 
خوشنويسى اهميت زيادى دارد. با آنكه مشهد از 
ســطح آموزش خوبى برخوردار است اما من براى 
طى دوره هاى تكميلى و فوق ممتاز به تهران رفتم. 
من بــه يادگيرى خط نســتعليق اهميت زيادى 
مــى دادم و به صورت حرفــه اى آن را دنبال كردم 
و بعد به شكسته نســتعليق پرداختم. يعنى ابتدا 
خطوط اصيل را كامل كردم و بعد به سمت نقاشى 
خط رفتم. همه تكنيك هــاى آثارم اعم از تركيب 
مواد، فضاســازى و تركيب هاى متنوع با قلم نى را 
در اين نمايشــگاه و نمايشگاه هاى خودم با تمرين 
و ممارست بدســت آوردم و كسى آن ها را به من 
ياد نداده است. همه اين تكنيك ها ابداعى هستند 
و به اين نتيجه رســيدم كه هر اثر تكنيك خاص 

خودش را دارد. 

 شما جزو هنرمندانى هستيد كه در مشهد 
مانده ايد . شــرايط چگونه بود كه مجبور به 

مهاجرت نشديد؟
انكار نمى كنم كار كردن در تهران وسوسه انگيز است، 
چون ارتباط با استادان ميسر است و هنرمند مى تواند 
از تجربيات آن ها و موزه ها استفاده كند، اما مشهد با 
ساير شهرها متفاوت است و يك هنرمند خوشنويس 
مى تواند با فــراغ بال همين جا فعاليت هنرى اش را 

ادامه دهد. 
من در مخطوطات آستان قدس رضوى تجربه هاى 
زيادى كســب كردم چون اينجــا بزرگ ترين موزه 
دنياســت و خوراك همه موزه ها را تأمين مى كند، 
اما هنرمند به خصوص خوشــنويس بايد از محضر 
اســتادان هم اســتفاده كند و بيشــتر اســتادان 

خوشنويس در تهران هستند. 

 وضعيــت هنر خوشنويســى را چگونه 
مى بينيد و اين هنر به چه ســمت و سويى 

مى رود؟ 
با توجه به اينكه هنر خوشنويسى هنر قدسى است، 
بايد حمايت هاى بيشترى از اين هنر شود چون اين 
هنر به راحتى در خدمت فرهنگ و اعتقادات ماست. 
همه ائمه ما خوشنويس بوده اند كه دستخط هايشان 
باقى مانده اســت. دســتخط امام رضا(ع) در موزه 
مركزى كه روى پوست آهو نوشته شده و يا دستخط 
حضرت على(ع) و يا نمونه هاى خطوط امام سجاد(ع) 
و امام حســين(ع) براى ما به يادگار مانده است كه 
يك خوشــنويس مى تواند فضاسازى، ريتم و نكات 
ظريف خوشنويســى را از اين بــزرگان ياد بگيرد و 
در كارش به كار برد. مهم ترين مسئله اين است كه 
هيچ خوشنويسى مفهوم بدى روى كاغذ نمى نويسد 
و هميشه به خلق بهترين ها مى پردازد يا آيات، روايات 
و احاديث را مى نويسد و يا اشعار بزرگان ادب فارسى 
را، براى همين هنر خوشنويسى هميشه در خدمت 
اخالق بوده و بايد قدر و ارزش اين هنر را دانســت. 
من افق روشــنى براى اين هنر مى بينم اما مشروط 
بر اينكه از آن حمايت جدى شود. بايد از هنرمندان 
حمايت شود اين حمايت شامل خريد آثار، برگزارى 
نمايشگاه و ورك شاپ است. با برگزارى كارگاه هاى 
عملى مى تواننــد از عالقه مندان يادگيرى اين هنر 
حمايت كنند چون در حال حاضر همه به نوعى با 
معضل گرانى دست و پنجه نرم مى كنند و وسايل 
و ابزار اين هنر هم گران شــده اســت. با اينكه هنر 
خوشنويسى جزو ارزان ترين هنرهاست اما با تورم، 
مقوا و قلم و تهيه همان مواد و لوازم اوليه سخت شده 
كه كارگاه ها موجب مى شوند اين معضل حل شود 
و هنرمند جوان عالقه مند با خيال آسوده به سمت 

يادگيرى اين هنر برود. 

برش

قدس  آستان  مخطوطات  در  من 
كسب  زيادى  تجربه هاى  رضوى 
كردم چون اينجا بزرگ ترين موزه 
دنياست و خوراك همه موزه ها را 

تأمين مى كند
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حبيب اهللا صادقى نقاش تابلو «واليت» در افتتاحيه نمايشگاه «الغدير» :

به اميرالمؤمنين  بدهكاريم
صبا كريمى: حبيب اهللا صادقى گفت: 
خلق آثارى درباره اهــل بيت(ع) به ما 
گوشزد مى كند كه چقدر بدهكار اميرالمؤمنين(ع) 
هستيم و امشب به خود متعهد مى شوم كه خلق 
مجموعه نقاشى الغدير را در احترام به مقام حضرت 

على(ع) آغاز كنم.
نمايشــگاه هنرهــاى تجســمى «غديــر» در 
رشــته هاى تايپوگرافى، نقاشــى  خــط و... با 
موضوع تجلى نــام اميرالمؤمنين(ع) با حضور 
محســن مؤمنى شــريف؛ رئيس حوزه هنرى، 
سيدمســعود شــجاعى طباطبايى؛ مدير مركز 
هنرهاى تجسمى حوزه هنرى، مسعود نجابتى؛ 
گرافيســت و عضو انجمن خوشنويســان ايران 
و جمعى از هنرمنــدان، ديروز در گالرى خانه 
عكاسان حوزه هنرى با مشــاركت كانون هنر 

شيعى افتتاح شد.
اين نمايشــگاه با حضــور 40 اثر در رشــته هاى 
تايپوگرافى، نقاشــى  خط، خوشنويسى، پوستر و 
عكس از هنرمندانى همچون محمدصابر شــيخ 
رضايى، مســعود نجابتى، سعيد محمودى ازناوه، 
نصراهللا افجه اى، فراس عباس، امير حســامى نژاد، 
ميرحيدرى،  ســيدمهدى  كشاورزى،  حميدرضا 
محمد توكلى، ملك محمد قزوينى، جليل رسولى، 
محمــد خياطى، رضا بدرالســماء، سيدرســول 

آقاميرى، رسول معصوم زاده، مجيد جديدى، احمد 
عزيزپور و ... برپا شده است. همچنين تابلو نقاشى 
«واليت» اثر حبيب اهللا صادقى همزمان با گشايش 
نمايشگاه «غدير» طى مراسمى در نگارخانه حوزه 

هنرى بازنمايى شد.
مســعود نجابتى، گرافيســت و عضــو انجمن 
خوشنويســان ايران در حاشــيه افتتاحيه اين 
نمايشــگاه گفت: يكــى از فعاليت هايى كه در 
ايــن حوزه انجام داديم، بازســازى نمونه هايى 
از برخى آثار قديمى اســت و تمام تالش خود 
را كرديم تا ســايت هنر شيعى نمونه اى جامع 
براى هنرمندان باشــد. همچنين آثارى كه در 
هنر معمارى اســتفاده شــده و يا به طريقى 
ممكن بوده از چشم مخاطب غيرحرفه اى دور 
مانده باشــد و يا اينكه در گوشه اى و قسمتى 
از بنايــى قديمى مانده باشد،عكاســى كرده  و 
به شــكل ديگر به نمايش گذاشته ايم. بخشى 
از آثار عكاســى است و بخشــى هم مربوط به 
قدماســت و به شكل فلز و سفالينه توليد شده 
و برخى از آثار هم متعلق به هنرمندان معاصر 
است. در واقع هيچ محدوديتى در سايت براى 
تكنيك اثر و زمان توليد آن قائل نيستيم. عضو 
انجمن خوشنويسان ايران در بخش ديگرى از 
ســخنان خود تصريح كــرد: بخش ديگرى در 

ســايت تحت عنوان نذر هنرى راه اندازى شده 
كه در اين بخش هنرمندان چند ســالى است 
كه آثار خود را هديــه مى دهند و در واقع آن 
را نــذر مى كنند. در ادامــه حبيب اهللا صادقى 
هنرمند نقاش با اشــاره بــه داليل نمايش اثر 
«واليت» اظهار كرد: طبق طرحى كه در موزه 
امام على(ع) چند سالى است اجرايى شده، از 
خادمــان و ارادتمندان امام علــى(ع) تقدير و 
تجليل مى كنند و در واقع به نوعى مى خواهند 
يك بار ديگر به آن ها گوشــزد كنند كه در چه 
جايگاهى هســتند. همواره از هنرمندان سؤال 
مى شــود بهترين اثر شما كدام است و هنرمند 
هم مى گويد اثرى اســت كه هنوز آن را خلق 
نكرده ام. اين بدان معنى است كه هنرمند براى 
خود جايگاهى را متصور است كه بايد با تالش 
و ممارســت بيشــترى به آن برسد و هيچ گاه 
از كارهايى كه انجــام داده، رضايت تام ندارد. 
«تابلوى واليت» نيز اثرى اســت براى نازنين 
عالم حضرت علــى(ع) كه بشــريت به اندازه 
يــك تاريخ بــه او بدهى دارد و بــراى من در 
حد يك گوشزد اســت. با اين تابلو مى خواهم 
بــه خودم بگويــم در حدى كه بايــد نوكرى 
اميرالمؤمنيــن(ع) را مى كرديــم كارى انجام 
نداده ايم و هنوز بدهكار حضرت هســتيم. اين 

تابلو چنين مهمى را به من گوشزد مى كند.
وى در بخش ديگرى از ســخنان خود يادآور شد: 
با خودم قرار گذاشته ام باقى مانده عمرم را نيز در 
هميــن راه بگذارم و آثارى را بــراى اهل بيت(ع)
خلق كنم. در حــال حاضر نيز مجموعه اى تحت 
عنوان «الغدير» دارم كه براســاس مطالعاتم روى 
آثار بسيارى از شــعرا، راويان و شارحان حقيقت 
انديشه علوى طى يك سال گذشته شكل گرفته 
و اميدوارم بتوانم از امروز به بعد تابلوهاى نقاشــى 
را براى اهل بيت(ع) خلق كنم و ان شاءاهللا افتخار 

خلقش را داشته باشم.
وى درباره ويژگى هاى بارز تابلوى «واليت» عنوان 
كرد: زمانى كه قــرار بود موزه امام على(ع) افتتاح 
شــود من دو تابلوى روايت امام رضا(ع) از واليت 

على بن ابيطالب(ع) را طراحى كردم كه رزمنده اى 
در اين طريق به مقام شــهادت مى رســد، تابلوى 
دوم هم آســمان چهارم است كه جبرئيل امين از 
پيامبر(ص) ســؤال مى كند كه من از اين آسمان 
باالتر نمى توانم بيايم؟ رســول اكرم(ص) در پاسخ 
مى فرمايند  انگشتر على(ع) را به دست كن و بيا. 
اين ها معناى مختلفى است كه ما در فرهنگ شيعه 
و شريعتمان داريم و الزم است كه آن ها را بازگو و 
عينى كنيم و براى ارائه آن بايد شارحان هوشمند، 

توانمند و عاقلى باشيم.
گفتنى اســت، نمايشگاه «الغدير» در گالرى خانه 
عكاسان حوزه هنرى تا 9 شهريور روزهاى شنبه تا 
چهارشنبه از ساعت 9 الى 18 ميزبان عالقه مندان 

خود خواهد بود.

هنرهاى تجسمى

گفت وگو با محمدعلى فراستى به انگيزه برگزارى نمايشگاه خوشنويسى و نقاشى خط «شه ُملك الفتى» 

ائمه  الگوى هنر و خوشنويسى بوده اند
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فراخوان تمديد زمان 
شركت در مناقصه

 
 ︡︋﹟ و︨﹫﹙﹥ ز﹝︀ن ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
 ︹و ︑﹢ز ︊︵ ، ﹤اد او﹜﹫ــ﹢﹞ ﹤﹫︑ ا﹝ــ﹢ر

︾ــ︢ای ︫ــ︊﹊﹥ ︋︡ا︫ــ️ و در﹝ــ︀ن ︫︨︣ــ︐︀ن ﹠︀ران 
︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره  ﹝﹠ــ︡رج در روز﹡︀﹝ــ﹥ ﹝ــ﹢رخ ٩٨/۵/١٧ و 
﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٧٣ ، ︋ــ﹥ ︫ــ︣ح ذ﹏ ا︮﹑ح 

﹝﹩ ﹎︣دد.
 ٩٨/۵/٢٧ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ 

﹝﹙ــ️ در︀﹁ــ️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥:  ︀︎ــ︀ن 
روز٣٠/۵/٩٨

 ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀ : ︀︎︀ن روز٩/۶/٩٨
 ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ١١/۶/٩٨

 ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
ا﹡︖ــ︀م ﹝︣اــ﹏   ︑﹙﹀ــ﹟ ︑﹞ــ︀س ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د ︗ــ️ 
د﹁︐ــ︣                                                     و  ﹝︢﹋ــ﹢ر:٠٢١۴١٩٣۴   ︨ــ︀﹝︀﹡﹥  در  ︻︱﹢ــ️ 

︔︊️ ﹡︀م:٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︫︣﹋️ 
﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︨︐︀ره در︪︠︀ن ︨︣ا︀ن 
(︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١۶٠ و 

١٠٨۶٢٠٢٢۴٧٩ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ︫ــ︣﹋️ 
ــ﹢د ︑︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹  ﹁ــ﹢ق د︻ــ﹢ت ﹝﹩︫ 
︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻ــ︀دی ﹋﹥ ︨ــ︀︻️ ٨ ︮︊ــ ﹝﹢ر︠﹥ 
١٣٩٨/۶/٧ در ﹝﹏ د﹁︐︣ ︫ــ︣﹋️ وا﹇︹ در 
︨ــ︣ا︀ن ﹝﹫︡ان ︫︡ا ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد. 

︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹫︡.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:

١-ا﹡︐︀ب ﹝︡︣ان
٢-ا﹡︐︀ب ︋︀زر︨﹫﹟

﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۶
۶۲
۸

آ﹎﹩ د︻﹢ت از ︋︧︐︀﹡﹊︀ران ︫︣﹋️ ﹝︧﹊﹟ 
﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹝︀︋︣ات ︠︣ا︨︀ن

 ( در︀ل ︑︭﹀﹫﹥ ) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٩٠۶ 
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠١٠۴٢٩١ (﹡﹢︋️ اول)

﹞︀ره  ﹫︣و آ﹎﹩ ا﹡﹑ل ﹝﹠︐︪︣ه در روز﹡︀﹝﹥ ر︨﹞﹩︫  و︎ 
٢١۶٠١ ﹝ــ﹢رخ ٩٨/٠٢/٢٣ ︮﹀ــ﹥ ٩٢ و در ا︗︣ای ﹝︀ده 
٢٢۵ ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︋︧ــ︐︀﹡﹊︀ران 
ا︐﹞︀﹜﹩ ( ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩ ) ︫ــ︣﹋️ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د 
︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹝︡ت ︫ــ︩ ﹝︀ه از ︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀ر او﹜﹫﹟ 
آ﹎﹩ ︋︀ در د︨ــ️ دا︫︐﹟ ا︨ــ﹠︀د و ﹝︡ارک ﹝︓︊︐﹥ ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹝﹏ ︑︭﹀﹫﹥ : ﹝︪ــ︡ – ︠﹫︀︋︀ن ︻︡ل ︠﹞﹫﹠﹩ – 
︋﹙﹢ک ︨ــ﹫︤ده ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿ ( ﹝︀︋︣ات ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
 . ︡﹠︀﹝﹡ ﹜﹫﹚︧ــ︑ ً︀ ) ﹝︣ا︗︺ــ﹥ و در︠﹢ا︨ــ️ ︠﹢د را ﹋︐︊
︺︡ از ا﹡﹆︱︀ی ﹝︡ت ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥  ︡︋﹩ ا︨️ ﹋﹥︋ 

اد︻﹡ ﹤︐﹁︣︢︎ ﹩︀﹢ا﹨︡ ︫︡ .
︣ا︨︀ن ︣﹋️ ﹝︧﹊﹟ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹝︀︋︣ات︠   ︫﹤﹫﹀︭︑ ️﹫﹨

/ع
۹۸
۰۵
۲۷
۴

ع ۹
۸۰
۶۶
۲۱

فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 
دارد ا﹝﹢ر︑︺﹞﹫ــ︣ ، ﹡﹍︡اری و را﹨︊︣ی 
︑︀︨﹫︧︀ت ا﹜﹊︐︣﹊﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩  ︫︊﹊﹥ 

︋︡ا︫ــ️ و در﹝︀ن ︫︨︣︐︀ن ﹋︀︫ــ﹞︣ را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م 
﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٨٢،  ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ 
 ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻
 ﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣︋
 ﹅︣︵ ــ︀، از︐﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
﹝︣اــ﹏ ︔︊️ ﹡ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩ 
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٣٨٠/٠٠٠/٠٠٠ 
 ﹤ ︀︫ــ︡ ﹋﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر︋   ︋﹩﹞ ﹩﹊﹡︀ رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︋ 
︧︀︋︡اری ︫︊﹊﹥ ﹋︀︫ــ﹞︣  ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: ︫︨︣︐︀ن ﹋︀︫﹞︣ 

-︠﹫︀︋︀ن ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ (ره) ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۵/٢٨ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/۴

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ١۴/۶/٩٨
* ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︐﹋︀︎ ﹩︀︪︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ١٧/۶/٩٨

* ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹫︊︀︫︡.
 ️﹢︱︻ ﹏ا﹡︖︀م ﹝︣ا ️︗ ︀س ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د﹝︑ ﹟﹀﹚︑
﹡ــ︀م:  ︔︊ــ️  در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋ــ﹢ر: ٠٢١۴١٩٣۴ و د﹁︐ــ︣ 

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹫︊︀︫︡.
روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

︑﹢﹢︑ــ︀  ︨ــ﹢اری  ︠ــ﹢دروی  ︨ــ︊︤  ︋ــ︣گ  ا︮ــ﹏ 
١٠ اــ︣ان  ١٣۵﹨ـ  ﹜﹠︡﹋ــ︣وز ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
٢١ و ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر:1GR-FE  و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ :   
 ﹟﹫︻ ﹤︊﹫︧﹡ ﹜﹡︀︠ ﹤︋ ﹅﹚︺︐﹞ JTGHJ01J663007259
︋﹫﹍ــ﹩  ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

.  ︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۶
۶۳
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︣ا︡ ︮︊ــ︀ ﹝︡ل ١٣٨۵  ︋︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ︠﹢دروی︎ 
ر﹡﹌ ا︵﹙︧ــ﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٢۴٧ و ٩٩ ا︣ان 
٣۶ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر : ٠١٣۵۴٨٣٨  ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ : 
١۴١٢٢٨۴۶٩۶١٣٧  ︋﹠ــ︀م ﹁︀︵﹞ــ﹥ ﹝ــ︣ی ︠︤ا﹩ ︎﹢ر 

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ 

/ع
۹۸
۰۶
۵۹
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝ــ﹥ ﹝﹢﹇ــ️ ︀︎ــ︀ن ︑︭﹫ــ﹑ت ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره 
دا﹡︪ــ︖﹢﹩ ٩۴٢٠١٧١٠٢٩ ا﹠︖︀﹡ــ︉ ﹝︧ــ︀ ا﹝﹫︣︀ن 
ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۵٩٧٠٠٧۴٩۴٢ در   ︫﹤  ︋︡﹫﹝﹛︣ز﹡︡ ︻︊︡ا﹁
﹫﹢︨ــ︐﹥ ر︫ــ︐﹥ ﹡﹆︪﹥ ﹋︪﹩ ﹝︺﹞︀ری  ﹝﹆︴︹ ﹋︀ردا﹡﹩︎ 
از دا﹡︪ــ﹍︀ه ازاد ا︨﹑﹝﹩ ا︣ا﹡︪ــ︣ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه 

(︪︣﹡︣اا) .︫︡︀︊﹫﹞ ︳﹇︀︨ واز در︗﹥ ا︻︐︊︀ر /ع
۹۸
۰۶
۶۳
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

شماره مزايده: 139804307141000047
تاريخ ثبت: 1398/05/14

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد ذمه)
 بستانكار: خانم مريم شيرازى   بدهكار: آقاى محمدكاظم احمدى

ــتانكار فوق به شرح وارده139805007141004290-1398/04/12 نسبت به مزايده مقدار  ــت بس  مورد مزايده و محل آن : برابر درخواس
ــاع از مدار يكصد و چهل و چهار سهم و چهل صدم سهم از ششدانگ يك قطعه زمين به  ــهم وهشتاد و يك صدم سهم مش ــت و يك س بيس
ــند مالكيت آن ذيل ثبت 41007  ــماره پالك ثبتى1282 فرعى از 163 اصلى مفروز و مجزا از 2 فرعى واقع در بخش دو بجنورد كه س ش
دفتر 196صفحه 181 بخش مزبور به نام آقاى محمدكاظم احمدى فرزند اصغر به شماره شناسنامه 53 و شماره ملى5919739185 مديون 

پرونده اجرايى 139604007141001255 وبه شماره بايگانى9601382 صادر و تسليم شده است محدود به حدود زير:
 شماالً: بطول 8 متر پى ديواريست به ديوار زمين شماره 1249مجزا شده.

 شرقاً: بطول18/05 متر ديواريست به پى ديوار زمين شماره1283 مجزا شده.
جنوباً: بطول 8 متر پى ديواريست به ممر احداثى.

غرباً:  بطول18/05 مترپى ديواريست پى ديوار زمين شماره1281 مجزا شده.
ــش ميليون و سيصد و سه هزار ريال(236/303/000 ريال)اصل طلب خانم مريم شيرازى  ــت و سى و ش كه پالك فوق در قبال مبلغ دويس
ــر اضافه كه به  ــماره 15271 مورخه 1379/05/16 دفترخانه ازدواج 6 و طالق 3 بجنورد و به انضمام يك تا دو عش ــند نكاحيه ش موضوع س
ــدانگ پالك مذكور به مبلغ1/877/200/000 ريال مورد ارزيابى قرار گرفته  ــت و مورد ارزيابى قرار گرفته و شش آن افزوده مى گردد. بازداش
ــنبه مورخه1398/06/24 از ساعت 9 تا 12 ظهر در محل اداره اجراى اسناد رسمى  ــت. ملك در روز يكش و نظريه ارزيابى قطعى گرديده اس
بجنورد به نشانى بجنورد خيابان شريعتى شمالى جنب اداره پست قديم به مزايده گذاشته مى شود خريداران مى توانند در وقت مقرر در محل 
ــه شركت نمايند مزايده فقط در يك نوبت برگزار مى گردد و از مبلغ 283/563/600ريال (دويست و  ــده و در جلس برگزارى مزايده حاضر ش
ــه ميليون و پانصد و شصت و سه هزار و ششصد ريال) معادل اصل طلب و دو عشر اضافه شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى  ــتاد و س هش
ــود و مطابق ماده 136 آئين نامه اجراء كل مبلغ نقداً دريافت مى گردد چنانچه زائد بر مبلغ مندرج در آگهى  از طرف خريدار فروخته مى ش
خريدارى گردد حق مزايده نسبت به مازاد مبلغ ارزيابى بر عهده برنده مزايده است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق 
انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده به عهده برنده مزايده است مشخصات ملك 
مطابق نظريه كارشناس ملك فوق به صورت ششدانگ يك قطعه زمين با حدودات فوق و مساحت 144/40مترمربع و حقوق ارتفاقى ندارد و 

هيچ گونه اعيانى در ملك وجود ندارد و ملك به نشانى بجنورد ويالشهر -مطهرى 6- مطهرى6/2 قطعه 4 مى باشد.9806586
تاريخ انتشار: 1398/05/28

 حميد عزيزى رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

︋︡﹡ــ﹥  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ︫ــ﹊︀ری  ︨ــ﹑ح  ︗﹢از﹞ــ﹏ 
︣﹋﹢︨ــ﹥ ﹝︐︺﹙﹅  ٩٢٨۵﹋︀﹜﹫١٢︣︊﹝ــ︡ل ︑﹊﹙ــ﹢ل ︑﹥︎ 
︋ــ﹥ آ﹇︀ی ﹝﹞ــ︡ ر︨ــ﹢ل ︮︀د﹇﹩ ﹋︙﹑﹝ــ﹩ ﹁︣ز﹡︡ 
︧﹫﹠︖︀ن ﹝﹀﹆﹢د وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡
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 ﹩︗ ︀︊︮ ︌﹫︑ ︨︡ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︨﹢اری ︨﹫︧ــ︐﹛ ︎︣ا
.︑ــ﹩ . ا﹊︦  ︋﹥ ر﹡﹌ ﹇︣﹝︤ ︮︡﹁ــ﹩ – ﹝︐︀﹜﹫﹉  ﹝︡ل 
١٣٧٩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ١۵۴٧۵٢ و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩

S١۴١٢٢٧٩۶٣١١٣۴  ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ٧٣ - ۶١٧ ق 
٨٨ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩ ﹎︣دد. 
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