
زنان روستايى را با بازيگران تركى اشتباه گرفته ايد!
بــا عنــوان «ارائه  برگزارى همايشــى 
توســعه  در  دولــت  دســتاوردهاى 
زيرســاخت هاى روســتايى» بــا حضور 
و ســخنرانى رئيس جمهــور و برخى از 
مســئوالن دولتــى در تهران حســابى 
حاشيه ســاز شــده اســت. دليــل اين 
حاشيه ســازى هم برمى گردد به حضور 
تعدادى از بانوان با پوشش نامتعارف به عنوان نمادى از زنان روستايى. پس از 
انتشار تصاوير اين همايش در فضاى مجازى، موج اعتراضى كاربران آغاز شد. 
يكى از كاربران نوشته است: «تو كدوم يكى از روستاها زنان چنين پوششى 

دارن؟ زنان روستايى را با بازيگران تركيه اى اشتباه گرفته ايد».

خيال مى كنند تاريخ را خودشان نوشته اند
صفحــه اينســتاگرام تاريــخ ايــران و 
جهان(وابسته به دفتر رهبرى) همزمان 
با روز بزرگداشت «زكرياى رازى» بخشى 
از بيانات رهبر انقــالب در خصوص اين 
شــيميدان بزرگ را منتشــر كــرد. در 
متن اين پســت به نقل از رهبرى آمده 
و  چهارم  قرن هاى  است:«رهبرانقالب:در 
پنجم هجرى يعنى قرن هاى دهم و يازدهم ميالدى كه دوران قرون وسطاى 
اروپاست، يعنى دوران جهالت محض، ما ابن سينا را داشتيم، محمدبن زكرياى 
رازى را داشتيم. اروپايى ها وقتى به گذشته نگاه مى كنند، خيال مى كنند همه  

دنيا در قرون وسطا بوده و تاريخ را هم آن ها نوشته اند!»

2 نوع دستگيرى داريم
حاج حســين يكتا كه ايــن روزها براى 
خدمت رسانى به سيل زده ها، به پلدختر 
ســفر كرده اســت، با انتشــار هشتگ 
#كنارتم_هموطــن در اينســتاگرامش 
نوشــت: «در اين دوره و زمانــه دو نوع 
دســتگيرى داريــم: يكى دســتگيرى  
كسانى كه حق مستضعفان را خورده اند 
و اين روزها هر  بار خبر از دســتگيرى يكى از اين جماعت مى رســد و دل 
مستضعفان را شاد مى كند. يكى هم دستگيرى از مستضعفان كه حقشان را 
بايد از مفسدان گرفت و باز هم دل مستضعفان را شاد كرد. هيچ مالى اندوخته 
نمى شــود، مگر اينكه حق مظلومى پايمال شده باشد و هيچ كاخى ساخته 

نمى شود مگر اينكه كوخى خراب شود. اميرمؤمنان(ع)».

در سكوت خبرى
خبــر نجــات 32 اعدامــى از چوبه دار 
توســط كمپين هاى مردمى كه محسن 
چاوشــى راه اندازى كــرده ، اين روزها 
اســت.  مجــازى  فضــاى  داغ  ســوژه 
كاربــران فضاى مجازى هــم به همين 
بهانه هشــتگ #محسن_چاووشى را در 

توييتر داغ كرده اند. 
يكى از كاربران نوشته است: «در اين روزگار كه سلبريتى ها براى ريال به ريال 
كمك هاشون عكاس و خبرنگار دعوت مى كنند، چاووشى با كمك هوادارانش 

در سكوت خبرى 32 اعدامى را نجات داده كه اكثرشون غيرعمد بودن».

 محمد تربت زاده حســابش را بكنيــد در روزگارى 
كه رســانه هاى آن طرفى، چپ و راســت انقالب ايران 
را با چاشــنى اسالم هراسانه مى زدند، يك جوان بيست 
و چند ســاله فرانســوى، جذب آثار امــام خمينى(ره) 
مى شود و تصميم مى گيرد رساله دكترايش را در زمينه  
آثار فلســفي و عرفاني امام(ره) ارائه دهد؛ اما چيزى از 
عرفان و فلسفه امام در منابع فرانسوى و انگليسى پيدا 
نمى كند. اين البته بزرگ ترين مشــكلش نيست. تمام 
دانشــگاه هاى معتبر اروپا را زير پــا مى گذارد، اما دريغ 
از يك اســتاد كه بتواند در پايان نامه اى با اين موضوع، 
اســتاد راهنمايش شــود. از يك طــرف خلق و خوى 
اروپايى اش حكم مى كرده كه البد روحيه كنجكاوانه اش 
را ســركوب كند و مثل بقيه همسن و سال هايش برود 
دنبال سياست و اقتصاد، اما هرچقدر با خودش كلنجار 
مى رود، نمى تواند خودش را راضى كند كه به اين راحتى 
بى خيال تنها چيزى شود كه به قول خودش روحش را 
آرام مى كرده. به همين خاطر بند و بســاطش را جمع 
مى كنــد و مــى رود دنبال چيزى كه دلــش مى گفته. 
بى آنكه خودش بداند چرا، به مشــهد مى آيد و پرسان 
پرســان راه دفتر استاد «جوادى آملى» را پيدا مى كند. 
آقاى آملى نشاِن دفتر سيدجالل الدين آشتياني را به او 
مى دهد و جوان فرانســوى به اين هوا كه آقاى آشتيانى 
استاد راهنمايش بشــود، در دوره سه ماهه كالس هاى 
ايشان ثبت نام مى كند. وقتى به خودش مى آيد كه هفت 
سال از سكونتش در مشهد مى گذرد. بعد كه براى پايان 
رساله دكترايش به فرانسه برمى گردد، متوجه مى شود 
ديگر يك روز هم نمى تواند دور از مشهد زندگى كند! به 
همين خاطر يك بار ديگر بند و بساطش را جمع مى كند 

و اين بار براى هميشه به مشهد مى آيد.

 المذهب بودم!
«كريستيان بونو» سال 1957 ميالدى در شهر فرايبورگ 
آلمان به دنيا آمد. مليت اصلى اش فرانســوى است، اما به 
واسطه شغل نظامى پدرش كه حكم مى كرده هر سال در 
يك كشور باشد، در آلمان به دنيا آمده است. تا ده سالگى 
بين آلمان و الجزاير در رفت و آمد بود، اما از ده سالگى به 
آن طرف، باالخره به استراسبورگ فرانسه رفت و تا پيش از 
اينكه جذب اديان شرقى به خصوص بوديسم و هندوئيسم 
شود، در فرانسه  ماند. كريستيان مثل خيلى از اروپايى ها به 
واسطه خانواده كاتوليكش، از بدو تولد مسيحى به حساب 
مى آمد، اما نه از آن كاتوليك هاى دوآتشــه كه پاى ثابت 
مراسم  مذهبى كليساى محل هستند. خودش در اين باره 
مى گويد: «پيش از اينكه مســلمان شوم، حتى مسيحى 
مذهب درســتى نبودم. مثل همين اروپايى هاى عادى و 
معمولى كه بيشتر المذهب هستند. در حقيقت، عنوان 
مســيحيت داريم ولى حقيقتش را نداريم. حتى انتساب 

درستى به اين آيين خيالى مسيحيت نداريم».

 چرا بايد درس مى خواندم؟
اينكه چرا يك جــوان اروپايى قيد تمام جذابيت هايى را 
كه دنياى غــرب براى جوانان دارد، زده و جذب اســالم 
مى شود، داســتان دور و درازى دارد. يعنى اگر تخصصى 
بخواهيم بررسى اش كنيم، بايد برگرديم به اروپاى قرون 
وسطا و تاريخ انديشه هاى فلسفى و دينى در اين قاره. اما 
از آنجايى كه نه شما حوصله خواندن اين جور حرف هاى 
قلمبه ســلمبه را داريد و نه ما صالحيت بررســى اش را 
داريم، به طور خالصه برايتان مى گوييم كه طبق گفته هاى 
«بونو» انســان در اروپا مى تواند نيازهاى جسمى اش را به 

بهترين نوع برطــرف و ابعاد ظاهرى زندگى اش را مطابق 
با مدرن ترين دستاوردهاى بشــر تنظيم كند، اما روح او 
هميشه دنبال چيزى مى گردد كه نمى داند چيست. بونو 
درباره ماجراى سرگشتگى اش در دوران نوجوانى مى گويد: 
«من تقريباً از مدرسه و از دوران دبيرستان در طلب چيزى 
بــودم. ناراضى بودم از اين راهى كه جلو من باز بود. يعنى 
راهى كه درس مى خوانيم براى يك كار. براى كار چرا؟ كار 
براى زندگى مادى؟ به اين برنامه خيالى غرب قناعت نكردم 

و راضى نبودم».

  پايدار تر از دنيا
بونــو مى گويد خيلى از جوان هــاى اروپايى دچار اين 
سرگشتگى مى شــوند. خيلى هايشان در همين دوران 
به دام بودائيسم و هندوئيسم مى افتند و بعضى هايشان 
هم جذب آيين مذهبى سرخپوســتان مى شوند! البته 
اگر درى بــه تخته بخورد و به جاى اديان شــرقى و 
رسم و رســوم سرخپوستى، جذب اســالم شوند، در 
خوشبينانه ترين حالتش به تصوف عالقه پيدا مى كنند 
و در غيــر اين صورت بايد ردشــان را در گروهك هاى 
تروريستى خاورميانه بزنى. كريستيان هم مثل خيلى 
از جوانان اروپايى اين مسير را طى كرده، اما از جايى 
به بعد مســيرش از ديگران جدا شــده اســت. بونو 
درباره ماجراى مســلمان شدنش گفته است: «بيشتر 
آنچه در غرب رواج داشــت از اديان شرقى به خصوص 
«بوديسم» و «هندوئيسم» بود و جوان ها اين آيين ها 
را پيگيرى مى كردنــد. من هم همين طور؛ تماس من 
با فلسفه شرق، در ابتدا توسط آيين بوديسم بوده. آن 
زمان دانشجو نبودم. من درس را اصًال ترك كرده بودم 
كه منقطع شوم براى اين بحث، در يك فلسفه ماوراى 
طبيعت، يك چيــزى كه مهم تر از اين دنيا و پايدارتر 
از اين دنيا باشــد. در جريان اين بررسى ها در بوديسم 
كتاب هاى شخصى را پيدا كردم به اسم «اوونه گينو»؛ 
يك فيلســوف فرانسوى است كه مسلمان شده؛ شايد 
از نخستين فرانســوى ها كه در زمان معاصر مسلمان 
شــدند. من تمام كتاب هاى ايشان را خواندم و با اين 
مطالعات مســلمان شدم. يعنى توسط بحث فلسفى و 

عرفانى و شايد هم بيشتر عرفانى».

  نمى دانستم شيعه ام يا سنى
از همان موقع اسمش را از كريستيان به «يحيى» تغيير 
مى دهد. يحيى هرچند در آن روزها تحت تأثير آثار تقريباً 
عرفانى «گينو» مسلمان شده بوده اما هنوز تفاوت ميان 
شيعه و سنى را نمى دانسته. به همين خاطر دوره مى افتد 
توى كتابخانه ها و كتاب فروشى هاى شهر اما حتى يك 
كتاب كه به او بگويد تفاوت ميان «شــيعه» و «سنى» 
چيست هم به زبان مادرى اش پيدا نمى كند! همان زمان 
تصميم مى گيرد دوباره به دانشگاه برگردد، اما اين بار براى 
آموختن زبان عربى. ورود به دانشگاه براى خواندن رشته 
«ادبيات عرب» و استادانى كه كتاب هاى شهيد مطهرى را 
به دستش مى دهند، مقدمه آشنايى اش با تشيع مى شود. 
خودش مى گويد در آن سال ها بدون اينكه بداند، سنى 
بوده و حســابى تحت تأثير عرفــان. آن قدر كه در ميان 
گروه هاى متصوفه كه از اهالى شــمال آفريقا بودند سير 
مى كرده! با خواندن آثار شهيد مطهرى و تحقيق و تفحص 
در ميان آثار فيلسوفان مختلف اسالمى، يك سال پس از 
اســالم آوردن، شيعه مى شود و اين بار مى زند توى خط 
عرفان اهل تشيع و اين ماجرا مقدمات آشنايى اش با آثار 
امام خمينى(ه) را رقــم مى زند كه طبق گفته خودش 

عرفان اصيل را به او معرفى مى كند.

  آن مرد، سياسى نبود
به تاريخ شمســى، بونو ســال 57 مســلمان شد. يعنى 
دقيقاً همزمان با انقالب خودمان. حتى زمانى كه امام در 
نوفل لوشاتو بودند هم جايى در نزديكى محل سكونت امام 
زندگى مى كرده، اما به واسطه تبليغات منفى رسانه هاى 
آن طرفــى، هيچ وقت بــه ديدار امام نرفته اســت. طبق 
گفته هاى بونو، نــام امام در آن روزها در سرتاســر اروپا 
پيچيده بوده، اما چهره اى كــه اروپايى ها از امام در ذهن 
داشتند، به واسطه تبليغات رســانه ها زمين تا آسمان با 
حقيقت فاصله داشته است. حتى مسلمان هاى اروپايى هم 
امام را يك چهره صرفاً سياسى مى دانستند كه البد مثل 
خيلى هاى ديگر، رؤياى برپايى يك حكومت اسالمى در 
خاورميانه را در سر مى پروراند. يحيى ماجراى آشنايى اش با 
امام را اين طور روايت مى كند: «يكى از دوستان يك مغازه 
كتاب فروشى داشت. كتاب مصباح الهدايه و كتاب ديگرى 
از امام را در مغازه اش پيدا كردم. در خود مغازه كتاب را باز 
و نگاه كردم، ديدم عجيب است. كتاب شرح كلمه ابن عربى 
بــود. اين اثر محكم ترين كالمى بود كه در بين معاصران 
و حتى در سال هاى گذشــته و شاگردان ابن عربى ديده 
بودم. اين نخســتين برخورد من با اثر امام بود. آن وقت 
يك تحول عجيبى براى من پيدا شد، چطور ممكن است 
اين مرد كه همه مى گويند فقط يك مرد سياسى است، 
يعنى تبليغات غربى اين جــور مى گفتند، چنين آثارى 
داشته باشد. در فرانسه، در روزنامه ها مى نوشتند كه اسالم 
خوب است، ولى آن اسالم كه (امام) خمينى مى خواهد، 
اين اســالم سياسى است و هيچ فايده ندارد. همان اسالم 

اخوان المسلمين است».

  به جرم شيعه بودن
زندگى يحيى بونو كه تا آن روز شــيفته شهيد مطهرى، 
هانرى كربن و ديگر انديشمندانى بود كه در زمينه فلسفه 
و عرفان اهل تشيع كار كرده بودند، پس از آشنايى با امام، 
از اين رو به آن رو شــد. آثار امام طورى جوان فرانســوى 
را تــكان داد كه تصميم گرفت او را به تمام مســلمانان 
فرانسوى بشناساند. به همين خاطر تز دكترايش را با عنوان 
«الهيات در آثار فلســفى و عرفانــى روح اهللا خمينى» به 
دانشگاه سوربن فرانسه ارائه داد، اما از آنجا كه منابع زيادى 
در اختيار نداشــت، زبان فارســى را ياد گرفت. خودش 
مى گويد كســانى كه زبان عربى و فارسى را بلد نيستند، 
نمى توانند بفهمند امام كيســت! چند مــاه بعد به ايران 
ســفر كرد و در مشهد ساكن شــد. وقتى پس از هفت 
ســال براى ارائه رساله دكترايش به فرانسه رفت، دستش 
آن قدر پر بود كه هيئت علمى دانشگاه سوربن، رساله اش 
را به عنوان برترين پژوهش سال انتخاب كرد. هرچند رتبه 
علمى يحيى بونو يك سر و گردن از ساير گزينه هايى كه 
مى توانســتند پس از دريافت دكترا به عنوان استاد وارد 
دانشگاه سوربن شوند باالتر بود اما به دليل مذهب تشيع، 
اين دانشــگاه هيچ وقت به او اجازه تدريس نداد! او هم از 
خدا خواسته دوباره به مشهد كوچ كرد و همانجا ساكن شد. 
بونو در تمام اين سال ها دائم براى تبليغ تشيع در سفر بود. 
دست آخر هم در يكى از همين سفر ها، پرونده زندگى اش 
براى هميشه بسته شــد. هرچند هنوز جزئياتى از مرگ 
اسالم شناس فرانسوى منتشر نشده اما رسانه ها مى گويند 
يحيى كه از چند روز پيش براى سخنرانى و تبليغ تشيع و 
برگزارى مراسم محرم به ساحل عاج سفر كرده بود، بر اثر 

يك حادثه دريايى جانش را از دست داده است.

چاشنى فوق العاده زندگى

شــايد شــما هم فكر كنيد دورانى كه هر خانواده باالى شش، هفت بچه 
داشت، سر رسيده و اين روزها دنيا به سمتى مى رود كه حتى يك بچه هم 
از ســر آدم زيادى است. بد نيست بدانيد درحالى كه ما كه خيلى هايمان 
در خانواده هاى پر جمعيت بزرگ شــده ايم، اما خودمان ترجيح مى دهيم 
ســر و ته ماجرا را بــا يكى يا دو بچه جمع كنيــم، در غرب ماجرا كامًال 
برعكس اســت و كســانى كه در خانواده هاى كم جمعيت بزرگ شده اند، 
حاال تصميم مى گيرند خانواده هاى پرجمعيت براى خود بسازند. نمونه اش 
خانواده «داگر» كه 19 بچه دارند! اين خانواده شناخته شده ترين خانواده 

پرجمعيت آمريكاست. 
دليل معروف شدنشــان هم چيزى نيست جز برنامه تلويزيونى آن ها. اين 
برنامه تلويزيونى به مدت هفت سال ادامه پيدا كرد و سبب شد سر زبان ها 
بيفتند، طورى كه در فصل نهايى برنامه، هر قسمت از آن باالى 2 ميليون 
بيننده داشت. هرچند اين برنامه در سال 2015 متوقف شد اما چيزى از 
محبوبيت و شــهرت اين خانواده كم نشده و صفحه اينستاگرامشان بيش 

از يك ميليون و 200 هزار دنبال كننده دارد.
19 فرزند، شــامل 10 پســر و 9 دختر، اعضاى خانواده داگر را تشــكيل 
مى دهنــد. البته اين خانواده دو جفت دو قلو هــم دارند. فاصله اولين تا 
آخرين فرزند هم 21,5 ســال اســت. تا امروز هشــت فرزند اين خانواده 
ازدواج كرده اند و نكته قابل توجه اينكه سياست فرزندآورى پشت سر هم 
در نســل دوم خانواده داگر نيز در حال پيگيرى است. جاشوا، پسر ارشد 
خانواده درحال حاضر منتظر تولد پنجمين فرزندش در پاييز امسال است 
و جســا يكى از دختران خانواده ســه فرزند دارد. دو تا ديگر از خواهر و 
برادرها كه تازه ازدواج كرده اند هم تا به حال صاحب دو فرزند شــده اند! 
مادر اين خانواده درباره خانواده پرجمعيتش مى گويد: «سعى كنيد از هر 
لحظه بودن در كنار فرزندانتان لذت ببريد. فرزند يك چاشنى فوق العاده 

است كه بعضى زوج ها خواسته يا ناخواسته از آن محروم هستند».
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ورزش
نخستين وعده انصارى فرد به عنوان مديرعامل جديد

آرامش پرسپوليس را 
بر هم نمى زنم

چند ساعت تا پايان مهلت نقل  وانتقاالت بيشتر نمانده است

بمب ها در نيمه شب مى تركند

 نگاهى به فيلم «قسم» جديدترين ساخته محسن تنابنده

ضعف شخصيت پردازى در قصه اى شلوغ

كتمان ارزش ها
بدترين و پرآسيب ترين «كتمان» حقايق تاريخى ميهن كه تاكنون رخ داده، 
پس از «تاريخ سياســى» جديد و عصر كودتاى رضاخانى؛ در دايره وســيع و 
گسترده فرهنگ و ادبيات و صورت هاى گونا گون آن است. اين، واقعيتى است 
كه در جهان تحقيقات فرهنگى و ادبى درباره ميهن و روند ارزش هاى ادبياتى 
و شــعر و شــاعرانگى، كمتر بدان نگاه تحليلى و «تاريخ شناسانه» شده و از 

چشم انداز قضاوت و بررسى و نقد، هميشه گريزان شده است.
پس از كودتاى 28 مرداد و اســتحكام بنيادهاى سياسى و امنيتى، نخستين 
نهاد يا سازمان فرهنگى كه در عرصه فرهنگ كشور شكل مى يابد و خودنمايى 
گســترده خود را آغاز مى كند، سازمانى فرهنگى با نام «انتشارات فرانكلين» 
اســت.  در پى اين نهــاد فرهنگى مدافع «كودتا» چنديــن نهاد فرهنگى و 
انتشاراتى نسبتاً قدرتمند، پرچم خويش را در بازار بزرگ ادبيات و فرهنگ، به 
اهتزاز درمى آورند و بدين ترتيب در صبحگاهان دهه 40، انواع توليدات فرهنگى 
دين ســتيزانه  يا بى اعتنا به ارزش هاى دينى و يا تحريفگر حقايق فرهنگى و 
تاريخى عصر مشروطه، وارد بازار مصرف مى شوند و همه ظرفيت مصرفى بازار 

را به اشغال خود درمى آورند.
آرى، تكاپوهاى فرهنگى و جدال ها و نبردهاى «ارزشى» درباره ميهن، فرهنگ، 
ادب، شعر و زبان، در دهه  40 شمسى آغاز شد و در دهه  50 با شدت بيشترى 
تداوم يافت و همچنان اين جدال پهناور، گســترده و پرنيرو ادامه داشت تا به 

«بهمن 57» رسيد و... . 
دانشگاه ها و مراكز عالى آموزشى در اين دوران، بستر «تغيير انديشه فرهنگى- 
تاريخى» درباره حقايق ميهن قرار گرفته و به شكل ها و روش هاى نوين توليد 
فرهنگى و رســانه اى، «ذهنيت تاريخى» دانشجو يا محصل را در برابر دين و 
ارزش هاى فرهنگى برآمده از آن قرار مى دادند و بى دينى و بى حيايى و تمسخر 
كلى رفتار دينى را نشانه آشكار «مدرنيسم» و همسويى با پيشرفت هاى تمدنى 
و عصر تسخير ماه مى پنداشــتند؛ و در برابر، هرگونه ادبيات، انديشه و تفكر 
دفاع گرانه از دين و ارزش هاى تاريخى آن را نشــانه ناهمسويى با تمدن مدرن  

قرن بيستم و عقب افتادگى معرفى مى كردند.
در ايــن دوران پرهياهو و آكنده از تلخى اســت كه بدتريــن «كتمان»ها و 
ناهنجارتريــن «ناديده انگارى ها» در عرصه فرهنگ و تاريخ ميهن رخ نشــان 
مى دهد و همچنان با خشــونت رضاخانــى و «قلدرى هاى به جامانده از زمان 
كودتا» سيما و شخصيت ملى و تاريخى ميهن را بد چهره مى كند و براى اينكه 
زنده باد مدرنيسم بگويد، بى ادبى و پنهانكارى و «كتمان»سازى حقايق فرهنگى 
درخشنده را يك «متد كارى و خوب» معرفى مى كند، بدين گونه رابطه اخالق 
و ارزش هاى اخالقى و حقوق ملى را با بينش مورخ و دست نوشته  تاريخى اش 
قطع مى كند! ... و اين گونه مى شود كه مورخ آزادانديش، بى تعصب و بى احساس 
بــه ارزش هاى فاخر تاريخى و ميهنى، قدم در بازار بزرگ فرهنگ و تاالرهاى 
آموزشى مى گذارد اما...: از اثر برجسته «الكالم يجر الكالم» و يا «سياحت غرب» 
و يا «مناظره دكتر و پير» و يا «گفتار خوش يار قلى» هيچ خبر و هيچ نظر و 
گفت وگو و كلمه اى نيست... بينش ناسالم و نامطبوع تاريخ نگارى وطن فروشانه 
و دين ستيزانه، جايى و مقامى براى اين آثار نگذاشته تا چشمى بر آن بيفتد و 
زيبايى هاى دلپسند نسل گذشته اش را ببيند و به آن فخر نمايد. در آثار متعدد 
و گوناگون نمونه نثر و ادبيات كه در دانشگاه ها تدريس مى شد و يا به عنوان يك 
رساله پژوهشى به بازار فرهنگ عرضه مى گشت، هرگز و هرگز از «الكالم يجر 

الكالم» كلمه اى گفته و نوشته نشد!
و اين ســكوت در روند تحليل تاريخ فكر و فرهنگ و ادبيات، يعنى «كتمان» 
كتمان يك اثر فاخر ادبى كه سال هاى سال، در ميدان بزرگ ادب و فرهنگ، 
ستاره اى درخشان بود و فروشــى بيش از اندازه بدست آورده بود و قلب هاى 

بى شمارى را نوازش كرد...!

«يحيى بونو» اسالم شناس فرانسوى روز گذشته در يك  سفر تبليغى درگذشت

مسلمانى از قلب اروپا

بلبلى در انتظار رأى استيناف

مهاجم استقالل 
6 ماه محروم شد

باور مى كنيد؟

 سينا واحد

آن روزها
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سینا حســینی: پس از هفته ها تکذیب و انــکار از سوی 
مســئوالن وزارت ورزش و مدیرعامل پرسپولیس سرانجام 
صبح روز ســه شــنبه اعضای هیئت مدیره پرسپولیس با 
تشکیل جلسه در ساختمان شیخ بهایی تصمیم نهایی درباره 
پذیرفتن استعفای ایرج عرب را اخذ کردند تا از میان گزینه های 
مدیرعاملی محمدحسن انصاری فرد به عنوان مدیرعامل جدید 

باشگاه انتخاب شود.

پشت پرده بازگشت
حضور محمد حسن انصاری فرد در باشگاه پرسپولیس بیانگر 
این واقعیت بود که انتخــاب او آنی نبوده بلکه پیش از اینکه 
هیئت مدیره باشگاه تصمیم بگیرد، رایزنی ها و البی های آقای 
مدیرعامل در وزارتخانه شکل گرفته بود. بر این اساس بسیاری 
از کارشناسان و مفسران ورزشی مدعی شدند قطع همکاری 
ناگهانی او با فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ فوتسال جزئی 

از همین سناریو بود.

غول مشکالت اقتصادی
حاال اما پرسش بزرگ اینجاست که محمد حسن انصاری فرد 
با چه پلنی وارد مجموعه مدیریتی پرسپولیس شده است؟ 
انصاری فرد بر خالف دوره قبلی که مدیرعامل پرسپولیس بود 
حاال با نرخ باالی تورم در حوزه فوتبال رو به رو است و بایستی 
برای حل مشکالت اقتصادی و مالی پرسپولیس برنامه ای 
ویژه داشته باشد. استقبال هواداران شاید در برهه کنونی برای 
انصاری فرد یک پوئن مثبت به شمار آید اما او بر خالف دوره 
قبل دیگر گزینه ای نظیر حسین هدایتی را در نزدیکی خود 
نمی بیند، که به واسطه نفوذ مالی او بتواند اسپانسر قدرتمند پای 

کار بیاورد. شاید او به باور اینکه توانسته در ایامی بایرن مونیخ را 
برای خداحافظی احمدرضا عابدزاده به تهران دعوت کند حاال 
هم به دنبال حرکات مشابه باشد اما فضای سیاسی حاکم بر 
روابط دیپلماتیک و اعمال تحریم های ضد ایرانی عرصه فعالیت 
را برای او تنگ خواهد کرد. با ایــن حال وی به حمایت های 
شخص مسعود سلطانی فر دلخوش کرده و امیدوار است با 
بهبود روابطش با وزیر و معاون ورزشی اش و مشاوره گرفتن 

از مازیار ناظمی بستر را برای تزریق کمک های ریالی باز کند.

تقابل با هیئت مدیره
با وجود اینکه هیئت مدیره باشگاه با قاطعیت از ورود انصاری 
فرد استقبال کرده است اما نمی توان منکر اختالفات درون 
تشکیالتی این مجموعه شد. از این رو چالش دیگری که انصاری 
فرد به احتمال زیاد با آن رو به رو خواهد شد مخالفت های پیدا 
و پنهان اعضای هیئت مدیره با تصمیم گیری های احتمالی 
او خواهد بود. موضوع شــکایت های بین المللی مفتوح در 
کمیته انضباطی فیفا نیزعامل بازدارنده دیگری است که آقای 
مدیرعامل پیش روی خود احساس می کند، که در صدر آن ها 

شکایت برانکو و دستیارانش از باشگاه پرسپولیس است.

مدیرهزینه
نکته نگران کننــده دیگر اینکه برخی هواداران تیفوســی 
پرسپولیس و بخشــی از منتقدان مدیرعاملی انصاری فرد 
معتقدند وی استعداد فوق العاده ای در  به وجود آوردن بار مالی 
سنگین برای باشگاه تحت مدیریتش دارد از این رو ممکن است 
پس از اتمام دوره خدمت وی کوهی از پرونده های مالی مفتوح 

به عنوان میراث مدیریت وی باقی بماند.

انصاری فرد: با هیئت مدیره هماهنگم
انصاری فرد دیروز در کنار ایرج عرب پاسخگوی خبرنگاران بود. او در 
ابتدا با بیان اینکه استعفایش از کمیته فوتسال ربطی به حضورش در 
پرسپولیس نداشته گفت: »انتخاب بنده به عنوان یکی از کاندیداها 
از ۱۰ روز پیش اتفاق افتاد؛ درحالی که من از ۱۵ تیر به آقای تاج 
گفته بودم که اگر این داستان هایی که در فوتسال رخ داد اتفاق 
بیفتد، استعفا خواهم داد. حاضرم در برابر هواداران قسم بخورم 
که این موضوع اصالً هیچ ربطی به آن داستان ها ندارد.« مدیرعامل 
جدید پرسپولیس گفت: »تز من این است که باید در هیئت مدیره 
همفکری و برنامه ها به تصویب برسد و من هم به عنوان مجری 
آن را اجرا کنم. همه چیز باید در هیئت مدیره تصویب شود.« وی 
همچنین با بیان اینکه ثبات مدیریت می تواند به موفقیت کمک کند 
گفت: »تغییراتی اتفاق افتاده و ما هم سعی می کنیم این تغییرات 
آرامش تیم را به هم نزند. من می خواهم با هیئت مدیره و مقام باالتر 
تعامل داشته باشم چرا که می خواهیم پرسپولیس آرامش داشته 

باشد حتی اگر این آرامش با رفتن ما رقم بخورد.«

عرب: بدهی نگذاشتم
ایرج عرب در مراسم تودیع خود درباره بدهی های پرسپولیس 
گفت: ما برای مجوز لیگ 2۰۰ میلیون بدهی داشتیم که آن هم 
حل شده برای آسیایی هم کارهایمان را داریم انجام می دهیم 
از دیروز 3۰۰ صفحه ســند و مدارک امضا کردم. عرب در میان 
صحبت های انصاری فرد گفت: سعی براین بود بدهی ها کمتر شود 
و تعهدات کمتری بماند این اقدامات صورت گرفته اما هر زمان 
بخواهید کار را تحویل بدهید بدهی وجود دارد. در مدیریت دولتی 

کار حقوقی است و فردی نیست و بدهی با 
تعهد تفاوت دارد.

زمان دقیق خانه نشینی امباپه و کاوانی مشخص شد
ورزش: پیروزی یکشنبه شب پاری سن ژرمن مقابل تولوز برای قهرمان فصل گذشته 
لوشامپیونه گران تمام شــد چرا که به سبب این بازی، پاریســی ها دو ستاره خط 
حمله شان را به دلیل مصدومیت از دست دادند. پاری سن ژرمن تأیید کرده که کیلیان 
امباپه به دلیل آسیب دیدگی همسترینگ برای 4 هفته خانه نشین خواهد بود. به این 
ترتیب او نخستین بازی این فصل تیمش در لیگ قهرمانان اروپا را از دست خواهد 
داد. او سه بازی تیمش در لوشامپیونه را هم از دست می دهد. در همین حال ادینسون 

کاوانی نیز به دلیل مصدومیت از ناحیه کمرتا سه هفته قادر به بازی نخواهد بود.

نویل: منچستریونایتد به پنج پنجره نقل وانتقاالت نیاز دارد
ورزش: مدافع پیشین منچستریونایتد معتقد است شیاطین سرخ از فصل 22-2۰2۱ می توانند 
به کورس قهرمانی لیگ برتر بازگردند. گری نویل در خصوص آخرین شرایط یونایتد می گوید: 
»مهم ترین چیز درباره فصل نقل وانتقاالت این است که  اوله گنار و باشگاه منچستریونایتد نباید 
مرتکب اشتباهی شوند، نه  اینکه اقدام به خریدهای زیاد کنند، بلکه اطمینان حاصل کنند که 
بازیکنان مناسبی به خدمت می گیرند. شــاید پروژه ای طوالنی مدت به نظر بیاید، اما به نظرم 
منچستریونایتد می تواند پس از چهار یا پنج پنجره نقل وانتقاالتی اوضاع را واقعاً درست کند و به 
آن ترکیبی برسد که می  تواند با لیورپول و منچسترسیتی در راه کسب قهرمانی لیگ رقابت کند.«

کانتونا جایزه رئیس یوفا را دریافت می کند
ورزش: بازیکن سابق تیم منچستریونایتد و تیم ملی فرانسه جایزه ویژه رئیس اتحادیه فوتبال 
اروپا را دریافت می  کند. به نقل از سایت رسمی اتحادیه فوتبال اروپا )یوفا(، اریک کانتونای ۵3 
ساله جایزه ویژه رئیس این اتحادیه را به خاطر دستاوردهای برجسته دوران فوتبال حرفه ای اش 
و همچنین پشتیبانی از طرح های خیریه دریافت می کند. در بیانیه ای که اتحادیه فوتبال اروپا 
به نقل از الکساندر چفرین، رئیس این نهاد در سایت رسمی خود منتشر کرد آمده است: »جایزه 
ریاست یوفا فقط تاییدی بر دستاوردهای حرفه ای اریک کانتونا نیست و شامل شخصیت های او 
که از ارزش ها و نظرهای خود دفاع می کند و تمام وجودش را صرف این باورها می کند می شوند.«

میاتوویچ: جای رونالدو پر نمی شود
ورزش: ستاره سابق تیم فوتبال رئال مادرید در تحلیل وضعیت فعلی این تیم در فصل جدید 
اللیگا اذعان داشت که شرایط فعلی کهکشانی ها چندان امیدوار کننده نیست چون نتوانسته 
اند جانشینی برای کریستیانو رونالدو پیدا کنند. پردراگ میاتوویچ می گوید: »کریستیانو 
دیگری برای رئال مادرید نخواهد آمد و جای او پر نمی شود، چون چنین بازیکنی وجود ندارد، 
پس رئال باید با همین بازیکنانی که دارد بسازد. در این تیمی که من می بینم تنها بازیکنی که 
توانایی تغییر سرنوشت بازی را دارد، هازارد است. من انتظار داشتم که رئال مادرید تابستان 

امسال فعالیت بیشتری در زمینه تقویت ترکیبش داشته باشد.«

امیرمحمد سلطان پور: تنهــا پنج روز یا ۱2۰ ساعت 
تا پایان پنجره نقل و انتقاالت تابستانی اروپا باقیمانده 
است. ستارگان زیادی هســتند که ممکن است در این 
چند روز آینده جابه جا شده و باشگاه های خود را عوض 
کنند و پیش بینی می شــود در صورت بروز این اتفاق، 
حدود 6۰۰ میلیون یورو پول بین باشــگاه ها جابه جا 
شود. البته این فرصت باقیمانده برای لیگ هایی به جز 
لیگ برتر انگلیس است که از قبل از شروع فصل جدید، 
پنجره خود را بستند. البته تیم های این لیگ همچنان 

می توانند بازیکنان خود را به فروش برسانند.
تا اینجای پنجره نقل و انتقاالت تابســتان، باشگاه های 
اســپانیایی توانایی اقتصــادی خود را حســابی به رخ 
کشیده اند. ســردمدار همه آن ها رئال مادرید بوده که 
تا اینجا 298 میلیون یورو برای خریدهای جدید خود 
هزینه کرده است. دشمن همیشگی آن ها یعنی بارسلونا 
نیز 2۵۵ میلیون یورو و البتــه اتلتیکومادرید هم 243 

میلیون یورو هزینه کرده است.
البته تیم های انگلیسی نیز آنچنان از رقبای اسپانیایی 
خود عقب نیستند. منچسترسیتی ۱68 میلیون یورو، 
منچســتریونایتد ۱۵9 میلیون، آرسنال ۱۵2 و استون 
ویال ۱48 میلیون یــورو خرج کرده انــد. در ایتالیا نیز 
تیم های یوونتوس و اینتر بیشترین هزینه را داشته اند و 
بانوی پیر ۱88 میلیون و اینترمیالن ۱38 میلیون یورو 
برای بازیکنان جدید پول پرداخت کرده اند. در فرانسه 
موناکو با ۱23 میلیون یورو ولخرج ترین باشگاه بوده و 
پاری سن ژرمن که به دقت توسط نهاد فیرپلی مالی فیفا 

زیر نظر است تنها 8۰ میلیون یورو هزینه کرده است.
اما با همه این ها احتماالً تا آخرین ساعات دوشنبه هفته 
آینده چک های سرســام آور دیگری توسط غول های 
باشگاهی در اروپا کشیده شــود. با توجه به ستارگانی 
که به شــدت صحبت انتقال آن ها مطرح است این رقم 

می تواند حتی به 6۰۰ میلیون یورو برسد.

نیمار )پی اس جی( -مقصد احتمالی؛ بارســلونا، 
رئال مادرید

بیشتر این رقم به انتقال احتمالی نیمار فوق ستاره برزیلی 
پاریس مربوط می شود که ممکن است یکی از غول های 
اسپانیایی یعنی رئال یا بارســا را برای ادامه فوتبال خود 
انتخاب کند. از ابتدای تابســتان صحبت هــا پیرامون 
بازگشــت نیمار به نیوکمپ مطرح بود و گفته می شود 
بارســا چندین گزینه برای پرداخت پول و معاوضه را به 
پاریسی ها پیشنهاد داده که تا اینجا مورد قبول آن ها واقع 
نشده است. در اواسط تابستان ناگهان رئال مادرید نیز به 
جدیت به جمع عالقه مندان به او اضافه شد اما با هزینه 

ای که تاکنون برای خرید دیگر بازیکنان انجام داده گزینه 
بارسا محتمل تر به نظر می رسد.

پل پوگبا )منچســتریونایتد( - مقصد احتمالی؛ 
رئال مادرید، یوونتوس

قبل از شروع پنجره تابســتانی، پوگبا رسماً اعالم کرد 
که به دنبال چالش جدید در باشــگاهی دیگر می گردد 
و ایجنت مشهور او نیز به این آتش هر چه بیشتر دمید. 
اما با این وجود یونایتد همچنان بــا فروش او مخالفت 
کرده و البته ستاره فرانســوی نیز به شکلی حرفه ای با 
قضایا برخورد کرده است. احتمال نرفتن او در تابستان 
از رفتنش بیشتر است اما رئال و یوونتوس به یک اندازه 
برای خرید او شــانس خواهند داشــت که البته رقمی 

معادل ۱۵۰ میلیون یورو برای آن ها آب خواهد خورد.

رودریگو )ویارئال(- مقصد احتمالی؛ اتلتیکومادرید
به نظر، روخی بالنکو هنوز بــرای خرید بازیکن عطش 
دارد. البته نباید فراموش کنیم بیشتر هزینه های آن ها به 
خاطر جبران رفتن بازیکنان پا به سن گذاشته آن ها بود. 
رودریگو نیز با رقم 6۰ میلیون یورو در نزدیکی درهای 
ورزشگاه متروپولیتانو قرار دارد که البته با آمدن او کوریا 

با ۵۰ میلیون به آث میالن فروخته خواهد شد.

ماریانو )رئال مادرید( - مقصد احتمالی؛ سلتاویگو، 
وایادولید

کهکشــانی ها در این پنجــره مجبور شــدند به خاطر 
خریدهای بسیار، چند ســتاره جوان خود را به فروش 
رســانده یا به صورت قرضی به باشگاه های دیگر واگذار 
کنند. دنی سبایوس و مارکوس یورنته دو نمونه از این 
بازیکنان بودند. حاال ماریانو دیــاز نیز به نظر جایی در 
ترکیب ثابت رئال نداشته و زیدان فقط منتظر است تا 
ببیند وضعیت بازیکنان مصدومش چطور است که به او 

اجازه خروج بدهد یا خیر.

ایوان راکیتیچ )بارســلونا( - مقصــد احتمالی؛ 
نامشخص

ستاره کروات بارسا خود عالقه ای به ترک بارسا ندارد و با 
اینکه پیش از این نقشی کلیدی در اندیشه های ارنستو 
والورده داشــت اما به نظر دیگر جایی در این برنامه ها 
ندارد. ایوان راکیتیچ در دو بازی این فصل بارسا در اللیگا 
تاکنون در هیچ کدام از ابتدا به میدان نرفته و آبی و اناری 
پوشان اگر مشتری پیدا کنند کاماًل ترجیح می دهند از 
این بازیکن 3۱ساله چیزی حداقل در حدود 4۰ میلیون 

یورو درآمدزایی داشته باشند.

ورزش: ساعت 24 امشــب، پایان مهلت نقل  وانتقاالت 
لیگ نوزدهم اســت. بازیکنانی که تا زمان تعیین شده 
فسخ نکنند، اجازه جابه جایی به باشگاه دیگری را ندارند 
و هر باشگاه اجازه قرارداد با ســه بازیکن آزاد را دارد. در 
حال حاضر چند بازیکن آزاد نامی در بیرون گود مانده اند.

2 مدافع آبی
دو مدافع فصل قبل اســتقالل، مطرح تریــن بازیکنان 
آزاد لیگ هستند. هنوز روزبه چشمی تیم فصل بعدش 
را انتخاب نکرده و شــنیده شــده از چند باشگاه ایرانی 
پیشنهاد هم دارد، ولی در تالش اســت که لژیونر شود. 
پژمان منتظــری کــه در دو راهی حضور در حاشــیه 
خلیج فارس یا خداحافظی از فوتبال قرار داشــت، هنوز 

تصمیمش را قطعی نکرده است.
در مورد چشمی گفته می شود که تراکتوری ها به شدت به 
دنبال جذب این بازیکن هستند و با توجه به اینکه تبریزی ها 
در دفاع آخر با مشکل بازیکن روبه رو هستند احتمال خرید 
چشمی خیلی زیاد است. از استقالل هم گاهی خبرهایی 
مبنی بر تمایل اســتراماچونی به جذب چشمی به گوش 

می رسد که هنوز به جایی ختم نشده است.

بالتکلیف ها
محسن فروزان دروازه بان پرحاشیه فصل گذشته تراکتور 
هم نتوانسته با تیمی قرارداد ببندد. با توجه به اتفاقاتی که 
در خصوص دست داشتن وی در بنگاه های شرط بندی 
به وجود آمد احتمال اینکه تیمی این ریسک را به جان 
بخرد که چنین دروازه بانی را به خدمت بگیرد کم است.

 رضا شربتی دیگر بازیکن تراکتور هم پس از خرید میثم 
تیموری، جایی در این تیم نداشــت و در حال بررســی 
پیشنهادات جدیدش است. او البته درگیر مسئله پایان 

خدمت خود هم هســت و در این خصوص با مشکالتی 
روبه رو شده است.

امید سینگ وینگر فصل گذشته نساجی نیز پس از جدایی 
از این تیم، نتوانسته با تیمی قرارداد ببندد. سینگ برای 
تیم ملی هند به میدان رفته است و باید دید اصاًل مایل 
هســت در ایران فوتبالش را ادامه دهد یا به باشگاه های 

هندی نقل مکان خواهد کرد.
 دو بازیکن فصل قبل فــوالد هم بدون تیــم مانده اند؛ 
ســیامک کوروشی و آرش افشــین. همچنین وضعیت 
خالد شفیعی نیز مبهم اســت و باید زودتر تکلیفش را 
مشخص کند. افشین و شــفیعی در فصل قبل عملکرد 
ناامید کننده ای داشتند و هنوز نتوانستند به فرم مورد 
دلخواه باشگاه ها برســند. آرش افشین که آینده خوبی 
برایش متصور می شدند ســیر نزولی خود را ادامه داد و 
با توجه به مصدومیت های پی در پی احتماالً در آستانه 
خداحافظی از میدان قرار خواهد گرفت. اما خالد شفیعی 
هنوز می تواند در خــط دفاعی عصای دســت مربیان 

تیم های ته جدولی باشد.

شاه مهره بازار
امید ابراهیمی دیگر بازیکنی اســت که پس از فســخ با 
االهلی، تیــم جدیدش را معرفی نکرده و باشــگا ه ها در 
تالش برای خرید او هســتند. بازیکنی کــه در صورت 
بازگشت به لیگ برتر، عنوان مهم ترین نقل  و انتقال فصل 

را به خودش اختصاص خواهد داد.
گل محمدی مذاکره شهر خودرو با این بازیکن را تأیید 
کرده و البته گفته است که امید تمایل دارد در خارج از 
ایران فوتبالش را ادامه دهد. با این حال گفته می شود در 
صورتی که ابراهیمی نتواند تیم مورد نظرش را در خارج از 

ایران پیدا کند بی گمان به مشهد خواهد آمد.

فقط پنج روز تا بسته شدن پنجره نقل  وانتقاالت تابستانی 

چک های میلیونی، آماده برای امضا!
چند ساعت تا پایان مهلت نقل  وانتقاالت بیشتر نمانده است

بمب ها  در نیمه شب می ترکند
ضد  حمله

ریگی در آستانه بازگشت به »شهرخودرو«؟
ورزش: مســعود ریگی که پس از پایــان لیگ هجدهم با شــروع فصل 
نقل  وانتقاالت تابستانی از تیم شهرخودرو جدا و راهی استقالل تهران شد، 
تصمیم دارد، ظرف یک یا دو روز آینده قرارداد خود را با این تیم فسخ کند. 
در همین رابطه شنیده می شود ریگی تمایل دارد تا بار دیگر به تیم سابق خود 
یعنی شهر خودرو بازگردد. این در حالی است که سرمربی و مالک شهر خودرو 
ُمصمم بودند تا در پست خط هافبک هر طور شده امید ابراهیمی را جذب 
کنند، اما با توجه به احتمال منتفی شدن این موضوع، اکنون تصمیم دارند تا 

ریگی را به این تیم بازگردانند.

بیرانوند: هنوز احتمال رفتنم هست
ورزش: علیرضا بیرانوند دروازه بان پرسپولیس که به عنوان بازیکن فصل قبل 
لیگ برتر ایران هم انتخاب شد، احتمال جدایی اش از جمع سرخپوشان را رد 
نکرد. سنگربان ملی پوش پرسپولیس با حضور در برنامه فوتبال برتر، درباره 
احتمال جدایی اش از پرسپولیس گفت: تا بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت در 
ایتالیا احتمال جدایی ام از پرسپولیس هست. چندی پیش رسانه های ایتالیایی 

خبر از تمایل باشگاه تورینو به جذب بیرانوند داده بودند.

بازگشت کاوه با شارلروا
ورزش: سایت »lesoir« بلژیک خبر داد که جدایی کاوه رضایی، مهاجم ایرانی 
بروژ از این تیم قطعی است و او مثل فصل گذشته جایی در ترکیب تیم ندارد. 
آمدن کلمنت به بروژ نیز برای رضایی فایده نداشت و او باید این باشگاه را ترک 
کند. شارلروا برای برگرداندن رضایی موافقت کرده ولی به خاطر قیمت باالی 
او نمی تواند به صورت دائمی او را جذب کند. دو باشگاه در حال مذاکره هستند 
تا کاوه به صورت قرضی به شارلروا برگردد. رضایی از باشگاه دیگر نیز پیشنهاد 
دارد اما ترجیح می دهد تا به شارلروا برگردد. رضایی فصل گذشته با مبلغ ۵ 
میلیون یورو از شارلروا راهی کلوب بروژ شد و فصلی نه چندان خوب به خاطر 

مصدومیت های متوالی در این تیم گذراند.

تا راه اندازی VAR؛ 
داوران پشت دروازه می مانند

ورزش: چند روز پیش بود که برخی از رسانه ها خبر دادند از هفته سوم دیگر 
شاهد حضور داوران پشت دروازه در بازی های لیگ برتر نخواهیم بود. اما یکی 
از داورانی که قرار است این هفته در یکی از بازی های لیگ برتر به عنوان داور 
پشت دروازه حضور داشته باشد از اجرای تصمیم جدید ابراز بی اطالعی کرد 
و حتی گفت بحثی در این خصوص به میان نیامده است و قرار است این روند 
همچنان ادامه داشته باشد. استفاده از داوران پشت دروازه به داور در تصمیماتی 
که در محوطه جریمه می گیرد کمک خواهد کرد و کمیته داوران در نیم فصل 
دوم فصل گذشته بود که اعالم کرد تا زمان راه اندازی سیستم کمک داور 

ویدئویی از داوران پشت دروازه استفاده خواهد شد.

با اعالم رئیس کمیته تعیین وضعیت
استقالل تا هفته سوم باید مجوز حرفه ای بگیرد

ورزش: رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال اعالم کرد که باشگاه 
استقالل موظف است مجوز حرفه ای خود را تا قبل از هفته سوم لیگ بگیرد.

نورشرق در بخشی از صحبت های خود پیرامون وضعیت استقالل این گونه 
سخن گفت: باشگاهی که نامش مطرح شد)استقالل( دیون انباشته زیادی 
دارد و باید تا قبل از هفته سوم لیگ برتر مجوز حرفه ای بگیرد. این مجوز هم 
منوط به این است که تکلیف بدهی هایش روشن باشد. آن ها حاال تعهد ارزی 

نیز برای خود ایجاد کرده اند و باید این مسئله را تأمین کنند.

تاج: اگر رأی به ابطال مجوز استقالل و 
پرسپولیس داده شود، حق اعتراض دارند

ورزش: رئیس فدراســیون فوتبال درباره تمام شــدن تحویل مدارک به 
کنفدراسیون آسیا تا روز شنبه و خطر حذف استقالل و پرسپولیس از آسیا 
تصریح کرد: مدارک باید تا شــنبه آماده شود. کمیته بدوی که دوستان ما 
هستند آقای گرشاسبی و درویش و برادران این را پذیرفته اند که مدارک را 
بررسی کنند. پس از این اگر رأی را صادر کردند، خدایی نکرده مدارک کافی 
نبود و رأی را بر ابطال مجوز حرفه ای صادر کردند، باز این ها حق دارند به کمیته 
استیناف که از پیشکسوتان ورزش هستند اولیایی و مصطفوی که قدیمی 
هستند، اعتراض کنند. تاج رقم بدهی 2۰ تا 3۰ میلیاردی استقالل را رد کرد 
و گفت: استقالل در بحث صدور مجوز حرفه ای 3، 4 میلیارد بدهی دارد و در 

بخش کمیته تعیین وضعیت هم 3، 4 میلیارد. 

منهای فوتبال

هفته دوم لیگ برتر ایران
شهر خودرو - شاهین بوشهر

    پنجشنبه 7 شهریور-  18:30 از شبکه ورزش

هفته دوم لیگ برتر ایران
استقالل - فوالد

      پنجشنبه 7 شهریور -  19:00 از شبکه سه

لیگ قهرمانان اروپا
آژاکس - آپوئل

 چهارشنبه 6 شهریور -  23:30 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

زمان قرعه کشی 
و آغاز لیگ والیبال مشخص شد

ورزش: رقابت های لیگ برتر والیبال ایران از هشتم آبان آغاز خواهد شد.
قرعه  کشی این رقابت ها روز یکشنبه 24 شــهریور، ساعت ۱۵ برگزار 
می شود و تنها تیم هایی که تسویه حساب کرده  باشند، می توانند در مراسم 
قرعه کشی حاضر شــوند. تیم هایی که موفق به تسویه حساب نشوند، 
نمی توانند در این قرعه کشی شرکت کنند و جایگزین آن ها می تواند در 

قرعه کشی حضور یابد.

تیمداری خراسان  جنوبی 
در لیگ  برتر کشتی  فرنگی

ورزش: پس از مذاکرات صورت گرفته بین رئیس فدراســیون و رئیس 
سازمان لیگ کشتی با استاندار خراسان جنوبی و ابراز عالقه اولیه این استان 
به تیمداری در لیگ برتر کشتی باالخره تصمیم نهایی دراین باره گرفته شد. 
گفته می شود، محمدصادق معتمدیان با درخواست رئیس هیئت کشتی 
استان برای تیمداری در لیگ برتر کشتی فرنگی در سال 98 موافقت کرد.

تهدید کشتی ایران 
به حذف از جهانی برداشته شد

ورزش: پس از اینکه اللوویچ در حاشیه مسابقات قهرمانی جوانان جهان 
رسماً کشتی ایران را به خاطر داشتن بدهی سنگین تهدید کرده بود که 
در صورت نبود پرداخت این پول نمی تواند در مسابقات جهانی بزرگساالن 
شرکت کند، رئیس فدراسیون کشتی نقشه هوشمندانه ای را برای حل 
این مشکل به صورت موقت در نظر گرفت. علیرضا دبیر به همراه سوریان 
که پرافتخارترین کشتی گیر ایرانی به حساب می آید، به روسیه سفر کرد 
و با میخاییل مامیاشویلی دیدار کرد که عالوه بر ریاست فدراسیون کشتی 
روسیه جزو افراد بانفوذ در هیئت رئیسه اتحادیه جهانی به حساب می آید.

گویا در این جلســات عالوه بر صحبت درباره همکاری های فدراسیون 
کشتی ایران و روسیه، مامیاشویلی به دبیر قول داده ایران برای حضور در 

مسابقات جهانی 2۰۱9 تهدید نمی شود.

دختران بسکتبال ایران در میان برترین ها
ورزش: دختران ملی پوش بسکتبال ایران در میان برترین های مسابقات 
غرب آسیا جا گرفتند. پس از پایان مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا 
و معرفی بهترین های این رقابت ها   ، ملی پوشان ایران در دو بخش در میان 
بهترین ها قرار گرفتند. بر این اساس، ادنا عیساییان به عنوان بهترین ریباندر 
و دالرام وکیلی به عنوان بهترین سه امتیازی زن انتخاب شدند. تیم ملی 
بسکتبال بانوان پس از سال ها برای نخستین بار با حجاب اسالمی در یک 
مسابقه رسمی حضور یافت و موفق شد نخستین مدال تاریخ بسکتبال 

زنان ایران را کسب کند.

نخستین وعده انصاری فرد به عنوان مدیرعامل جدید

آرامش پرسپولیس را 
بر هم نمی زنم

ایرج عرب؛ داستان همیشگی 
یک تیم دولتی

پژمان راهبر: مدیرعامل پیشین پرسپولیس در شب بازی 
جنجالی سپاهان - پرسپولیس در دور رفت لیگ برتر در 
بازگشت از اصفهان جانشین حمید گرشاسبی شد که به 
دلیل بازنشستگی از جمع قرمزها کنار گذاشته شده بود. او 
در صندلی هواپیما یک ردیف جلوتر از گرشاسبی در خواب 
عمیق بود درحالی که قراربود به محض نشستن هواپیما در 
تهران از جلوس خود بر صندلی گرشاسبی مطمئن شود. 
خبر اتمام کار گرشاســبی اما زودتر در راهروهای وزارت 
ورزش پیچیده بود کمــا اینکه پیش تر علی اکبرطاهری 
همین مسیر را طی کرده و جای خود را به عضو هیئت مدیره 
و رفیق سابقش )گرشاســبی( داده و حاال همان داستان 
با یک مدیر جدید)معاون اداری مالــی ایرج عرب( تکرار 
می شد. طبعاً ادامه این قصه به خود عرب رسیده تا او که 
72 ساعت پیش جایزه بهترین باشگاه ایران را از محمدرضا 
داورزنی دریافت کرده بود دیگر به جای حضور در ساختمان 
باشگاه در شیخ بهایی، مسیر دیگری را برای اشتغال روزانه 
انتخاب کند. این جا به جایی های شگفت انگیز و پرتعداد 
در باشگاهی رخ داده که در چهار سال گذشته برداشتی 
حداکثری از عناوین قهرمانی در فوتبال ایران داشته است. 
باشگاهی با ثبات در صندلی مربیگری و بی ثباتی حداکثری 
در مدیریت. مدیران پرسپولیس هریک با رؤیای بهبود پا به 
این باشگاه گذاشته اند اما پس از تغییراتی که طاهری به یمن 
ثبات نسبی در پرسپولیس ایجاد کرد، مدیران بعدی دوباره 
باالجبار پا به عرصه ای گذاشتند که تصمیمات در حوزه 
بازیکن و پرداخت دیون و نتیجه باقی بماند. بنابراین قهرمان 
دوگانه فصل پیش، با کوچک ترین شباهت به یک باشگاه به 
کارخود ادامه می دهد تا نفر بعدی)انصاری فرد( از قوطی 
وزارت بیرون بیاید و احتماالً مدتی میهمان پرسپولیس 
و هوادارانش باشد و وقتی بکشد و صندلی را به نفر بعدی 
بدهد. طعنه آمیز اینکه هر ســه مدیر برکنار شده باشگاه 
پرسپولیس توسط وزارت ورزش، عناوین حداکثری را کسب 
کرده و جایزه برترین باشگاه سال را دریافت کرده اند؛علی 
اکبر طاهری با یک قهرمانی و یک نایب قهرمانی، حمیدرضا 
گرشاسبی با یک قهرمانی و یک فینال آسیا و ایرج عرب با 
یک قهرمانی لیگ و یک قهرمانی حذفی. تغییرات اما در 
نهایت از راه خواهد رسید! این دور تسلسل و تکرار، با حداقل 
رشد کیفی چیزی است که فوتبال دولتی و مالحظات اداره 
باشگاه توسط وزارتخانه به پرسپولیس )و استقالل( تحمیل 
می کند و در نتیجه سرخ و آبی زیر تیغ کمیته مجوز حرفه 
ای آسیا دست و پا می زنند و حذف خود را سال به سال عقب 
می اندازند و با استانداردهای یک مجموعه دولتی پیش 
می روند. درحالی که خود دولت هم دیگر از پاســخگویی 
همیشــگی به هواداران در حوزه های فنی و حاشیه ای و 

غیرمرتبط به ستوه آمده است.

هفته دوم لیگ برتر ایران
سپاهان - ماشین سازی

      پنجشنبه 7 شهریور -  20:00 از شبکه ورزش

ورزش: رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراســیون فوتبال از 
محرومیت مهاجم تیم اســتقالل خبر داد. جمشید نورشرق 
رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراســیون در نشست خبری 
خود اعــالم کرد که محمــد بلبلی مهاجم تیم اســتقالل به 
دلیل اینکه تحت قرارداد سپیدرود رشت بوده و ابتدا با فوالد 
خوزستان و سپس اســتقالل قرارداد امضا کرده است، 6 ماه 

محروم شد. 
نورشرق همچنین اعالم کرد که باشگاه استقالل گفته که برگه 

فسخ قرارداد بلبلی را داشته و برحسب این برگه اقدام به امضای 
قرارداد با بازیکن کرده اند. این نخستین بار نیست که یک بازیکن 
پیش از شروع فصل با دو تیم و حتی سه تیم قرارداد امضا می کند 
و در نهایت از بین دو یا سه تیم از تیمی سردر می آورد که بیشتر 

دوستش دارد و بیشتر پول گرفته است.

از رشت تا اهواز و تهران
در این ماجرا باشــگاه اول یا باشــگاه دوم دســتاویز اهداف 

بلبلی در انتظار رأی استیناف

مهاجم استقالل ۶ ماه محروم شد
بازیکن قرار می گیرند و به نوعی می شــود 
گفت بازیکن با بازار گرمی در نقل و انتقاالت 
در نهایت به هدفی که برای خود ترســیم 
کرده می رسد. در سال های اخیر به دفعات 
شــاهد این اتفاق بودیم. در فوتبال حرفه ای 
کمتر این اتفاق رخ می دهد چون فیفا به سختی 
با بازیکن و حتی باشــگاه خاطی برخــورد می کند. 
دیدید که نادیــده گرفتن قرارداد با ریزه اســپور چه 
جرایم ســنگینی را متوجه تیم پرســپولیس و مهدی 

طارمی کرد.
محمد بلبلی بازیکن جوان فصل گذشته سپیدرود هم 
ابتدای امسال از این تیم راهی اســتقالل شد. البته این 
بازیکن پیش از عقد قرارداد با علی خطیر معاون ســابق 

باشگاه اســتقالل با فوالدی ها قرارداد بست و مسئوالن آن 
باشگاه هم خبر پیوستن این بازیکن به سرخپوشان اهواز را 
رسانه ای کردند اما چند روز بعد باشگاه استقالل اعالم کرد 

با این بازیکن قرارداد بسته است.
پس از ایــن اتفاق باشــگاه فــوالد خوزســتان از بلبلی به 
فدراسیون فوتبال شــکایت کرد و پرونده این بازیکن مورد 
بررســی قرار گرفت که نهایتــاً بلبلی طبق قانــون 6 ماه از 

فعالیت های فوتبالی محروم شد.
 این اتفاق در حالی رخ داده که مســئوالن باشگاه فوالد آن 
زمان اعالم کردند باشگاه استقالل نباید با بازیکنی که با ما 
قرارداد امضا می کرده پای میز مذاکره می نشستند اما معاون 
سابق باشگاه استقالل با این بازیکن قرارداد بست تا همچنان 

اشتباهات وی دامن این باشگاه را بگیرد.

در انتظار رأی استیناف
جالب اینکه باشگاه استقالل در شرایطی با محمد بلبلی قرارداد 
امضا کرد که در جریان قرارداد این بازیکن با فوالد قرار داشت 
چرا که تصویر این قرارداد رسانه ای شد و می توانست پیش بینی 
کند قرارداد بســتن با محمد بلبلی خطا و غیر قانونی است و 
در ادامه جرایم ســنگینی را متوجه خود و همچنین بازیکن 

خواهد دید. 
گفتنی است؛ رأی محرومیت 6 ماهه محمد بلبلی از همراهی 
تیم اســتقالل قابلیت تجدیدنظر خواهــی دارد. یعنی این 
بازیکن می تواند با اعتراض به رأی صادره سبب ارجاع پرونده 
به کمیته استیناف شود. اما تا زمان صدور رأی نهایی از سوی 
کمیته اســتیناف محمد بلبلی حق همراهی تیم استقالل را 

نخواهد داشت. 

آ﹎ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹉ ﹝︣﹙﹥ ای ︫﹞︀ره ٢١۶/د/٩٨ 
︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩  (﹡﹢︋️ اول)

شـركت توزيع نيروى برق خراسـان جنوبى در ﹡︷︣ دارد از ﹝﹏ ا︻︐︊︀رات دا︠﹙﹩ ︠﹢د ﹡︧︊️ ︋﹥ 
︣︠︡ ا﹡﹢اع ︑︣ا﹡︧ــ﹀﹢ر﹝︀︑﹢ر ٢٠ ﹋﹫﹙﹢ و﹜️ ︋︪ــ︣ح ذ﹏ واز ︵︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣﹙﹥ ای ا﹇︡ام 
﹡﹞︀ــ︡. داو︵﹙︊ــ︀ن ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︣ای در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︑︀ر ٩٨/۶/۶  ︋﹥ ︨ــ︐︀︀ی

http://www.skedc.ir︀ http://iets.mporg.ir︀ http://www.tavanir.org.ir ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹇﹫﹞️ ︎﹫︪ــ﹠︀دی ︠﹢د 
را ﹝︴︀︋﹅ ︫ــ︣ح ﹝﹠︡رج درا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨ــ︀︻️ ١٢ ﹝﹢رخ  ٩٨/۶/١۶  ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی 

 .︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ م ︫︡ه﹢﹞ و ︣﹞ اداری ︋︭﹢رت ️︀︨ -︡﹠︗︣﹫︋ ︋︣ق ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ وا﹇︹ در
   .︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟٣٢۴٠٠۵٧٠-٠۵۶ اداره ﹇︣ارداد﹨︀ ︑﹞︀س

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق خراسان جنوبى 

/ع
۹۸
۰۶
۹۸
۵

شرحشماره مناقصهرديف
مبلغ تضمين (ريال)   
(ضمانتنامه بانكى يا 

واريز نقدى)

تاريخ،روز و ساعت 
افتتاح پاكات 

الف- ب- ج  
محل افتتاح پاكات

216/د/198

150دستگاه ترانسفور ماتور توزيع 20/0/4 
25 kva كيلو ولت

4/000/000/000
شنبه 98/6/16

ساعت 15

خراسان جنوبى 
،بيرجند، بولوار 

پيامبراعظم،
سايت ادارى،شركت 

توزيع نيروى برق 
خراسان جنوبى، سالن 

جلسات

150دستگاه ترانسفور ماتور توزيع 20/0/4 
   50 kva كيلو ولت

140دستگاه ترانسفورماتورتوزيع20/0/4كيلو 
             100 kva ولت

40دستگاه ترانسفورماتورتوزيع20/0/4كيلو 
               200 kva ولت

/ع
۹۸
۰۶
۹۸
۱

آگهى مناقصه 
﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: ︮﹠︫ ︹︀﹫︡ ﹋︀وه 

︫︣︣ح ز ﹤︋ ︡︣︠ -  p/98003 ︀ره﹝︫ ﹤︭﹇︀﹠﹞

  QuantityDescriptionItem  

  700LiterBritemor760-CHEMTALLPenetrant-Fluorescent

  700LiterH92-CHEMTLLCleaner
 ︹︀﹠︮ ︀م﹡ ﹤︋ ﹤︍︨ ﹉﹡︀︋     IR١٠٠١۵٠٠٠٠٠٠٠٠٢۴٨٠١۵︀ره ٣٠١٢٨﹝︫ ︧︀ب ﹤︋ ︤︀ل وار۵٠٠/٠٠٠ ر:﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨ــ﹠︀د ︡︣︠ ﹤﹠︤﹨ 

︫﹫︡ ﹋︀وه .
 ﹩﹚﹞ ︡﹋ / ️﹋︣ ــ﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥  ، ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣ و ︑︭﹢︣ ﹋︡ ا﹇︐︭︀دی︫  ︣ای ﹨︫︣  (ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ﹇︊︀ل ر︨ــ﹫︡ وار︤ و︗﹥︋ 

﹋︀ر﹎︀ه ︑﹢﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد )
 ︡︣  ︠️︣︡﹞ - ﹩﹡︀﹎︀زر ︣ا︨︀ن - ﹝︺︀و﹡️︋  ﹫︡ ﹋︀وه︠   ︫︹︀﹠  ︮- ︕﹚ ﹫︡ی - ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٢ ︗︀ده︠   ︨- ︪︡﹞  : ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ﹏﹢︑ ﹏﹞

. ﹩﹎از ا﹡︐︪︀ر آ ﹤︐﹀﹨ ﹉ ﹩︵ : ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ﹏﹢︑ ️﹚﹞
 او﹇︀ت ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : روز﹨︀ی ︫﹠︊﹥ ︑︀ ︀ر︫﹠︊﹥ از ︨︀︻️ ٩ ︊︮ ا﹜﹩ ١٢ و ١٣ ا﹜﹩ ١۵

︀﹡﹊﹩ و ︀ وار︤ ﹡﹆︡ی   ︡ه︋   ︫﹟﹫﹝︱︑ ﹉ ، ﹩﹊﹡︀ ﹢رت ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥︋   ︮﹤ ﹫︪﹠︀دی︋  ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ﹝︺︀دل ۵ در︮︡ ﹇﹫﹞️︎   ︫﹟﹫﹝︱︑ 
︀زر︨﹩   ︋️︣︡﹞ - ︡وق ﹝﹠︀﹇︭︀ت﹠ ﹫︡ ﹋︀وه -︮   ︫︹︀﹠  ︮- ︕﹚ ﹫︡ی - ﹋﹫﹙﹢﹝︐٢︣ ︗︀ده︠   ︨- ︪︡﹞ : ︀﹨︀د﹠︪﹫  ︎️﹁︀در ﹏﹞

﹫︪﹠︀د﹨︀ : ١٣/۶/١٣٩٨  ︎️﹁︀در ︀ر︑ ﹟︣︠آ
١٣٩٨/۶/١۶ : ︀﹨ ️﹋︀︎ ﹩︀︪﹎︋︀ز

دا︫︐﹟ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︨﹞︐︀ ﹝︺︐︊︣ و ︺︑ ︀︡ ︋﹥ ارا﹥ آن ︵﹩ دو ﹝︀ه از ︑︀ر ا︋﹑غ ︋︣﹡︡ه ︫︡ن ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️ .
﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار در رد ︀ ﹇︊﹢ل ︑﹞︀م و  ︣﹨ ︀﹉ از ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ ﹝︐︀ر و ﹨︤﹠﹥ آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه / ︋︣﹡︡﹎︀ن ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

 .︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی ٣٣٨۵٢٠٠٢-٠۵١︑﹞︀س ︉︧﹋ ️︗

/ع
۹۸
۰۶
۶۷
۲

آگهى مناقصه عمومى مرحله اول (نوبت دوم)
︣ ﹨︪︐﹍︣د  ﹢رای ا︨﹑﹝﹩︫  ﹞︀ره ٢١/٧٢/ش ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٢/١۵︫  ︀ل ١٣٩٨ و﹝︖﹢ز︫  ﹢د︗﹥ ﹝︭﹢ب︨  ﹥ ا︨︐﹠︀د︋  شـهردارى هشتگرد در ﹡︷︣ دارد︋ 
︡ا︫︐﹩ ، ﹐︣و︋﹩، ا﹡︊︀︫️ ز︋︀﹜﹥ و ر﹁️  ︍︀ری ︗﹞︹ آوری، ︑﹀﹊﹫﹉، ﹞﹏ و د﹁﹟︋  ︣ون︨  ︣﹎︤اری وا﹡︖︀م ︑︪︣﹀︀ت ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︋   ︋﹤  ︋️︊︧﹡

.︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹏︫︣ح ︗︡ول ذ ﹤︋، (︫︣ ︀ت﹞︡︠)︫︣ ︴︨ ︀ر﹡وا ︣︋︀︺﹞ ،︀﹨ ﹤﹢﹋ و روب
١- ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ﹊﹩ از رو︫︀ی ذ﹏ ارا﹥ ﹎︣دد: ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝︺︀دل ﹝︊﹙︼ ۵٪ ﹋﹥ از ︑︀ر درج آ︣︠﹟ آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ﹝︡ت ٩٠ روز ا︻︐︊︀ر 
︣﹡︡﹎︀ن ﹡﹀︣ اول ،دوم و︨﹢م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨︣﹎︀ه   ︋-٢ . ۶٣۶ ﹤︊︺ ︺︊﹥ ﹨︪︐﹍︣د ﹋︫︡  ︀﹡﹉ ر︨︀﹜️︫  ﹥ ︧︀ب ١٠۶٧۶١٣٧۶١︋  ︀︫︡ و ︀ وار︤ ﹁﹫︩ ﹡﹆︡ی︋   ︋︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇دا︫︐﹥ و
 ️︋︀ ﹫︪﹠︀د﹨︀ ﹝︐︀ر ا︨️.۴- ﹝︊﹙︼ ٢٠٠/٠٠٠ ر︀ل︋  ︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣ ﹉ از︎   ︫-٣.︡ ﹢ا﹨︫︡   ︠︳︊︲ ︉﹫︑︣︑ ﹤ ︍︣ده آ﹡︀ن︋  ﹥ ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد ﹡︪﹢﹡︨︡   ︋︣︲︀
 ️︋﹢﹡ ﹩﹎︀پ آ از ︦  ︎﹤︐﹀﹨ ﹉ ا︨﹠︀د ︡︣  ︠️︗ ︡﹠﹡۵- ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا.︡﹠︀﹝﹡ ﹤و ﹁﹫︩ آ﹡︣ا ارا ︤︣داری وار ﹥ ︧︀ب درآ﹝︫︡  ︣︡ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︠﹤﹠︤﹨
 ︡︣ ﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ﹨﹠﹍︀م︠  ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ۴-۴۴٢٢٢٠٢٢-٠٢۶ ︑﹞︀س ︀﹝﹡ ﹏︮︀﹠︡.۶- ﹐زم︋   ︫︀  ︋︀ ︣داری ﹨︪︐﹍︣د ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹥ وا︡ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ و︎﹫﹞︀ن ﹨︀ی︫  اول︋ 
ا︨﹠︀د دا︫︐﹟ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹝﹞ ﹤﹞︀﹡ ﹩﹁︣︺﹞ ،️﹫﹢ر ︋﹥ ﹝︣ وا﹝︱︀ء ﹝︡︣︻︀﹝﹏، روز﹡︀﹝﹥ آ︣︠﹟ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ا︻︱︀ء ︫︣﹋️، ﹝︣ ︫︣﹋️ و ا︮﹏ و ﹋︍﹩ ﹋︀رت ﹝﹙﹩ 
 ︣﹞در ︎︀﹋️ ﹨︀ی ﹝︖︤ا( ا﹜︿- ب- ج) ﹐ک و ️︧︀︋ ﹩﹞ ︀دات﹠︪﹫︎ -︀ت در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا٨️︨﹫︤︗ا︵﹑︻︀ت و ︣︀︨ -︡ه ﹝︐﹆︀︲﹩ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.٧﹠︀﹝﹡

︫︡ه ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/۶/١۶ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫︣داری ︑﹢﹏ داده ︫﹢د.٩- ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎︺︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

شرايط شركت كنندگان 5٪ سپرده شركت در 
مناقصه(ريال)

اعتبار(ريال) موضوع مناقصه رديف

اشخاص حقيقى يا حقوقى داراى سوابق كارى مرتبط با 
موضوع مناقصه مورد تاييد كارفرما وداراى گواهينامه 

صالحيت از اداره كل تعاون،كار ورفاه اجتماعى
1/146/788/990 22/935/779/816

برون سپارى جمع آورى، تفكيك، حمل و دفن 
بهداشتى، اليروبى، انباشت زباله و رفت و روب 
كوچه ها، معابر وانهار سطح شهر(خدمات شهر)

1

︣دار ﹨︪︐﹍︣د  ︫-﹩﹠﹝  ا﹝﹫︣︋ 

آ﹎︣︠ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹪︡ ا﹜﹊︐︣و﹝﹢︑﹢ر﹨︀ی ﹝﹢﹜︡﹨︀ی
﹡﹫︣و﹎︀ه ︨﹫﹊﹏ ︑︣﹋﹫︊﹩ ︤د  ︋﹥ ︫﹞︀ره ٩٨٢٠٠/١٠ (﹡﹢︋️ دوم)
︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︤د در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︣︠︡ ﹁﹢ق را ︋︣ ا︨︀س 

ا︵﹑︻︀ت ذ﹏ و از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ 
.︡︀﹝﹡ ︀ره ︔︊️ ︨︐︀د ٢٠٩٨٠٠٤٢١١٠٠٠٠١٥ ︋︣﹎︤ار﹝︫

︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥  ای﹡﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥١

︫︣ا︳ او﹜﹫﹥٢
﹋﹙﹫﹥ ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹋﹥ دارای ﹎﹢ا﹨﹩ ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ از 

︫︣﹋︐︀ی ز︣ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹝︀در ︑︭︭﹩ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︣ار︑﹩ 
️ ﹨︀ی ︨︀ز﹡︡ه ﹝︺︐︊︣ ︋︣ای ﹝﹢︲﹢ع  ﹋︫︣ ︀ ︣﹫﹡ا﹢︑ ️﹋︫︣ ︀

.︡﹠︫︀︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞
از ︑︀ر ١٣٩٨/٠٦/٠٦ ﹜︽︀️ ١٣٩٨/٠۶/١١ز﹝︀ن در︀﹁️ ا︨﹠︀د٣

﹡﹢ه در︀﹁️ ا︨﹠︀د و ︔︊️ ﹡︀م ٤
در ︨︀﹝︀﹡﹥

وا︗︡﹟ ︫︣ا︳ ﹝﹫ ︐﹢ا﹡﹠︡  ︋﹥ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︋﹥ آدرس               
 ︼﹚︊﹞ ︤﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞﹢ده و ︋︀ وار WWW.SETADIRAN.IR

٥٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ︮﹢رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ︧﹡ ﹉﹥ از ا︨﹠︀د 
را در︀﹝﹡ ️﹁︀﹠︡. ︋︣ای ︔︊️ ﹡︀م در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︋︀ ︫﹞︀ره               

.︡﹫︀﹝﹡ ﹏︮︀ ۴١٩٣۴-٠٢١ ︑﹞︀س

٥
﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در             

﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر
٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل (︀ر︮︡ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل)

︨︀︻️ ١٤ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٦/٢٣آ﹠︪﹫︎ ﹜﹫﹚︧︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠︀د﹨٦︀

︨︀︻️ ١٤:٣٠ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٦/٢٣ز﹝︀ن ﹎﹠︪﹫︎ ︩︀︪︀د﹨٧︀

︑︧﹙﹫﹛ ︎﹫︪﹠︀د﹨٨︀
 ﹤ا︨﹠︀د ︑︀ ارا ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣︋ ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋

 ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ︀ت از﹋︀︎ ﹩︀︪﹎︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان و ︋︀ز﹠︪﹫︎
︨︐︀د ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

﹡︪︀﹡﹩ و ︫﹞︀ره ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ٩
﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︢ار

︤د، ︋﹢﹜﹢ار دا﹡︪︖﹢، ﹋﹢﹥ ︗﹠︉ دا﹡︪﹍︀ه ︎﹫︀م ﹡﹢ر                         
(﹏ و ﹊﹛)، ︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︤د، وا︡ ︋︀زر﹎︀﹡﹩                     

٠٣۵-٣٨٢۵۴١٣-٨١٢

︑﹢︲﹫︀ت١٠
︪﹞ ︣︀︨︭︀ت در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ درج ︫︡ه ا︨️.در 

︲﹞﹟ ︋﹥ ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︪︣وط، ﹝﹞ ،﹜︊︡وش، ﹁︀﹇︡ 
︨︍︣ده و ︎﹫︪﹠︀د ﹨︀﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر ار︨︀ل 

﹎︣دد ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
معاونت مالى و پشتيبانى

/ع
۹۸
۰۶
۹۲
۲

وزارت نيرو
شركت توليد نيروى برق يزد
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فرهنگ و هنر

خبر

وايوال ديويس در نقش ميشل اوباما ظاهر مى شود
اسرار كاخ سفيد در سريال«بانوهاى اول»

مهر: سريال «بانوهاى اول» با بازى 
وايوال ديويس در نقش ميشل اوباما 

ساخته مى شود.
ايــن بازيگر برنده اســكار قرارداد 
ايفاى نقش در اين سريال را امضا 

كرده است.
ورايتى اعالم كرده اين ســريال با عنوان «بانوهاى اول» در شوتايم در دست 
ساخت است. هر قسمت از اين سريال درام يك ساعتى است و آرون كولى 

رمان نويس براى نويسندگى و تهيه كنندگى اجرايى آن انتخاب شده است.
اين سريال پشت پرده زندگى بانوهاى اول آمريكا را در تاريخ بررسى مى كند و 
زندگى النور روزولت، بتى فورد و ميشل اوباما را به تصوير مى كشد. بسيارى از 

تصميم هاى تاريخى مهم در برابر چشمان اين زنان گرفته شده اند.
ميشــل اوباما قبالً هم سوژه تصوير شــده بود اما نه در تلويزيون. نقش او را 
در فيلم ســينمايى 2016 با عنوان «در جنوب با تو» تيكا سامپتر ايفا كرده 
بود. اوباما و همسرش اكنون با تأسيس يك شركت سينمايى در حال توليد 

محصوالت سينمايى هستند.
وايوال ديويس كه جايزه اسكار را در كارنامه دارد اوايل 2020 با فصل جديد 
ســريال «چطور از قتل قسر دربرويم» با فصل ششــم و آخر به تلويزيون 
برمى گردد. وى از ســال 1996 تاكنون مشغول فعاليت بوده  و جايزه اسكار 
بهترين بازيگر نقش مكمل زن را براى فيلم «حصارها» در سال 2017 برده 

است.

سرديس 150 كيلويى «قيصر» چطور جابه جا شد!؟
ايسنا: ســازنده مجسمه قيصــر 
امين پور كه چند روز پيش از بولوار 
سعادت آباد به سرقت رفت، اظهار 
كرد : حدود يك سال گذشته در 
مطلبى خوانده بــودم كه برخى 
اشــخاص بــه دليــل موضوعات 

ايدئولوژيك پيشنهاد برداشته شدن اين مجسمه را مطرح كرده بودند. البته با 
توجه به اينكه جنس مجسمه از برنز بوده، داراى ارزش مالى نيز بوده است.

حسين على عسكرى، هنرمند مجسمه سازى كه پيشتر نيز سه اثر مجسمه 
او در سطح شهر گم يا دزديده شده بود، اظهار كرد: برايم جاى تعجب است 
كه چطور يك مجسمه اى كه حدوداً 150 كيلوگرم وزن دارد را مى توانند به 
 راحتى جابه جا كنند. كارهاى كوچك تر را مى توانم درك كنم كه مى توانند 
راحت از پايه بشكنند و ببرند، اما كارهاى بزرگ و سنگين را جابه جا كردن 

واقعاً كار دشوارى است.
وى ادامــه داد: يكى ديگر از كارهايم را كه ســال ها پيش برده بودند حدود 
400 كيلوگرم وزن و دو متر ارتفاع داشت. تنها راه بردن اين مجسمه از وسط 
ميدان اين بود كه با دستگاه بُبرند و با جرثقيل ببرند! مجسمه 400 كيلويى 
را نمى توان زير بغل زد و برد؛ بنابراين كار نمى تواند پنهانى اتفاق بيفتد! جالب 

است كه به اين كار هم واكنش خاصى نشان داده نشد. 
عسكرى يادآور شد: سال ها پيش در دهه 80 نيز مجسمه هاى شهيد آوينى 
و كلينى رازى نيز گم شــده بودند. گم شدن مجسمه شهيد آوينى از موارد 
بسيار عجيب بود. اصوالً روال به اين گونه است كه مجسمه ساز بر روند نصب 
مجسمه نظارت مى كند كه طبيعتاً براى او مسئوليت به دنبال دارد. با توجه به 
اينكه آن زمان مجسمه هاى ديگرى نيز گم شده بودند، من اعالم كردم كه اين 

مسئوليت را به عهده نهاد مربوط يعنى شهردارى واگذار كردم.  
اين هنرمند مجسمه ســاز ادامه داد: فرداى روزى كه قرار بود مجسمه نصب 
شود، از سوى حراست شهردارى با من تماس گرفتند كه مجسمه گم شده 
است. در ابتدا آن ها من را مسئول مى دانستند كه شايد به خاطر اينكه بد نصب 
شــده است، مجسمه به سرقت رفته، اما وقتى اعالم كردم كه كار را تحويل 
سازمان دادم و رسيد دريافت كردم، آن ها نيز متوجه شدند كه مسئوليتى بر 
عهده من نيست. روز بعد به محل نصب مجسمه رفتم و متوجه شدم كه اصًال 
مجسمه نصب نشده است و در واقع مجسمه پيش از اينكه نصب شود، گم 
شده است. اين موضوع بسيار برايم جاى سؤال بود! من متوجه روند پيگيرى 
اين موضوع نشدم و فقط مدتى بعد مجسمه ديگرى از شهيد آوينى ساختم 
كه نصب شــد. جالب است كه اين مجسمه را هم به قول خودشان از ترس 

اينكه دوباره به سرقت نرود، بسيار بد نصب كرده اند.

دفاعيات نويسنده اى كه «گلستان سعدى»  
را دستكارى كرد 

تسنيم: نويسنده كتاب جنجالى 
«گلستان امروز» مى گويد: هدفش 
آسان كردن درك و دريافت جان 
كالم ســعدى بوده است. جمال 
صدرى كه با سره نويسى و حذف 
واژگان عربى، متن گلســتان را تا 

حدودى تغيير داده، تأكيد دارد كه «گلســتان امروز» همان گلستان ديروز 
است.جمال صدرى معلم بازنشسته اصفهانى است. او آن طور كه در مقدمه 
كتابش گفته، هدفش از اين كار را كمك به دانش آموزان و مخاطبان عام براى 
درك بهتر جان كالم ســعدى عنوان كرده است. او در اين اثر تالش كرده تا 
واژه هاى تازى در متن گلستان را به فارسى تبديل كند و در اين راه، حتى متن 
برخى از ابيات را نيز تغيير داده است، اما با وجود اين تأكيد دارد كه «گلستان 

امروز» همان گلستان ديروز است.
وى درخصوص انگيزه اش از نوشــتن «گلســتان امــروز» كه واكنش هاى 
مختلفى را به همراه داشت، گفت: يكى از نخستين روزهاى سال آموزشى و 
نخستين ساعت درس به كالس سوم دبيرستان رفتم و به آموزش نخستين 
درس(بخشى از ديباچه گلستان) پرداختم و درباره سعدى و هنر نويسندگى 
او داد سخن دادم و درس را آغاز كردم تا به آن جا رسيدم كه « عاكفان كعبه 
جاللش به تقصير عبادت معترف كه ما عبدناك حق عبادتك و واصفان حليه 
جمالش به تحير منسوب كه ماعرفناك حق معرفتك»؛ دانش آموزى از جاى 
برخاســت و گفت: «آقا امروز عربى داريم يا فارسى؟» من به خود آمدم و به 
پرسش اين دانش آموز انديشيدم. هنگام ظهر كه به خانه رفتم به خود گفتم 
راســتى چه مى شد كه گلســتان از قيد و بند جمله ها و واژه هاى عربى رها 

مى شد و به زبان فارسى امروز درمى آمد؟
ديباچه گلستان را از عربى پيراستم و درخور فهم دانش آموزان امروز ساختم. 
روز ديگر كه به كالس رفتم آن را براى شاگردان خواندم نه تنها فهميدند كه 

بسيار هم لذت بردند و اين انگيزه پديد آمدن «گلستان امروز» شد.
وى در خصوص انتقادها از وى به خاطر دست بردن در متن گلستان گفت: 
منتقدان سه دسته اند:الف- آنان كه تسلط بر متن ندارند و از روى ناآگاهى نظر 
مى دهند. ب- آنان كه تا حدودى سخن را مى شناسند ولى كينه و حسادت 
ذاتى مانع نقد بى غرض مى شــود. ج- آنان كه بر سخن مورد بررسى تسلط 
كامل دارند و بى هيچ غرضى، اســتادانه به نقدى راهگشا مى پردازند كه بايد 

گفت «اى من فداى آنكه دلش با زبان يكى است».

 فرهنگ و هنر/ زهره كهندل دومين 
ساخته محسن تنابنده با عنوان «قسم» 
در مقايســه با فيلم قبلى او «گينس» 
قدمى  رو به جلو در كارنامه فيلم ســازى 
اين كارگردان، نويسنده و بازيگر به شمار 
مى رود. فيلم ماجرايى پركشش و معمايى 
را در دل جاده روايت مى كند كه  كم كم 
گره هاى قصه براى مخاطب باز مى شود. 
اين فيلــم درباره قتل زنى به نام رضوان 
است كه خانواده و اقوام آن به دنبال ثابت 
كردن قاتل بودن شــوهر وى به دادگاه 
هستند. تمام اين فيلم در جاده و بخش 
زيــادى از آن در اتوبوس مى گذرد ولى 
تعليق و كشــش قصه آن قدر زياد است 
كه مخاطب را به خاطــر تكرارى بودن 

لوكيشن، خسته نمى كند.
تنابنده در اين فيلم فقط پشت دوربين 
قرار گرفته و بر وسوسه بازيگرى در فيلم 
خــودش غلبه كــرده و همين موضوع 
موجب شده تا تمركز او بر كارگردانى كار 
بيشتر و اثرش به استانداردهاى سينماى 

اجتماعى نزديك تر شود. 
كيوان كثيريان، منتقد ســينما درباره 
آخرين ساخته تنابنده مى گويد: «قسم» 
فيلم خوبى است و فيلمساز از موقعيت 
خاصى در داســتانش بهره برده اســت. 
فضايى كه براى فيلم انتخاب شده، شكل 
جاده اى دارد و با كاراكترهاى زياد، فيلم 
را جذاب كرده است. پرداختن به موضوع 
قسامه در يك ماجراى معمايى و جنايى 
توانسته فيلم را بين ساير توليدات مشابه 

با اين موضوع متمايز كند. 
وى با اشاره به سابقه تنابنده در بازيگرى، 
نويســندگى و كارگردانى خاطرنشــان 
مى كند:  او از ابتداى ورودش به ســينما 
در هر دو حرفه بازيگرى و نويســندگى 
سيمرغ گرفت، بعدها در سريال پايتخت 
هم  در بازى و فيلم نامه نويسى فعاليت 
مثبت و خوبى داشت. تنابنده جزو معدود 
افرادى اســت كه در فيلم نامه نويسى و 
بازيگرى ســيمرغ گرفته است، او جزو 
سينماگران چندوجهى است كه در فيلم 
قسم نشان داد در عرصه كارگردانى هم 
گام رو به جلويى برداشته است، درعين 
حال كه فيلم نامه نويس بســيار خوبى 

است. 
وى  با بيان اينكه تنابنده با ساخت فيلم 
قســم در عرصه كارگردانــى گام رو به 
جلويى برداشته اســت، عنوان مى كند: 
در حالــى كــه فيلم اولــش «گينس» 
فيلم اميدواركننــده اى نبود ولى اكنون 
در كارگردانى حرفى براى گرفتن دارد، 
ضمن اينكه انتخاب چنين ايده اى براى 
اجرا يعنى وجــود كاراكترهاى زياد در 
فيلم، چالش سختى براى يك كارگردان 
اســت كه تنابنده توانست از آن سربلند 

بيرون بيايد.

  قصه در ابتداى فيلم گم مى شود
كثيريان يكى از 
اشــكاالت وارد 
به فيلم را تعداد 
كاراكترها  زياد 
كــه  دانســته 
تيپ  حــد  در 

معمولــى باقى مانده انــد و زمان فيلم، 
فرصــت نزديــك شــدن به آن هــا را 
نمى دهد و مى گويد: بخش ابتدايى فيلم، 
حرف ها خيلى درهم اســت درحالى كه 
ديالوگ هاى ابتدايى مهم اســت، چون 
پازل قصه را مى چينــد و مخاطب را از 
فرض هــاى اوليه آگاه مى كند ولى تكثر 
حرف ها، موجب گم شــدن قصه اصلى 
مى شود. اگرچه سعى شده به كاراكترهاى 
اصلى در اين فيلم بيشتر پرداخته شود، 
به ويژه بازى حسن پورشيرازى كه يكى 
از بهتريــن بازى هاى او بود ولى با توجه 
به جنس داســتان و قصــه اصلى، اين 
كاراكترها تبديل به شخصيت نمى شوند 

كه مخاطب را با خودشان همراه كنند. 
وى ادامه مى دهد: مهناز افشار در ميان 
تعــدادى نابازيگر قرار گرفت كه موجب 
مى شــود در نيمه دوم فيلم، كاراكتر او 
برجسته تر شود. ضمن اينكه تعداد باالى 
شخصيت ها در مدت كوتاه فيلم موجب 
سردرگمى  مخاطب در پيدا كردن نسبت 
افراد با يكديگر شده و فيلمساز چندان 

فرصت پرداختن به جزئيات را ندارد. 

اين منتقد توضيــح مى دهد: كارگردان 
خيلــى تالش كرده كه بــازى بازيگران 
حرفه اى خيلى توى چشــم نباشــد و 
بازى ها يكدست شود اما به هرحال بازى 
مهناز افشار تا حدودى برجسته تر شده 

است.
كثيريان قرار گرفتــن تنابنده در فيلم 
و  نويســندگى  مقــام  در  جديــدش 
كارگردانى را نكته مثبتى دانســته كه 
خودش هم در فيلم بازى نكرده اســت 
و خاطرنشــان مى كند: كارگردان هايى 
كه همزمان جلو دوربين خودشان قرار 
مى گيرند، نياز به كارگردان ديگرى دارند 
كه آن ها را هدايت كند. معموالً كسانى 
كه كارگردانى همزمان با بازيگرى را در 
فيلم خودشان داشته اند، تمركزشان روى 

كارگردانى كم شده است. 
وى درباره اينكه سابقه كارى تنابنده در 
ســريال پايتخت روى اين فيلم هم اثر 
گذاشته است، مى گويد: فيلمساز سعى 
كــرده كه اين اتفاق نيفتــد و اين فيلم 
كامالً مستقل از سريال پايتخت ساخته 
شود. تفاوت هاى اين دو بسيار زياد است 
و  قصه ما را به ســمت ديگرى مى برد، 
با وجود اينكه بخش زيادى از ســريال 
پايتخت هم در جاده مى گذرد اما تنابنده 
سعى كرده كه مهارت و پختگى سريال 
پايتخــت را با خودش به ســاخت اين 
فيلم بياورد. تنابنده در سريال پايتخت 
به تجربــه و پختگــى در بازيگردانى و 

كارگردانى رســيده، اگرچــه او قبل از 
پايتخت هم بازيگر و نويسنده بود. 

  ضعف در شخصيت پردازى
آذين،  جبــار 
سينما  منتقد 
اما نظر ديگرى 
دارد و معتقــد 
فيلم  كه  است 
تنابنده  جديد 

نســبت به كار قبلى او چنــدان جلوتر 
نيست و شايد «گينس» نكات بهترى در 

مقايسه با «قسم» داشته است.
وى با بيان اينكه سوژه فيلم جذاب است 
اما مسئله حكم قسامه هم نتوانسته فيلم 

را جلو ببرد، خاطرنشان مى كند: محسن 
تنابنده از چهره هاى شناخته شده و موفق 
تلويزيون است كه بيشترين عامل توفيق 
خود را مديون فيلم نامه نويسى، بازيگرى 
و همكارى در سريال پايتخت است. با اين 
حال نمى توان استعدادها و قابليت هاى 

اين هنرمند را ناديده گرفت. 
به گفته آذين، فيلم گينس به عنوان 
نخســتين ســاخته تنابنده در مقام 
كارگردانــى نشــان داد او مى توانــد 
در اين حــوزه هم گام هــاى موفقى 
بــردارد. گينس با رويكــرد كمدى و 
نوع نگاه تنابنده به آدم ها و مقوله هاى 
اجتماعى، اميدها را نســبت به او در 

مقام كارگردانى بيشتر كرد.
وى ادامه مى دهــد: فيلم دوم تنابنده 
و  جــدى  اثرى  گينــس،  برخــالف 
ســينمايى اســت و ســعى دارد يك 
مقولــه شــرعى و عرفــى را در قالب 
روايتى ســينمايى به نمايش درآورد. 
مسئله حكم قســامه، دستمايه اصلى 
فيلــم قرار گرفتــه و موضوعى كه در 
صورت پرداخت درســت داســتانى و 
بحث،  قابل  مى توانســت  ســينمايى 
نقد و مكث باشــد اما متأســفانه به 
دليــل ضعف در شــخصيت پردازى و 
ديالوگ هايــى كه كمتــر درباره ابعاد 
معنايى آن ها فكر شده بود يا پرحرفى 
نابجاى شــخصيت ها و سستى عناصر 
دراماتيك و داســتانى فيلم و با وجود 

تالش كارگــردان در ايجــاد فضايى 
متفاوت براى انديشــيدن، ضعف هاى 
كار مانع توفيق فيلم قسم شده است.

  كارگردانى بهتر نسبت به كار 
قبلى

آذين معتقد است: دومين فيلم تنابنده 
با داشتن يك موضوع خوب و استفاده 
از هنرمندان و عواملى كه مى توانستند 
او را براى رسيدن به پله ديگر موفقيت 
يارى كننــد، براى اين كارگردان امتياز 
مهمــى  تلقى مى شــود امــا در حوزه 
اجــرا و كارگردانى، پرداخــت الزم در 
فضاســازى ها، مناسبات شخصيت ها با 
يكديگر و روايت جذاب ســوژه اصلى، 
تنابنده چندان موفق نبوده اســت. به 
همين دليل فيلــم دوم اين كارگردان، 
گامى  به جلو در كارنامه فيلم ســازى او 
به شمار نمى رود  و با وجود اينكه شاهد 
تالش هاى تنابنده در مقايســه با فيلم 
اولش براى شــكل گيرى ميزانسن هاى 
خوب و بازى هاى يكدســت هســتيم 
اما ايــن تالش ها نتوانســته مانع بروز 
ضعف هاى پرداختــى و محتوايى فيلم 

قسم شود.
وى اضافه مى كند: البته اين فيلم از نظر 
مضمون ، محتوا و ارائــه حرفى تازه در 
سينماى معناگرا و مردمى،  براى تنابنده 

نمره خوبى محسوب مى شود. 
به گفته اين منتقد ســينما، تنابنده 
فيلم نامه نويــس خوب  و  قصه پــرداز 
و چيره دســتى اســت اما هنــوز در 
چارچــوب تلويزيــون و زاويــه نگاه 
پايتختــى درجــا مى زنــد در حالى 
كه قاب ســينما با مديــوم تلويزيون 
و مخاطبــان آن هــا، از بنيــاد با هم 
خاص  ويژگى هاى  هســتند.  متفاوت 
ســينما كه عمدتاً در درام ســازى و 
مى افتد،  اتفاق  تصويرى  جذابيت هاى 
عنصر مهمى  در فيلم هاى ســينمايى 
اســت اما در قسم با وجود اينكه قصه 
فيلم به درستى روايت مى شود و فيلم 
دچــار لكنت موضوعى نمى شــود اما 
در مورد شــخصيت ها كه عامل اصلى 
شكل پذيرى درام هستند،  كم كارى 

صورت گرفته است.
آذين يادآور مى شــود: با وجود تســلط  
تنابنده به داســتان گويى و قصه پردازى 
فيلم نامه هــاى  آشــيل  پاشــنه  امــا 
ســينمايى به ويژه در فيلم قسم، ضعف 
شخصيت پردازى است. اگر شخصيت ها 
بهتر پرداخت مى شــدند و ابعاد درونى 
بيشترى از اين آدم را مى شناختيم، شايد 
دريافت و هضم موضوع فيلم بهتر اتفاق 
مى افتاد، ضمن اينكه مخاطب راهى براى 
همذات پندارى با شــخصيت هاى فيلم 

پيدا مى كرد.

برش

در  ضعـف  دليـل  بـه 
و  شـخـصيــت پـــردازى 
كمتـر  كـه  ديالوگ هايـى 
دربـاره ابعـاد معنايى آن ها 
فكـر شـده بود يـا پرحرفى 
و  شـخصيت ها  نابجـاى 
سسـتى عناصـر دراماتيك 
و داسـتانى فيلم و با وجود 
تـالش كارگـردان در ايجاد 
بـراى  متفـاوت  فضايـى 
انديشيدن، ضعف هاى كار 
مانـع توفيـق فيلـم قسـم 

اسـت شـده 

گذرى بر  نمايشگاه «گسست»

بازنمايى شكاف هويتى در معمارى امروز و ديروز
صبا كريمى: نمايشــگاه تاپسترى «گسست» در پى 
بازنمايى شــكاف و فاصله معمــارى هويتمند اعصار 
گذشته و بى نظمى هاى امروز است كه اين روزها در گالرى ثالث 
برپاست. نخستين نمايشگاه تاپسترى فريبا بروفر با نام «گسست» 
اين روزها در گالرى ثالث تهران برپاست. در اين نمايشگاه 14 اثر 
از دستبافته هاى اين هنرمند كه با الهام از معمارى ايرانى خلق 

شده اند، در معرض بازديد عموم عالقه مندان قرار گرفته است.
شايد جالب باشد بدانيد تاپسترى قدمتى هزاران ساله در جهان 
دارد و زير مجموعه اى از فايبرآرت يا هنر الياف است. در هنر 
معاصر، تاپســترى شامل انواع گوناگون روش ها، تكنيك هاى 
بافت و به كارگيرى مواد گوناگون است كه هنرمند براى ارائه 
اثر از آن ها به شــكل آزاد استفاده مى كند. دستبافته هاى اين 
هنرمند در ادامه تجربه هاى جديد اوســت، هنگامى كه چهار 
سال پيش تصميم گرفت با شــيوه ديگرى جز تصويرسازى 
كه در آن ريشــه گرفته بود، آثار خود را پديد آورد. نخستين 
تاپســترى هاى وى ارتبــاط تنگاتنگى با تصويرســازى ها و 
شخصيت پردازى هايش داشت، اما آثار جديدش به بيانى آزادتر 
دست يافته اند. او ديگر روايت نمى كند، بلكه با زبانى تجريدى، 
تجربه هاى حســى خود از ســفرها و ديدارهايش از معمارى 
قرن هاى گذشته ايران را، با مخاطب در ميان مى گذارد. ماده 
خام به كار رفته در آثار اين نمايشــگاه نخ پشم و كرك است 
و به  نوعى نشــانگر تفاوت هاى هنر و معمارى در ايام گذشته 
تا امروز اســت. با اينكه تاپسترى قدمتى طوالنى و كهن دارد 
اما در اين نمايشگاه واسطه شده تا شكاف و گسست معمارى 
دقيق و هويتمند دوران گذشته را در كنار معمارى بى هويت 
و نامنظم امروز يادآور شــود. بروفر درباره خاســتگاه و منشأ 
تاپسترى گفت: شايد نتوان منشأ و مبدأ دقيقى براى آن پيدا 
كرد زيرا ريشــه هاى آن از بافت است و بافتن نيز هميشه در 

زندگى بشــر وجود داشته است. ريشه تاپسترى هم از همين 
بافتن مى آيد اما از همان زمان و اعصار قديم هم بيشــتر در 
زندگى سالطين مورد استفاده بوده و جايى در زندگى مردم 
عادى نداشته است. شايد بتوان گفت از سال هاى 1960 اين 
روند قدرى تغيير پيدا كــرد و با نگاه هاى متفاوتى كه به آن 
افزوده شــد، مقدارى فضاى آن به سمت مدرن بودن حركت 
كرد تا جايى كه مى توان حتى در آن نخ هم اســتفاده نكرد. 
امــا تا پيش از آن يك هنر ســلطنتى بود و فقط ثروتمندان 

مى توانستند از آن استفاده كنند، زيرا در توليد آن از نخ هاى 
طال و بافته هاى ابريشــمى هم استفاده مى شده و در مجموع 
بســيار ويژه بوده و فقط در اختيار مرفهان بوده است. وى در 
ادامه با اشاره به خلق آثار تاپسترى اش افزود: حدوداً چهار پنج 
سالى است كه تاپسترى را شــروع كرده ام و دليل اصلى اش 
هم اين بود كه بافتنى را به عنوان فعاليتى كه منجر به تمدد 
اعصاب مى شــود، دوست داشتم و برايم جذاب بود. ايده اوليه 
آن هم اين گونه شــكل گرفت كه تصويرسازى هايم را ببافم. 

بنابراين كارهاى اوليه ام كه شامل صورتك و آدمك هايى است 
را بافتم كه البته در آن دنياى تصويرسازى خيلى مشهود است. 
پس از آن كم كم دغدغه معمارى ام شروع شد و به نظرم آمد 
جالب خواهد بود اين هنر با معمارى تركيب شود و در نهايت 
آثار اين نمايشگاه به وجود آمد. در واقع من در اين نمايشگاه 

تاپسترى را با موضوع و دغدغه معمارى خلق كردم. 
وى درباره داليل تضاد ميان مفهوم «گسست» به عنوان نام اين 
مجموعه و ماهيت بافتن تاپسترى گفت: جدا از معناى ظاهرى 
گسست، من به تفاوت نسل ها توجه كردم. اين تضاد از اينجا شكل 
مى گيرد و تأكيد من روى معنــى دوم آن بود. به اين دليل كه 
معمارى ما در گذشته بسيار خوب بوده و روى بسيارى از چيزها 
وســواس داشتيم اما در حال حاضر چنين چيزى وجود ندارد و 
بيشتر تجمل گرا شده ايم تا اينكه بخواهيم به رويدادى با توجه 
به عناصر زيبايى آن نگاه كنيم. معمارى هم همين گونه شده و 
اكثراً در يك مكعب زندگى مى كنيم كه زيبايى ندارد. در واقع از 
مجموع اين تفاوت ها به معناى گسست رسيدم كه آن را در آثارم 

هم به نمايش درآوردم.
وى در ادامه با اشــاره به واكنــش مردم و ورود هنرهاى قديمى 
به زندگيشان گفت: واقعيت اين است كه اصالً تصور نمى كردم 
نمايشگاه با چنين استقبالى روبه رو شود زيرا تاكنون كسى به اين 
شكل كه عنوان مفهومى به تاپسترى بدهد، نبوده و حداقل من 
در ايران چنين چيزى نديده ام، زيرا هميشه از تاپسترى به عنوان 
يك هنر تزئينى استفاده شده است. نخستين دغدغه من هم در 
اين نمايشگاه دقيقاً اين بود كه بازديدكنندگان از من سؤال كنند 
اين چيزهايى كه بافته شده چه معنى دارد كه خوشبختانه از اين 
آثار استقبال شد و مردم كامالً متوجه هدف و منظور من شدند.

وى در پايان افزود: به خلق آثار تاپســترى با موضوع معمارى ادامه 
مى دهم و با پايان يافتن اين نمايشگاه سراغ پروژه جديدم خواهم رفت.

مهر: مراسم تشييع پيكر زنده ياد داريوش اسدزاده، 
بازيگر تئاتر، سينما و تلويزيون صبح ديروز با حضور 

اهالى هنر در خانه هنرمندان برگزار شد.
در ابتداى اين مراسم اصغر همت روى صحنه آمد 
و گفت: امروز اينجا جمع شــده ايم تا يكى ديگر 
از سرسلســله هاى تئاتر و سينماى ايران را بدرقه 
كنيم. مردى كه تا چندى پيش ســالم و سالمت 
زندگى مى كرد، در اين ســال ها هميشه در همه 
مراسم حضور داشت و دعوت ها را مى پذيرفت. او 
را مى توان الگويى براى اخالق دانست؛ فردى كه 
خاطره اى بيش از 70 ســال براى هنر ايران رقم 

زده است.
در ادامه على دهكردى به عنوان نماينده انجمن 

بازيگران ســينما روى صحنه آمد و بيان كرد: در 
فرهنگ عامه ما عبارت جالبى وجود دارد به عنوان 
بزرگ خاندان، ما هم امروز بزرگ خاندانمان را از 
دست داده ايم. رفتن داريوش اسدزاده، رفتن يك 
گنجينه در حوزه تئاتر و سينما بوده است. استاد 
اسدزاده يك هنرمند نمونه بود كه الگوى مناسبى 
براى هنرمندان به شــمار مى رفت. او آدم صبور 
و شــكيبايى بود كه در شــرايط فعلى هيچ گاه از 
ناماليمات زندگى خود شكايت نكرد. اين هنرمند 
معتقــد بود  مردم بايد هنرمندان را به شــكل و 
شــمايل برازنده ببينند به همين دليل هميشه 

خوش پوش بود.
ايرج راد، رئيس خانه تئاتر نيز در سخنانى گفت: 

ما تاريخ شــفاهى بخشى از هنر اين مملكت را از 
دست داديم، هنرمندى كه شاهد فرازوفرودهاى 
تئاتر ايران بود. اسدزاده آن زمان كه كمپانى تئاتر 
وجود داشت و تئاتر از نظر ارزش هنرى در جامعه 
جايگاه ويژه اى داشــت، در تئاتر فعاليت مى كرد. 
اين هنرمند با بزرگان بسيارى در حوزه تئاتر كار 

كرد.
وى ادامه داد: داريوش اســدزاده هزار و هشتاد و 
يك جلد كتاب نفيس از گنجينه خود با تعدادى 
از آثار مكتــوب تئاتر به كتابخانه خانه تئاتر اهدا 
كــرد. وى از هنرمندانى بود كــه در تمام دوران 
كارى خود بســيار شناخته شده اما متواضع بود، 
هرگز نشنيدم اين هنرمند خصلت بد يك هنرمند 

را بيان كند و هميشه خصلت خوب هنرمندان را 
بيان مى كرد.

مراســم ختم اين هنرمند فقيد پنجشنبه هفتم 
شهريور ساعت 11 در مسجد نور واقع در ميدان 

فاطمى برگزار مى شود.

داريوش اسدزاده 
راهى خانه ابدى شد

دهكردى: 
بزرگ خاندانمان
را از دست داديم

سينما

تجسمى

نگاهى به فيلم «قسم» جديدترين ساخته محسن تنابنده

ضعف شخصيت پردازى در قصه اى شلوغ
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