
ما تركناك يابن الحسين 
سيدحســن نصراهللا در سخنرانى مراسم 
شب عاشورا كه به صورت زنده در مجتمع 
سيدالشــهدا در ضاحيــه جنوبى بيروت 
پخش مى شد، درباره رهبر انقالب گفت: 
«رهبر اردوگاه ما امــروز، امام خامنه اى 
و مركز اين اردوگاه، جمهورى اســالمى 
ايران اســت و آمريكا تــالش دارد آن را 
محاصره كند». پس از اين سخنرانى كاربران عرب زبان فضاى مجازى با انتشار 
پست هايى با هشتگ #ما_تركناك_يابن_الحسين از رهبر انقالب حمايت 
كردند. يكى از كاربران در اين باره نوشته است: «#ما_تركناك_يابن_الحسين 
يعنى خدايا حاشا كه حتى پشت ولى فقيه دينى ات رو خالى كنيم، چه رسد 

به امام معصوم. شيعه اين بار براى پيروزى نهايى آماده مى شود». 

ُملك رى كجاست؟
با  كاربران شبكه هاى اجتماعى همزمان 
عاشــورا، دلنوشته هاى خود را با هشتگ 
#ياحسين در فضاى مجازى به اشتراك 
گذاشتند. هشتگ #ياحسين اين روزها به 
يكى از داغ ترين هشتگ هاى توييتر تبديل 
شده است. در ادامه چند نمونه از پيام هاى 
منتشر شده در اين زمينه را مى خوانيد: 
«عالمه طباطبايى: كسى چه مى داند شايد قلب قرآن، سوره «ياسين» همان 
«يا حسين» است كه بى سر شده است... عمرسعد پيش از جنگ اقرار مى كند 
 مى دانم اگر براى حســين بجنگم، اهل سعادتم و اگر با حسين بجنگم، اهل 
شقاوت؛ اما چه كنم كه نمى توانم از ُملِك رى بگذرم. ُملِك رِى ما كجاست كه 

نمى گذارد در قافله حسين بمانيم؟»

گريه بر بوم
صفحه اينســتاگرام دوماهنامــه «بيناب» 
تصويرى از اثر «عاشــورا» به قلم  اســتاد 
«محمــد مدبر» را به اشــتراك گذاشــته 
اســت. محمد مدبر يكــى از بنيان گذاران 
سبك نقاشى قهوه خانه اى است كه بيشتر 
تصويرسازى هاى به جا مانده از او در زمينه 
واقعه عاشورا  و حماسه هاى مذهبى هستند. 
صفحه اينستاگرام بيناب به نقل از فرزند حسن چليپا، شاگرد استاد مدبر در توضيح 
اين نقاشــى نوشته اســت:« پدر من مى گفت كه آقاى مدبر در حال گريه روى 
تابلوى عاشورا كار مى كرد و نقل مى كرد كه من دائم در كربال هستم. خود آقاى 

مدبر تعزيه خوان هم بود و نقش دو طفالن مسلم را بازى مى كرد».

خوشحالم كه نتيجه داد
مژده لواسانى در واكنش به خبر بازداشت 
شــبنم نعمت زاده به دليل انحصار دارو و 
تحصيل مال نامشروع، در اينستاگرامش 
نوشــت:«حاال كه خبر بازداشــت خانوم 
نعمت زاده به اتهام انحصار دارو و تحصيل 
مال از طريق نامشــروع منتشر شده، ياد 
پارسال دقيقاً همين روزها افتادم كه اين 
موضوع براي نخســتين بار در تلويزيون در برنامه ما رسانه اي شد... ما بابتش 
خيلي حرف شنيديم و كارمون سخت شد، اما حاال خوشحالم كه نتيجه داد».

 محمد تربت زاده  قديمى ها مى گويند كســى كه به 
مجلس آقا مى آيد يعنى طلبيده شده . فرقى نمى كند كه 
دلش از چه جنسى باشد. همين كه خودش را برساند به 
مجلس، يعنى لياقتش را داشته است. اصالً وقتى خود آقا 
پاى دعوت نامه اش را امضا زده، ما كى باشيم كه بخواهيم 
در ماجرا ان ُقلت بياوريم؟ يك هوا دانه درشــت تر اما آن 
كسى اســت كه براى آقا مجلس گرفته است. گيريم كه 
مجلسش باب دندان برخى ها نباشد؛ سبك عزادارى اش به 
دل برخى ديگر ننشــيند يا به قول امروزى ها خيلى ها با 
مجلسش حال نكنند، اما همين كه عزمش را جزم كرده 
تا براى اباعبداهللا(ع) مجلس برپا كند يعنى حال و روزش 
از خيلى هايمان رو به راه تر است و خاطرش شايد كمى تا 

قسمتى عزيزتر از ما.
اين همه آســمان و ريســمان بافتيم تــا بگوييم برخى 
هيئت هاى امروزى اگرچه ســبك عزادارى شــان زمين 
تا آســمان با هيئت هاى قديمى توفيــر دارد و نوحه ها و 
سوگوارى هايشــان ممكن اســت كمتر به دل قديمى ها 
و سنتى ترها بنشــيند اما تا وقتى كارشان به اباحه گرى 
نكشــيده، خاطرشــان همان قدر براى آقا عزيز است كه 
خاطر پيرغالم هاى آقا. يعنى اينكه اگر اين مطلب، تعريف 
و تمجيدهايش از هيئت هاى قديمى كشورمان و رسم و 
رسوم عزادارى شان، زياد شد، خدايى نكرده آن را نگذاريد 

به پاى كم ارزش شمردن هيئت هاى عزادارى  امروزى.

  نخل بردارى در يزد
تعريف واژه «نخل» در حوالى يزد زمين تا آسمان با نخلى 
كه ما در ذهن داريم تفــاوت دارد. «نخل» براى يزدى ها 
بيش از همه چيز يادآور مراسم «نخل بردارى» است كه هر 
سال پيش از غروب آفتاب روز عاشورا در اين شهر برگزار 
مى شود. نخل يك سازه چوبى سروى شكل است كه چهار 
ستون دارد. نخل ها معموالً يكدست سياه پوشند و با صدها 
شمشــير، قمه و خنجر تزئين شده اند و چون هيبتشان 
طعنه به درخت خرما مى زند، به آن ها نخل مى گويند. هر 
نخل يك فرمانــده دارد كه در پهنه  جلو آن روى يكى از 
چوب هاى نخل مى ايستد و نخل بران را راهنمايى مى كند. 
دو نفر هم باالى نخل مى ايستند. يك نفرشان اذان مى گويد 
و نفر ديگر اشعار حماسى يا بيت هاى دوازده بند معروف 
محتشم كاشانى را مى خواند. نخل را معموالً سه بار به دور 

حسينيه مي چرخانند و بعد آن را زمين مى گذارند.
يزدى ها بخش هاى مختلف نخل را نمادى از يك حادثه 
و متعلق به شــخص خاصى در حادثــه كربال مى دانند. 
مثالً خود نخل به عنوان نمادى از پيكر سيد الشهدا(ع)، 
سياه پوش كردن به عنوان پارچه سياه روى جنازه، شمشير 
و نيزه ها به عالمت تير و نيزه هاى وارد شــده بر بدن امام 
حســين(ع)، آينه به عنوان نور وجود امام حســين (ع)، 
علم هايى كه بر نخل بسته مى شود نمادي از علمدار امام 
حسين(ع)، پارچه هاى زينتى كه بر نخل مى بندند به عنوان 
حجله حضرت قاسم(ع)، زنگ هايى كه در قديم مى بستند 
به عنوان زنگ كاروان امام و  ... . نخل حســينيه شاه ولي 
شهرســتان تفت تقريباً قديمي ترين نخل كشور است، 
حدود 41 متر ارتفــاع دارد و قدمتش برمى گردد به قرن 

نهم هجرى.

  هيئت لوطى هاى تهران
در بين لوطى هاى جنوب شــهر تهران اولين نفر «شهيد 
طيــب حاج رضايى» هيئت دارى را باب كرد. همه چيز از 
سال 1326 شمسى آغاز شد. يعنى همان سالى كه طيب، 

يكى از لوطى هاى بنام تهران، به كربال رفت و در بازگشتش 
تصميم گرفت در محله قديمى صابون پزخانه بازارچه حاج 
غالمعلى در انتهاى باغ فردوس مولوى در منزلش تعزيه 
برپــا كند. بعدها البته به دليل محدوديت مكان، طيب از 
بازارچه حاج غالمعلى نقل مكان كرد و تكيه مفصلى در 
بنــگاه حاج على نورى در خيابان رى برپا كرد. ســبك و 
سياق عزادارى هيئت طيب كم كم در تهران معروف شد. 
هيئت لوطى هاى تهران 100 دسته سينه زن داشت كه روز 
عاشــورا از ميدان بارفروش ها راه مى افتادند و خيابان رى، 
چهارراه مولوى، خيابان سيروس، بوذرجمهرى، گلوبندك، 
خيام، ميدان اعدام و خيابان مولوى عبور مى كردند و آخر 
سر به هيئت برمى گشتند. هيئت لوطى هاى تهران آن قدر 
پرجمعيت بود كه زمان حركت دسته اش، ساير دسته ها 
عزاداريشــان را متوقف كرده و يك گوشه مى ايستادند تا 
دسته لوطى هاى تهران را تماشا كنند! هرچند سال هاى 
پس از شــهادت طيــب، جمعى از لوطى هــاى قديمى، 
هيئت را سرپا نگه داشــتند، اما طبق گفته قديمى هاى 
تهران، هيئت لوطى ها بعد از شهادت طيب از رونق افتاد 

و دسته هاى عزادارى اش روز به روز كم جمعيت تر شد.

  نوجوان هاى ريش سفيد
زمانى كــه «حاج اكبر ناظم قنات آبادى» تصميم گرفت 
در قنات آباد تهران هيئت بــه پا كند، نه خودش حاجى 
شــده بود و نه بچه محل هايش. آن روزها حتى پشت لب 
بچه هاى قنات آباد هم هنوز سبز نشده بود. مشتى نوجوان 
بودند كه بزرگشان 13 سال داشت و آرزو داشتند مثل آدم 
بزرگ ها، پرچِم هيئت اختصاصى خودشان را علم كنند. 
البد هيچ كس حاضر نشد ملكش را بدهد به چند بچه ده 
دوازده ساله، به همين خاطر جلسات هيئتشان تا 10 سال 
اول، به طور چرخشى در خانه اعضايش برگزار مى شد. براى 
گذراندن امور هم هر كس از خانه اش چيزى مى آورد. يكى 
قند، يكى چاى، يكى پارچه و... . البته مركزيت جلسات در 
منزل حاج سيدعباس صادق الحسينى بود و بچه ها عالمتى 
حلبى درســت كرده بودند و در منزل او مى گذاشتند تا 
در شــب هاى محرم دسته راه بيندازند و علم كشى كنند. 
بچه هاى هيئت قنات آباد البته عمده شهرتشان را مديون 
فعاليت هاى انقالبى شــان اند. اصالً نــام قنات آبادى ها با 
نوحه اى كه حاج اكبر ناظم براى تظاهرات 12 خرداد 42 
گفته بود و در بازار تهران بر سر زبان مردم افتاد، در تاريخ 
انقالب ثبت شده است. قصه از اين قرار بود كه حاج ناظم 
چنين دمى را براى تظاهرات ساخته بود: «يحيى الخمينى/
يحصن الزعيم االعظم/غم خوار اسالم/مرجع شيعيان يا بن 
الزكيه/اهللا اكبر». در بازار تهران حاج اكبر ناظم اين نوحه را 
مى خواند و مردم هم دم گرفته بودند كه مأموران ساواك 
ســر مى رســند. مردم حاج ناظم را فرارى مى دهند، اما 

مأموران پسر بزرگ اوـ  مرتضىـ  را دستگير مى كنند.
هيئت نوجوانان قنات آباد حاال بيش از 60 ســال قدمت 
دارد و نوجوانانــى كه اين هيئــت را برپا كرده اند، همه از 
ريش سفيدهاى محل به حساب مى آيند. هيئت قنات آباد 
هرچند براى فعاليت هاى انقالبى و ســابقه دور و درازش 
مشهور شده اما عزادارى اش هنوز به سبك و سياق همان 

روزهاى نوجوانى ريش سفيدهايش انجام مى شود.

  «يا عباس يا عباس» در شاهرود
از صبــح روز پنجم محــرم در دو محله بيدآبــاد و بازار 
شاهرود، دســته تكيه بازار، خانه به خانه و تكيه به تكيه 
براى بستن طوق ها و علم ها حركت مى كند. پس از اين، 

همه طوق ها و علم ها در مســير مشخص به سمت تكيه 
بازار يا تكيه زنجيرى حركت مى كنند و انبوه عزاداران در 
تكيه زنجيرى بازار شاهرود به يكديگر مى رسند و مراسم 
سنتى «يا عباس يا عباس» برگزار مى شود. طوق هايى كه 
اهالى شاهرود مى بندند، نمادى است از علم و بيرق علمدار 
كربــال.  طوق ها تيغه اى دارند كه معموالً در هنگام حمل 
شدن بر زمين مى افتند و عزاداران بالفاصله پس از به زمين 
افتادن تيغه، گوسفندى را قربانى مى كنند. اهالى شاهرود 
معتقدند اگر تيغه در طول مســير بر زمين نيفتد، اتفاق 
ناگوارى براى حمل كننــده آن رخ خواهد داد، به همين 
خاطر حمل كننده طوقه حتى به عمد هم كه شده، تيغه 
را بر زمين مى اندازد. روال برگزارى مراســم به اين شكل 
است كه پيرغالم ها و بزرگان شهر در روز پنجم محرم به 
خانه افرادى كه نذر دارند مى روند و تا پيش از ســاعت 4 
عصر، طوقشان را با پارچه تزئين مى كنند. رأس ساعت 4، 
بزرگان شهر درحالى كه اشعار محتشم كاشانى را زمزمه 
مى كنند، در شــهر راه مى افتند و بيرق سفيدى كه نماد 
بيرق حضرت عباس هنگام عزيمتشــان براى آوردن آب 
است را علم مى كنند. از اينجا به بعد خانواده هاى شاهرودى 
طوقشان را برداشته و پشت سر بزرگان راه مى افتند و به 
سمت تكيه بازار يا تكيه زنجيرى حركت مى كنند تا آنجا 

نوحه «يا عباس يا عباس» را بخوانند.

  شاه حسين، واى حسين
عزادارى در اردبيل و آذربايجان انگار پيوند خورده است با 
دو رسم معروف «طشت گذارى» و «شاخسى، واخسى». 
دسته هاى عزادارى «شاخسى، واخسى» (شاه حسين، واى 
حسين) در آذربايجان، برخالف ساير دسته هاى عزادارى 
كه از ابتداى محرم فعاليتشان را آغاز مى كنند، از دهه آخر 
ماه ذى الحجه دست به كار مى شوند. آذربايجانى ها چند روز 
مانده به شروع محرم، شب ها در حسينيه ها و مساجد جمع 
مى شــوند و در صف هاى طوالنى و زنجيروار به كوچه و 
خيابان مى آيند. اين روال تا ظهر عاشورا ادامه پيدا مى كند 
و پس از پايان مراســم در ظهر عاشــورا، عزاداران با ذكر 
«شاخسى، واخسى» خود را به خيمه هايى كه به صورت 
نمادين به آتش كشيده شده اند مى رسانند.«طشت گذارى» 
يا «طشت گردانى» هم ديگر رســم مذهبى اهالى غرب 
كشــورمان است كه هرچند خاص اردبيلى هاست اما كم 
و بيش در نقاط مختلف آذربايجان هم برگزار مى شود. در 
اين مراسم طشت، نماد مشك سقاى كربال و آب نماد رود 
فرات است. اين مراسم هم مثل شاخسى، واخسى پيش 
از محرم آغاز مى شــود و از 27ذى الحجه تا پايان اين ماه، 
شــهر اردبيل به 6 محله بزرگ تقســيم مى  شود. در هر 
محله، ريش سفيدان طشــت ها را بر دوش حمل كرده و 
وارد مساجد مى شوند؛ عزاداراِن مسجد هم به احترام بلند 
مى شــوند و رو به روى ريش سفيدها با شعار «الدخيل يا 
ابوالفضل» سينه مى  زنند. ريش  سفيدها هم با دور زدن در 
مسجد، طشت ها را در جاى مخصوصش قرار مى  دهند و 
آن را از آبى كه در كوزه ها بر دوششــان حمل كرده اند، پر 
مى كنند. فلسفه مراسم طشت گذارى كه قدمتش به دوران 
صفويه برمى گردد از نظر خيلى ها با اهميت و جايگاه آب 
در حادثه كربال پيوند خورده است اما بعضى از مورخ ها هم 
مى گويند براساس روايت هاى تاريخى، در مسير راه كاروان 
كربال پيش از رسيدن به دشت نينوا، سربازان حر در منطقه 
 اى به نام «زباله» راه را بر كاروان امام بســته اند كه در اين 
محل، امام باوجود كمبود آب دستور مى  دهند طشت ها را 

طورى پر كنند كه آب به سربازان لشكر حر هم برسد.

شيمى درمانى
يكباره  مشــكل  زندگــى:  قدس 
ســروكله اش پيــدا شــد. اول درد 
مختصرى بــود  كه موقع غذا خوردن 
پيدايش مى شد و كم كم تبديل شد به 
عارضه گير كردن غذا در گلو، مشكل 
بلع و بعد هم ســرفه و درد شديد در 

موقع غذا خوردن. خالصه كار به دكتر، آزمايش، عكس و ... كشيد. آقاى دكتر 
وقتى عكس ها را ديد جورى هول شــد كه فراموش كرد بايد اين جور مواقع 
هواى بيمار و اطرافيانش را داشــت و خبر را كم كم گفت ... ته خودكارش را 
نشــان داد و گفت: «فقط اين قدر... همين قدر از ريه ات سالم مونده ...سرطان 
همه جاشو گرفته». توضيحات بعدى اش نشان مى داد سرطان ريه نادر است 
و با توجه به ميزان پيشــرفتش، بعيد به نظر مى رسد از شيمى درمانى كارى 
بربيايد. اين ماجرا مقدمه داستان واقعى زندگى «محمد سعادت خواه» است 
كه دو سه روز پيش «فارس» آن را منتشر كرد. ادامه مطلب را از زبان خودش 
بخوانيد: دكتر گفت اول بايد شــيمى درمانى كنيم؛ بعــد پرتودرمانى. وقتى 
توده كنترل و كوچك شد، شــايد بتوانيم جراحى كنيم... خيلى دير شده و 
همين اآلن شــروع كنيم بهتر از يك ساعت بعد است ... توى نسخه داروهاى 
شيمى درمانى را نوشت و داد  دستم. شماره تلفن همراهش را هم داد كه من 
در قســمت «دال» دفترچه تلفن همراهم ذخيره كردم... بعد اضافه كرد كه 
هــر وقت داروها را خريدى با من تمــاس بگير تا بگويم ِكى بايد بيايى كدام 
بيمارستان ... همسرم كه از ارادت من به امام حسين(ع) اطالع داشت، گفت 
حاجى نمى خواهد شيمى درمانى كنى! همين فردا مى رويم كربال و شفايت را 

از آقا مى خواهيم. من اما موافقت نكردم. 
گفتم كه ما شــيعه امام على(ع) هستيم. حضرت وقتى ضربت خوردند به 
فرزندانشان گفتند كه طبيب خبر كنند. پس ما، هم دستور دكتر را انجام 
مى دهيم هم از همين جا به سيدالشــهدا(ع) متوسل مى شويم... داروها را 
گرفتم ... حالم هم زياد مســاعد نبود... به قسمت حرف «د» دفترچه تلفن 
گوشــى مراجعه كردم. به حساب خودم شماره دكتر را گرفتم و تا برداشت 
شروع به صحبت كردم كه آقاى دكتر داروها را خريدم. فردا بايد بيايم كدام 
بيمارستان براى شــيمى درمانى؟ كه يكهو صدايى آشنا؛ يكى از دوستانم 
گفت: «حاجى چى ميگى؟! كدوم دكتر، كدوم شيمى درمانى؟ درست حرف 
بزن ببينم چه شــده؟ اصًال حوصله نداشتم و گفتم كه بايد قطع كنم، اما 
اصرار كرد: «داروى تو دســت من است، جاى ديگرى نرو!» كنجكاو شدم 
بدانم منظورش چيســت؛ گفت: «تازه از كربال آمده ام. متوليان حرم، تربت 
ناب مزار سيدالشهدا(ع) را به عده معدودى دادند. من هم براى يك نفر كه 
بيمار داشــت و اتفاقاً يكى دو كوچه پايين تر از خانه شما زندگى مى كند، 
آورده ام اما ظاهراً نيســتند، رفته اند مسافرت. تو اشــتباه تماس نگرفتى. 

ِحكمت داشت و اين تربت روزى توست».
بقيه ماجــرا را خودتان هم مى توانيد حدس بزنيد. محمد ســعادت خواه 
تربت مزار سيدالشهدا را مى گيرد و مى خورد. خودش مى گويد به همسرم 
گفتم من شــفايم را گرفتم. چه خوب بشــوم و چه نشوم... مهم دلم بود 
كه آرام گرفت ... حاال برويم شــيمى درمانى هم بكنيم. بيمارى كه فقط 
به اندازه يك ته خودكار از ريه اش ســالم مانده بود، وســط  مشكالت و 
دردهاى شــديد ناشى از بيمارى و شــيمى درمانى يك بار ديگر متوسل 
به امام حســين(ع) مى شــود... عكس هايى كه پس از مرحله اول شيمى 
درمانــى مى گيرند را بــراى دكتر مى برد تا تأثير يا عــدم تأثير داروها را 
بررســى و داروى جديد بدهــد. دكتر اين بار هم متعجب و دســتپاچه 
مى شــود... بعد مى گويد : امام حســينى كه يكسره از او دم مى زدى و به 
بقيه بيماران روحيه مى دادى، شــفايت داد... خبرى از سرطان نيست ... 
راستى اول مطلب يادم رفت بگويم محمد سعادت خواه 20 سابقه خدمت 

در كاروان هاى زائران عتبات عاليات را هم داشت!

 مجازآباد
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ورزش
ايران برترين آسيايى جام جهانى بسكتبال شد

سالم بلند قامتان به المپيك

هنوز اتهام دوپينگ را باور ندارم

مارادونا: مسى كاشته زدن 
بلد نبود!

گفت وگو با پرويز شيخ طادى، كارگردان سريال «بانوى سردار»

بى بى مريم بختيارى يك اسطوره ملى است

دينگ دينگ... كودك دلبندتان بيدار شد!
فؤاد آگاه: قصد بدگويــى از فناورى 
را ندارم. حتى برعكس ممكن اســت 
شــما در چند ســطر اول اين مطلب 
احساس كنيد دارم از فناورى و قدرت و 
كاربردهايش در حوزه هاى مختلف دفاع 
مى كنم. تا من كلمات مناســب براى 

رساندن منظورم را پيدا و منظور و مقصودم از اين بحث را آماده مى كنم تا پيش 
روى شما بگذارم، لطفاً اين چند خط خبرعلمى را بخوانيد: «شركت گوگل به 
تازگى اختراعى را به ثبت رسانده كه مى تواند با نظارت بر صدا و حركت كودك، 
رفتارهاى طبيعى و غيرطبيعى او را تشخيص دهد و در صورت لزوم به والدين 
اطالع دهد كه آيا كودك آن ها در جاى خود راحت است يا خير... اين دستگاه 
و نمايشگرش مجهز به فناورى ردياب چشم است و با تجزيه و تحليل وضعيت 
چشم كودك همانند بررسى تغيير در عنبيه، مردمك و سفيدى چشم مى تواند 
مشخص كند كه آيا كودك بيدار است يا كامالً به خواب رفته است... نمايشگر 
دستگاه، داراى فناورى بسيار پيشرفته اى است و مى تواند موقعيت بدن كودك 
مانند ايستادن، زانو زدن، پريدن يا باال رفتن از مكانى و دراز كشيدن را تشخيص 

دهد و همزمان اطالعاتش را به گوشى والدين ارسال كند...». 
اآلن شــما با خواندن اين خبر حيرت كرده و فناورى را تحســين مى كنيد يا 
اينكه نگران مى شويد؟ راستش را بخواهيد من ضمن اينكه پيشرفت فناورى 
را هميشه تحسين مى كنم اما اعتراف مى كنم در برخورد با فناورى هايى از اين 
دست، نگران هم مى شــوم و ده ها عالمت سؤال باالى سرم روشن مى شوند، 
يعنى اين فناورى با چه هدفى توليد شده است؟ براى چه قشر و چه جوامعى 
كاربــرد دارد؟ آيا همين حــاال در زندگى هاى امروزى و بــدون اين فناورى، 
ساعت ها و زمان جدايى والدين از فرزندانشان، زياد و نگران كننده نيست؟ آيا 
قرار اســت نگهدارى از فرزندان به صورت 24 ساعته به پرستاران هوشمند و 
ديجيتالى سپرده شود؟ آيا قرار است والدين از راه دور، سِر كار، در ميهمانى، در 
سفر و ... با يك هشدار روى گوشى شان متوجه شوند كه مثالً كودك دلبندشان 
اآلن چشمانش را باز كرد... اآلن خميازه كشيد ... حاال خودش را خيس كرد... 
اآلن ورجــه وروجه كرد... به برادرش فحش داد...غذايش را خورد... با ســنگ 

شيشه همسايه را شكست و ...؟
راســتش را بگوييد، پيشرفت هايى از اين دست در فناورى واقعاً شما را نگران 

نمى كند؟

نگاهى به آيين هاى عزادارى محرم از يزد تا اردبيل

ايران كارش را در مقدماتى جام ج هانى محكم شروع كردعشق ايران حسين   است

پيروزى آرام ميان 
شورش هاى هنگ كنگ

روايت عشق

باور مى كنيد؟
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جواد رستم زاده: تیم ملی فوتبال کشورمان عصر دیروز 
در نخســتین گام خود برای حضور در جــام جهانی قطر 
موفق شــد در هنگ کنگ به برتری دو بر صفر برسد. در 
این بازی که تحت تدابیر شــدید امنیتی و در رطوبت باال 
برگزار شد شاگردان ویلموتس در هر نیمه یک گل زدند. 
در نیمه نخست بازی سردار آزمون در دقیقه 23 گل زد. 
در این نیمه تیم ملی چند فرصــت دیگر هم برای گلزنی 
داشت. اما ضربات دیگری از سردار، انصاری فرد، ترابی و 
جهانبخش راهی به دروازه پیدا نکرد. تیم ملی در این نیمه 
در فاز هجومی بد عمل نکرد اما در فاز دفاعی مقابل تیم نه 
چندان قدرتمند هنگ کنگ نگران کننده عمل کرد. یکی 
دو بار اشــتباهاتی از مدافعان میانی تیم ملی به خصوص 
محمد حسین کنعانی زادگان سر زد که می توانست منجر 
به گل برای حریف شود. اما هوشیاری بیرانوند این اجازه 

را به تیم میزبان نداد. 
در نیمه دوم هم داستان همین بود. میزبان رمق الزم برای 
بازکردن دروازه ما را نداشت و ما با گل دقیقه 54 انصاری فرد 
که روی کار ترکیبی ســردار، جهانبخش صاحب موقعیت 
شدیم خیال خودمان را راحت کردیم. بعد از این گل آنچه 
بیشتر به چشــم آمد عدم توانایی صدردرصدی برای حفظ 

توپ بود. در دقایق باقیمانده تیم ملی ایران با افت محسوسی 
مواجه شد و تعویض های صورت گرفته هم نتوانست بر قدرت 
تهاجمی شاگردان ویلموتس اضافه کند. با این حال در دقایق 
وقت اضافه سردار آزمون شوتی را روانه دروازه حریف کرد که 

ایران کارش را در مقدماتی جام جهانی محکم شروع کرد

پیروزی آرام میان شورش های هنگ کنگ

آدیداس مانع انتقال پوگبا به رئال
ورزش: به نوشته دیلی اســتار دلیل اینکه انتقال پل پوگبا ســتاره فرانسوی منچستر 
یونایتد به رئال مادرید منتفی شده، دخالت شرکت آدیداس بوده است. آدیداس اسپانسر 
رئال مادرید هم هست، اما در آنجا با وجود کریم بن زما و گرت بیل برنامه های بازاریابی  اش 
کامل است. آدیداس در سال 2۰۱۶ یک قرارداد ۱۰ ساله به ارزش3۱ میلیون پوند با پوگبا 
امضا کرد. این شرکت با منچستر یونایتد نیز یک قرارداد ۱۰ ساله به ارزش ۷5۰ میلیون 
پوند تا سال 2۰24 دارد. روزنامه دیلی استار نوشته این دو سرمایه گذاری از ابتدا معنایش 

این بود که آدیداس درباره آینده پوگبا در یونایتد حق دخالت دارد. 

ساموئل اتوئو بازنشسته شد
ورزش: ساموئل اتوئو، مهاجم سابق بارسلونا و اسطوره فوتبال کامرون پس از 22 سال 
فعالیت حرفه ای در دنیای فوتبال در سن 38سالگی بازنشستگی خود را اعالم کرد 
و کفش ها را آویخت. اتوئو که بسیاری او را یکی از با استعداد ترین فوتبالیست های 
تاریخ آفریقا می دانند با انتشار پستی در اینستاگرام خود نوشت: »پایان. پیش به سوی 
چالشی جدید. از همه شما متشکرم«. اتوئو پس از درخشش در مایورکا در سال 2۰۰4 
به  بارسلونا پیوست و با این تیم دو بار در لیگ قهرمانان، چهار بار در اللیگا، دو بار در 

سوپرجام اسپانیا و یک بار در جام حذفی این کشور به  قهرمانی رسید.

پیشنهاد رئال به فن دایک
 ورزش: نشریه »اکســپرس« انگلیس خبر داد که باشــگاه رئال مادرید برای جذب 
ویرجل فن دایک، مدافع تنومند لیورپول وارد عمل شده است. او به تازگی موفق شد 
مسی و رونالدو را کنار بزند و جایزه بهترین بازیکن سال اروپا را از آن خود کند. رئال 
در تالش است تا رضایت فن دایک را کسب کند اما کار سختی را پیش رو دارد چون 
این صخره هلندی دوست دارد در لیورپول بماند. از سوی دیگر لیورپول نیز دست 
بسته ننشسته و می خواهد او را از وسوسه ها در امان نگه دارد به همین دلیل دستمزد 

هفتگی اش را از ۱25 هزار پوند به 2۰۰ هزار پوند افزایش می دهد.

جراحی با سلول های بنیادی،  امید جدید شوماخر
ورزش: میشائیل شوماخر، اسطوره اتوموبیلرانی ۶ سال پس از حادثه ای که در حال اسکی 
در کوه های آلپ برایش اتفاق افتاد قرار است در بیمارستانی در پاریس تحت عمل جراحی 
سلول های بنیادی قرار بگیرد. میشائیل شوماخر به بیمارستان ژرژ پمپیدو پاریس منتقل شده و 
قرار است توسط پروفسور فیلیپ مناشه جراحی شود. عمل جراحی سلول های بنیادی در روند 
فعلی درمان شوماخر انجام خواهد شد. پروفسور مناشه به گزارش نشریه فرانسوی لو پاریزین 
یکی از مشهورترین جراحان سلول های بنیادی دنیاست و در سال 2۰۱4 با پیوند سلول های 

بنیادی جنینی به بیماری که از نارسایی قلبی رنج می برده مشهور شده است.

ورزش: اســتقاللی ها یکبار در گذشته طعم کنار گذاشته 
شدن از آسیا را به دلیل نا آشنایی با قوانین AFC و تعلل 
در ارسال مدارک چشــیده اند و باید مراقب باشند تاریخ 
تکرار نشود. بهمن سال 85 یک لکه تاریک در تاریخ باشگاه 
استقالل ثبت شد. کنار گذاشته شدن از جام باشگاه های 
آسیا به دلیل نا آشنایی با قوانین، جدی نگرفتن هشدارهای 
AFC و دیر ارســال کردن مدارک نتیجــه ای تلخ برای 

آبی پوشان داشت. 
در آن مقطع، زمانی که هشــدارهای الزم به استقاللی ها 
 AFC داده می شد، آن ها به این گمان که شاید هشدارهای
هم مثل فوتبال ایران ضمانت اجرایی نداشــته باشــد، با 
خونسردی کامل مدارک الزم و اسامی تیم شان را در موعد 

مقرر برای AFC ارسال نکردند.
بیش از ۱2 ســال از حذف عجیب آبی پوشــان از آسیا 
می گذرد و امروز که در شهریور ســال ۹8 قرار داریم، 
اظهار نظرهایی از برخی مســئوالن این باشگاه شنیده 
می شود که بی شباهت به اظهار نظرهای مسئوالن آن 

زمان این باشگاه نیست.
در ســال 85 مقداد نجف نژاد مدیرعامــل وقت در اظهار 
نظری عجیب بیان داشــت مدارک را با پست عادی برای 
AFC ارسال کردیم، شــاید کمی دیر برســد اما حتما 
می رسد. مدارک به موقع رسید، دیر رسید یا اصال نرسید، 
حاصلش آن شد که کنفدراسیون فوتبال آسیا خیلی راحت 

آبی پوشان را از جام باشگاه های آسیا کنار گذاشت.
امروز هم اظهار نظری عجیب از یک مسئول می شنویم که 
گفته دوشنبه و سه شنبه ایران تعطیل است و ما چهارشنبه 
مدارک را ارســال می کنیم.هواداران استقالل که اتفاقات 
تلخ سال 85 را فراموش نکرده اند، حق دارند با شنیدن این 
اظهار نظرها و یادآوری خاطرات تلخ آن سال، نگران آینده 

تیم شان در لیگ قهرمانان آسیا باشند.
برخی از مدیران این مجموعه خبر از تکمیل مدارک باشگاه 
برای ارائه به AFC می دهند، اما هنوز این اتفاق به صورت 
عملی روی نداده است و اسنادی برای کنفدراسیون فوتبال 

آسیا ارسال نشده است.

علی عبداحد: ناوگان بلند قامتان بســکتبال ایران 
پــس از حضور در بازی هــای جام جهانــی، با عنوان 
برترین تیم آســیا و کسب تنها ســهمیه المپیک، به 
سوی المپیک 2۰2۰ توکیو تغییر مسیر داد تا سومین 
حضــورش را در المپیک تجربه کنــد )تیم ملی ایران 
در ســال های ۱۹48 لندن و 2۰۰8 پکن در المپیک 
حضور داشــت(. در نگاهی اجمالی، چهار تیم )ایران- 
فیلیپین( و )نیجریه-چین( تیم های مدعی بودند که 
با محاســباتی پیچیده باید برای کســب تنها سهمیه 
المپیک )یک سهمیه در اختیار ژاپن میزبان است( رو 
در روی یکدیگر قــرار می گرفتند که در نهایت در یک 
روز پرخاطره و داغ بسکتبالی، آسمانخراش های ایران 
با اراده و عزمی راسخ بر تیم مدعی فیلیپین ۹5 بر ۷5 
پیروز شدند و این در حالی بود که باید آن سوی دیگر 
تیم نیجریه )نماینده قاره آفریقا( بر چین پیروز شود. 
)نیجریــه 8۶ بر ۷3 چین را شکســت داد( تا با حذف 
چین، تیم ایران المپیکی می شــد. نیجریه با شکست 
چین قدرتمند و در یــک بازی جــذاب ضمن اینکه 
خودش به المپیک راه یافت در مســیر المپیکی شدن 
ناوگان بسکتبال ایران نیز نقش فانوس دریایی داشت. 
براساس اعالم فدراســیون جهانی بسکتبال، به غیر از 

تیم ژاپن که میزبان المپیک 2۰2۰ است، هفت تیم که 
از جام جهانی 2۰۱۹ جواز ورود به المپیک را دریافت 
کرده اند عبارتند از: ایران )آســیا(، نیجریه )آفریقا(، 
آمریکا، آرژانتین )آمریکا(، اسپانیا، صربستان )اروپا(، 

استرالیا )اقیانوسیه(.
چهار مســافر دیگر المپیک در دو تورنمنت در ســال 
2۰2۰ و پیش از المپیک انتخاب می شوند )نیمه دوم 

تیرماه ۹۹(.
همچنین طبق آخرین خبر تیم ملی بســکتبال ایران 
در رتبه 23 رنکینگ فدراســیون جهانی بســکتبال 

قرار گرفت.

شاهین طبع ماندنی شد 
رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال کشورمان 
پس از بازگشــت کاروان تیم ملی به ایران در پاسخ به 
پرسشی درباره ادامه یا قطع همکاری با مهران شاهین 
طبع )سرمربی تیم ملی بسکتبال( گفت: ۱۰۰درصد 
با همین کادر فنی ادامه می دهیم و تالش می کنیم آن 
را تقویت کنیم، شــاهین طبع هم برنامه ریزی خوبی 
برای این مسابقات داشت و  برای ادامه کار هم در حال 

برنامه ریزی است.

هشدارهای AFC را نادیده نگیرید

اتفاق »سیاه« برای آبی ها تکرار می شود؟
ایران برترین آسیایی جام جهانی بسکتبال شد

سالم بلند قامتان به المپیک

ورزش: دیگو مارادونا رسماً کار خود به عنوان سرمربی جدید 
خیمناسیا را شروع کرد. این نخســتین بار پس از سال 2۰۱۰ 
اســت که دیگو در آرژانتیــن مربیگری می کنــد. مارادونا در 
نشست خبری خود گفت: »پس از جام جهانی 2۰۱۰ افسرده 
شدم چون می دانستم مردم از من انتظار داشتند تا آرژانتین را 
قهرمان جهان کنم. پس از حذف از جام جهانی شرایط روحی 

بسیار بدی داشتم و دیگر نمی خواستم به آرژانتین برگردم«.
مارادونا در مورد کار با مسی هم گفت: »من بهترین مسی را در 
اختیار داشتم و این را به همه گفته ام. او می توانست پنج بازیکن 
را دریبل بزند ولی او روی ضربات کاشــته خوب کار نمی کرد. 

مســی در تمرینات هر دروازه بانی را به یــک قهرمان تبدیل 
می کرد. پــس از اتمام تمرین تصمیم گرفتم کــه با او ضربات 
کاشته را تمرین کنم. گلر ما حتی مجبور نمی شد برای مهار توپ 
حرکت خاصی انجام دهد. به مســی گفتم به وسط توپ ضربه 
بزند. این نوع ضربه زدن که کاری ندارد و نباید برای یاد دادن 

آن به من اسکار بدهند«.

ضد  حمله

تمدید قرارداد علیپور با پرسپولیس 
به تعویق افتاد

ورزش: تمدید قرارداد مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس به آینده موکول شد. 
مدیریت جدید باشگاه پرسپولیس خواهان تمدید قرارداد علی علیپور است 
و از این رو این بازیکن روز یکشــنبه هفته جاری دیداری را با محمدحسن 
انصاری فرد داشت.در این نشســت طرفین صحبت ها و نظرات یکدیگر را 
شنیدند و قرار شــد در آینده ای نزدیک جلسه دیگری را برگزار کنند. گویا 
علیپور جهت تمدید قرارداد با پرسپولیس خواستار زمان بیشتری برای فکر 

کردن است و به این خاطر تمدید قراردادش را به آینده موکول کرده است.

 شکست سنگین امیدها در ازبکستان
ورزش: تیم فوتبال امید کشــورمان در دومین دیدار دوستانه خود مقابل 
ازبکستان دوشنبه در ورزشگاه اصلی پاختاکور به مصاف این تیم رفت که در 
پایان با نتیجه 4 بر یک شکست خورد.ملی پوشان کشورمان در این دیدار با 
توجه به ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، با بازوبند مشکی به زمین رفته بودند.

دیدار نخست دو تیم با پیروزی یک بر صفر ازبکستان به پایان رسیده بود.

بازگشت آل نعمه به استقالل خوزستان 
ورزش: کاپیتان استقالل خوزستان به طور رسمی به این تیم بازگشت. احمد 
آل نعمه مدافع فصل گذشته استقالل خوزستان با حضور در این باشگاه، 

قرارداد یکساله خود را امضا کرد و به جمع شاگردان مجید باقری نیا پیوست.

توافق سوشا مکانی با نفت مسجدسلیمان
ورزش: مدیران باشگاه نفت مسجدسلیمان با سوشا مکانی، دروازه بان پیشین 
تیم  فوتبال پرسپولیس به توافق رسیدند. سوشا مکانی دروازه بان پیشین تیم 
فوتبال پرسپولیس و تیم ملی کشورمان که در تیم میوندالن نروژ توپ می زد با 
مدیران باشگاه نفت مسجدسلیمان به توافق رسید.مکانی قرار است در روزهای 

آینده به ایران بیاید تا قراردادش را با نفت مسجدسلیمان امضا کند.

سربازهای ذوب آهن به هفته سوم هم نمی رسند
ورزش: دانیال اسماعیلی فر، احسان پهلوان و مهدی مهدی پور سه بازیکن 
تیم ذوب آهن هستند که برای گذراندن خدمت سربازی در اختیار باشگاه 
تراکتور قرار داشتند. در حالی که گفته می شود زمان خدمت آن ها کامالً به 
پایان رسیده است، ممکن است این سه بازیکن به دیدار هفته سوم ذوب آهن 
نرسند. دیداری که سبز پوشان باید در خانه خود به مصاف تراکتور بروند.

طوالنی شدن زمان تسویه حساب با بازیکنان سرباز امکان حضور این سه را 
در دیدار ذوب آهن مقابل تراکتور به حداقل رسانده است تا این شائبه پیش 
بیاید که تسویه حساب کامل آن ها و بازگشتشان به اصفهان، پس از پایان این 

بازی عملی خواهد شد.

منهای فوتبال

سرپرست تیم ملی کشتی آزاد رفت!
ورزش: هادی حبیبی، سرپرست سابق تیم ملی کشتی آزاد امید و بزرگساالن 
در مورد قطع همکاری اش با تیم ملی گفت: زمانی که در یک مجموعه، نهاد و 
یا سازمانی، تغییراتی در رأس مدیریت ایجاد می شود، مدیر محق است نفراتی 
را انتخاب کند که با آن ها بهتر می تواند کار کند. من فکر می کنم مدیر جدید 

فدراسیون اعتقادی به کار کردن با من نداشت.

گرایی: به هیچ وجه از پیش بازنده نیستیم!
ورزش: ملی پوش وزن ۷۷ کیلوگرم تیم کشتی فرنگی ایران گفت: اتفاقات 
گذشته را فراموش کردم و حاال فقط به کسب بهترین نتیجه در رقابت های 
جهانی می اندیشم. محمدعلی گرایی گفت: من در طول سالیان حضورم در تیم 
ملی بارها با بد شانسی روبه رو شدم و گاهی اوقات به دلیل اشتباهات مختلف 
نتوانسته ام به مدال برسم اما امسال در رقابت های جهانی سعی می کنم تا با 

حداقل اشتباهات در میدان حاضر شوم و در نهایت به بهترین نتیجه برسم.

عبدولی: وزیر با جیب پر پول 
سر تمرین تیم ملی بیاید!

ورزش: سعید عبدولی در حاشیه تمرینات تیم ملی  پیش از اعزام به قزاقستان 
درباره شرایطش برای حضور در مسابقات جهانی گفت: جنگیدن در دستور کار 
ماست و هدف موفقیت مقابل حریفان روی تشک مسابقات جهانی است  و به 
حاشیه ها هم کاری نداریم.  عبدولی در پاسخ به این پرسش که آیا حقوقی هم 
بابت حضور در اردوهای تیم ملی دریافت می کنند یا خیر؟ عنوان کرد: حقوقی 
که نداریم، اما از مسئوالن ورزش، وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک 
انتظار داریم وقتی به اردوهای تیم ملی می آیند با جیب پر بیایند که سرمربیان 
و رئیس فدراسیون پیش از مسابقات بین نمایندگان کشتی ایران توزیع کنند.

نایب قهرمانی ایران در سرزمین سامورایی ها
ورزش: تیم ملی کاراته بزرگساالن ایران با یک طال، دو نقره و دو برنز بر سکوی 
نایب قهرمانی لیگ جهانی کاراته وان ژاپن قرار گرفت. برای تیم ملی کشورمان 
در این پیکارها سارا بهمنیار، مدال طال، ذبیح اهلل پورشیب و صالح اباذری مدال 

نقره، مجید حسن نیا و بهمن عسگری مدال های برنز را کسب کردند.

پس گرفتن دوچرخه از رکابزنان ملی پوش 
توسط فدراسیون!

ورزش: محمد گنج خانلو ملی پوش دوچرخه  سوار از پس گرفتن دوچرخه اش 
توسط فدراسیون دوچرخه  سواری گله کرد. محمد گنج خانلو در خصوص 
دوچرخه  ای را که باید به فدراسیون دوچرخه سواری پس بدهد، اظهار داشت: 
پس از بازگشت  از چین مسئوالن فدراسیون دوچرخه  سواری خواستار این 

شدند تا دوچرخه ای را که به من داده بودند را به آن ها بازگردانم.

صفحه 10    1398/06/20

آگهی تغییرات شرکت زردشت مهد بینالود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36452 و شناسه ملی 10380519809
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,05,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مرتضی صالح زاده شماره ملی4579334108 
به س��مت رئی��س هیئت مدیره آقای مهدی رخصتی ش��ماره ملی 5219648284 به س��مت نایب رئیس هیئت مدی��ره آقای محمود 
رخصت شماره ملی 1062841980 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء منفرد مدیرعامل )محمود رخصت( همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589391(
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 آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل تدبیر بارتوس شرکت تعاونی به شماره ثبت 51074 و شناسه ملی 14004016837
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,06,06 و و نامه شماره253095 مورخ 1397,10,24 اداره تعاون کارورفاه 
اجتماعی مش��هدتصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - محل ش��رکت در واحد ثبتی مش��هد به آدرس اس��تان خراس��ان رضوی ، شهرستان 
مش��هد ، بخش مرکزی ، ش��هر مش��هد، ش��هرک صنعتی ط��رق ، خیابان کال ، خیاب��ان انتهای ج��اده پایانه ، پالک 0 ، س��اختمان پایانه 
باربری ش��هیدخبیری ، طبقه همکف کد پستی 9163918739 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. -2 

اساسنامه جدید شرکت در 52 ماده و 34 تبصره به تصویب رسید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589395(

/ع
98

07
52

3

آگهی تغییرات شرکت زردشت مهد بینالود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36452 و شناسه ملی 10380519809
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,05,30 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - آقای پوریا پزش��کی به ش��ماره ملی 
0938164597 ب��ه عنوان بازرس اصلی وآقای مجید ش��ریعتی به ش��ماره ملی 0941503844 به عنوان ب��ازرس علی البدل ، برای 
مدت یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای مرتضی صالح زاده ش��ماره ملی 
4579334108 - آقای مهدی رخصتی شماره ملی 5219648284 - آقای حمود رخصت شماره ملی 1062841980 برای مدت دوسال 

انتخاب گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589400(
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 آگهی تغییرات شرکت عرش بنیان توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15133 و شناسه ملی 10380307624
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,02,10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - موضوع فعالیت ش��رکت به شرح ذیل تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید: ) کلیه فعالیت های س��اختمانی و تاسیس��اتی اعم از مدرن و س��نتی-تولید، نصب، راه اندازی 
کلیه سیس��تمهای سرمایش��ی و گرمایشی و تهویه مطبوع-صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز - مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و انعقاد 
عقود اس��المی با مراجع مالی و بانکی و انعقاد قرارداد - ش��رکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و ش��رکت در نمایش��گاههای داخلی و 
خارجی و اخذ نمایندگی از ش��رکتهای تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی و ایجاد ش��عبه در داخل کش��ور و خارج کشور پس از اخذ مجوزهای الزم 

و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.( 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589401(
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 آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل تدبیر بارتوس شرکت تعاونی به شماره ثبت 51074 و شناسه ملی 14004016837
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی بطور ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,06,06 و نام��ه ش��ماره253097 م��ورخ 1397,10,24 اداره تعاون 
کارورفاه اجتماعی مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 -غالحس��ین حافظی منش 0936016132 عباس حافظی منش 0921041561 مصطفی حافظی 
من��ش0944204627 بعن��وان اعضای اصلی هیئ��ت مدیره واقایان علی اکبرمحم��دی 0935883312 حمیدرضا عدالتی نی��ا 0889690219 بعنوان 
اعضای هیئت مدیره علی البدل برای مدت س��ه س��ال انتخاب ش��دند -2 حسین آس��وده محمد 0933326130 اقای : جلیل محمدعلیزاده جواد 0 
0921584148 بعنوان بازرس��ان اصلی و علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب ش��دند -2روزنامه قدس بعنوان روزنامه اصلی وروزنامه 

حمایت بعنوان روزنامه علی البدل انتخاب گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589402(
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آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت ومعدن خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 20361 و شناسه ملی 10380358710
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1396,04,28 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - موسس��ه حسابرسی و خدمات مدیریت 
آگاهان تراز توس 10380099628 بعنوان بازرس اصلی و خدمات مدیریت آرمان نگر سیستم شناسه ملی 10320510898 به عنوان بازرس علی 
البدل برای س��ال مالی منتهی به تاریخ 1396,12,29 انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین شد. 
3- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ش��رکت جهاد تعاون خراس��ان )س��هامی خاص( به شناس��ه ملی 10380237237 و شرکت 
خاک طالیی توس )سهامی خاص( به شناسه ملی 10380291467 و شرکت سهام نگر نور )سهامی خاص( به شناسه ملی 10380416624 به عنوان 
اعضای اصلی و آقای امیر خجس��ته نژاد کد ملی 0937637289 بعنوان عضو علی البدل برای مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند 4 - صورتهای مالی 

منتهی به 95,12,30 به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589434(
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آگهی تغییرات شرکت بازرگانی شیمی رادین ماد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 54237 و شناسه ملی 14004853230
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,05,22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سعید روینده به شماره ملی 0079283667 
با پرداخت مبلغ 20000000 ریال به صندوق ش��رکت به جمع ش��رکای ش��رکت اضافه گردید . - خانم المیرا غوغا به ش��ماره ملی 0945084366 
با پرداخت مبلغ 10000000 ریال به صندوق ش��رکت به جمع ش��رکای ش��رکت اضافه گردید . س��رمایه ش��رکت از مبلغ 2000000000 ریال به مبلغ 
2030000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه ش��رکت به ش��رح مذکور اصالح گردید. س��هم الشرکه شرکا به قرار ذیل میباشد 
آقای مهرداد صداقت به کدملی : 0943108098 دارای 1000000000 ریال س��هم الش��رکه. خانم نگارفصیح به ش��ماره ملی 0946748942 دارای 
1000000000 ریال سهم الشرکه آقای سعید روینده به شماره ملی 0079283667 دارای 20000000 ریال سهم الشرکه. خانم المیرا غوغا به شماره 

ملی 0945084366 دارای 10000000 ریال سهم الشرکه. میباشند
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589459(
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آگهی تغییرات شرکت بتن بسط توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 41959 و شناسه ملی 10380578425
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397,04,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - شرکت هدا بسط توس به شناسه 
ملی: 10380446651 آقای محمد خان قیطاقی به ش��ماره ملی 0937628761 و آقای فرهاد صمدی به ش��ماره ملی 0047180838 به 
سمت اعضای اصلی و آقای آقای حسین برلیانی به شماره ملی: 0944884113 به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو 
س��ال انتخاب ش��دند. - آقای حسن فتاح به شماره ملی 0944624537 به سمت بازرس اصلی و آقای محسن سبحانی نیا به شماره 
ملی:0872450899 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر 

آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589468(
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آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل تدبیر بارتوس شرکت تعاونی به شماره ثبت 51074 و شناسه ملی 14004016837
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,06,06 و نامه شماره253097 مورخ 1397,10,24 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی مشهد تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقای غالمحس��ین حافظی منش 0936016132 به س��مت رئیس وآقای عباس حافظی منش 0921041561 به سمت نایب رئیس 
وآقای مصطفی حافظی منش 0944204627 به س�مت منشی هیات مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت 3 سال انتخاب شدند - کلیه قراردادها 
واس��ناد رس��می وتعه��دآور بانکی از قبیل چک – س��فته – وب��رات واوراق بهادر با امضای ثابت آق��ای مصطفی حافظی منش مدی��ر عامل ومتغیر 
اقای غالمحس��ین حافظ��ی منش رئیس هیئت مدیره ودرغیاب رئیس هیئت مدیره با امضای اقای عب��اس حافظی منش نایب رئیس هیئت مدیره 

ومهرشرکت دارای اعتبار است . اسناد عادی و نامه ها با امضای آقای مصطفی حافظی منش ومهر شرکت معتبرخواهد بود
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589480(
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آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل عدل ترابران توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24465 و شناسه ملی 10380399023
به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,04,18به استناد نامه ش��ماره 98.1036 مورخ 1398,05,05انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل 
فرآورده های نفتی و گازی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید علیرضا عدالتیان حسینی فرزند : سید کریم ش ش : 69923 صادره از : مشهد 
به کد ملی 0933063970 آقای سید محمد رضا عدالتیان حسینی به کد ملی 0933111606 آقای سید حسن عدالتیان به کد ملی 0940949245 آقای سیدمهدی 
عدالتیان حس��ینی به کدملی 0921117787 خانم س��یده فاطمه عدالتیان حس��ینی به کدملی 0921819481 به س��مت اعضای اصلی هئیت مدیره برای مدت 2سال 
انتخاب گردیدند، : موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر )حسابداران رسمی ( به شماره ثبت 28650 وشناسه ملی 10320721862 به سمت بازرس اصلی و آقای 
محمد رضا رشیدی نژاد به شماره ملی : 0386203539 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین شد ، 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589482(
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صفحه 11    1398/06/20

پیش�گامان  ش�رکت  تغییرات  آگهی 
رایان�ه و ادوات هوش�مند آرش�یت 
ش�رکت س�هامی خ�اص به ش�ماره 
مل�ی  شناس�ه  و   45898 ثب�ت 

10380618600
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1398,05,27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : 1 - خانم س��هیال محمدیان لطف آبادی 
به ش��ماره ملی 0046586733 به عنوان بازرس 
اصل��ی ، خانم نجمه س��پهری نژاد به ش��ماره ملی 
0043478468 به عنوان بازرس علی البدل برای 

یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589295(
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 آگهی تغییرات شرکت شایان ترابر ایرانیان 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 57767 و شناسه 

ملی 14005732448
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
1398,02,03 و براب��ر نام��ه ش��ماره 18275م��ورخ 
اجتماع��ی  ورف��اه  ،کار  تع��اون  1398,2,19اداره 
شهرس��تان مش��هد تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : 
ش��عبه ای از شرکت در شهرستان جوین به آدرس 
:شهرس��تان جوی��ن - حک��م آباد – ش��هرک - جاده 
نقاب - کنار باس��کول به کدپس��تی 9648115205 
تاس��یس گردید و آقای الیاس ش��یرزاد به شماره 
مل��ی 0703958720 بعنوان مدیر ش��عبه بمدت 3 

سال انتخاب گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)589346(
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آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمرانی و بازرگانی بین المللی صادرات و واردات طوسا 

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 21790 و شناسه ملی 10380372771
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,02,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای علی رضا لقائی ارخودی با شماره ملی 0748843426 
به س��مت رئیس هیئت مدیره وخانم مرضیه س��ادات حسینی سودخری با ش��ماره ملی 0749048931 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای 
محمدرضا حس��ینی با ش��ماره ملی 0924036915 به س��مت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند و آقای علی رضا 
شبانی با شماره ملی 6449104015 به عنوان قائم مقام مدیرعامل منصوب شدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور بانکی با امضاء واحد و 

منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589351(
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آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمرانی 
و بازرگانی بین المللی صادرات و واردات 
طوسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
21790 و شناسه ملی 10380372771

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق الع��اده م��ورخ 1398,02,15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : 1 -، آقای علی رض��ا لقائی ارخودی 
با ش��ماره مل��ی 0748843426 آقای محمدرضا 
حس��ینی ب��ا ش��ماره مل��ی 0924036915 وخانم 
مرضیه س��ادات حسینی سودخری با شماره ملی 
0749048931 به س��مت اعض��ای هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)589362(
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی تیز پر توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 17867 و شناسه ملی 10380334338
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,05,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی علیپوریان ازغدکد ملی0937921696 
به سمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره خانم مرضیه عرفانی قیطانی به شماره ملی 0931375088 نائب رئیس هیت مدیره خانم 
سمیرا جاللیان صداقتی کد ملی 0932319645 به سمت عضو هیات مدیره آقای امیرحسین امیری اسفندقه کد ملی 0923481850 
به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء منفرد رئیس 

هیئت مدیره و مدیرعامل اقای علی علیپوریان ازغد همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589371(

/ع
98

07
52

0

 آگهی تغییرات شرکت بتن بسط توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 41959 و شناسه ملی 10380578425
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 1397,04,14 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : آق��ای محمود ح��اج رضاپور به ش��ماره 
ملی:0930612590 به نمایندگی از ش��رکت هدا بس��ط توس به س��مت رئیس هیئت مدیره آقای محمد خان قیطاقی به ش��ماره ملی: 
0937628761 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد صمدی به ش��ماره ملی: 0047180838 به سمت عضو هیات مدیره 
و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی نایب رئیس هیئت مدیره همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589372(
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آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری کشاورزی 
و موقوفات سمنان مستقر در دامغان به شماره 

ثبت 17 و شناسه ملی 10480002125

به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق 
الع��اده م��ورخ 1398,02,17 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : سرمایه مؤسس��ه کشاورزی و 
موقوفات سمنان مستقر در دامغان از مبلغ 
10,000,000,000 ری��ال ب��ه 15.500.000.000 
ری��ال، از طری��ق نق��دی به موج��ب گواهی 
ش��ماره 60921,111 مورخ 98,4,20 بانک ملت 

شعبه مرکزی دامغان افزایش یافت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان 
)590922(

/ع
98

07
47

1

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی شاخص 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4482 و 

شناسه ملی 10380203717
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
عادی بطور ف��وق العاده م��ورخ 1397,10,10 
تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : س��ید احمد 
 5729148021 مل��ی  ب��ه ش��ماره  موس��وی 
خان��م هاج��ر حس��ن زاده ب��ه ش��ماره ملی 
2249577994 اقای سید محمد موسوی به 
ش��ماره ملی 0922433836 به سمت اعضا 
اصل��ی هیئت مدی��ره برای مدت دو س��ال 

انتخاب گردیدند 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )589408(

/ع
98

07
52
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 آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی شاخص شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4482 و شناسه ملی 10380203717
 ب��ه اس��تناد صورت جلس��ه هی��ات مدیره م��ورخ1397,10,10 تصمیمات ذیل انتجام ش��د آقای س��ید احمد موس��وی به ش��ماره ملی 
5729148021 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عا مل خانم هاجر حسن زاده به شماره ملی 2249577994 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای س��ید محمد موس��وی به ش��ماره ملی 0922433836 به س��مت عضو هیئت مدیره برای مدت دوس��ال انتخاب 
ش��دند کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری 

با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589415(

/ع
98

07
53

0

آگهی تغییرات شرکت الکتریک مبتکران پژوهش گلشن
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 32739 و شناسه ملی 10380479449

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,03,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرتضی سبزیکاران به شماره ملی 07025346992 
به س��مت مدیر عامل و فاطمه فاضالن به ش��ماره ملی 1063059275 به سمت رئیس هیئت مدیره و معصومه سپنجی به شماره ملی 
0702158887 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک، 

سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضا مرتضی سبزیکاران همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589444(

/ع
98

07
53
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 آگهی تغییرات شرکت باتیس بنای پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34810 و شناسه ملی 10380500830
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,02,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد رضا محبی به کد ملی 0943376815 
ب��ه س��مت رئیس هیئ��ت مدیره و مدیر عام��ل آقای حمیدرضا محب ج��وان به کد ملی 0941986934به س��مت نائ��ب رئیس هیئت 
مدی��ره آق��ای مه��دی فهیمی نیا به کد ملی 0793748501 به س��مت عضو هیئت مدیره آقای مس��عود فتح پور کاش��انی به کد ملی 
0930873874 ب��ه س��مت معاون مدیر عامل هیئت مدی��ره برای مدت باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ 20, 06, 98 انتخاب ش��دند و 
کلیه اوراق و اس��ناد رس��می و تعهد آور و بانکی با امضای منفرد مدیر عامل به همراه مهر شرکت و یا با امضای منفرد معاون مدیر 

عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )589450(

/ع
98

07
53

7

ورزش: پس از پایان نقل و انتقاالت لیگ برتر، بیش از 5۰ بازیکن 
بدون تیم هستند. بازیکنانی که بعضی از آن ها خداحافظی کرده اند و 
بعضی دیگر شاید بعد از یک فصل بیرون نشستن در پایان سال نام شان 
به لیست خداحافظی کرده ها اضافه شود. بعضی از آن ها نام های بزرگی 
هستند  و بعضی دیگر شاید کسی متوجه غیبت شان در لیگ برتر 

امسال نشده باشد.
فروزان: بعد از اتفاقاتی که برای او در تراکتور افتاد این که در فصل 
جدید هم تیمی داشته باشد کمی عجیب بود. عقل سلیم حکم می کند 

که مربی حساس ترین پست میدانش را به حرف و حدیث نسپارد.
رحیم زهیوی: حضور منصوریان در ذوب آهن با پارگی رباط صلیبی 
او همراه شد. در این فصل هم اگرچه بحث حضورش به صورت جدی 

در شاهین بوشهر مطرح شده بود در حال حاضر گویا تیمی ندارد.
خالد شفیعی: بازیکنی که با نظر قلعه نویی در لیست مازاد سپاهانی ها 
قرار گرفت قرار بود فصل جدید را با ماشین سازی شروع کند. اما شرط 

جدید زنوزی مبنی بر این که بستن قرارداد او منوط به بخشیدن طلب 
قدیمی اش از تراکتورسازی است این انتقال را برهم زد. 

علیرضا حقیقی: البته حقیقی از پیشکسوتان این لیست است و 
بی تیم بودنش ارتباطی به این فصل و فصل گذشته ندارد. 

رحمان احمدی: بعد از جدایی از تیم دســته اولی گل ریحان 
و پیوستن به نفت مسجد ســلیمان از این تیم نیز جدا شد. او در 
آستانه چهل سالگی احتماالً باید به دنبال پست جدید باشد به 

جای تیم جدید.
امید خالدی، مسعود حسن زاده، محمد امین حاج محمدی ، سیامک 
کوروشی آرمان قاسمی ،سینا عشوری، توحید غالمی، حکیم نصاری، 
مهدی بدرلو، بابک حاتمی، امید جهانبخــش، احمد آهی، آرش 
افشین، مجتبی روشنگر، حمیدرضا طاهرخانی، رضا درویشی، وحید 
عسگری، سامان آقازمانی و امین منوچهری از دیگر بازیکنان شناخته 

شده فهرست ایرانی های بدون تیم هستند.

بررسی بازیکنان بدون مشتری فوتبال ایران

 ملی پوشان بیکار!

جالب اینکه مسی قبل از تمرین با مارادونا فقط یک گل از روی 
ضربه کاشته به اتلتیکو زده بود اما حاال از بهترین های دنیا در 

ضربات کاشته است.
مارادونا در مورد اتهام دوپینــگ در جام جهانی ۱۹۹4 گفت: 
»برای صعود به جام جهانــی کارمان به بازی پلــی آف برابر 
استرالیا کشید و من به تیم ملی برگشتم. بدون ما نمی توانستند 

ورزشــگاه ها را در جام جهانی پر کنند. تا ســال ها آن قضیه 
دوپینگ را باور نمی کردم؛ اینکه چگونــه من را از جام بیرون 
کردند و سبب شکست آرژانتین شدند. می توانستیم به راحتی 

فاتح رقابت ها شویم اما نگذاشتند«.
مارادونا در مورد بازی کنار ســیمئونه می گوید: »یادم می آید 
وقتی تــوپ به ســیمئونه می رســید، آن را می گرفت و جلو 
می رفت. یک بار به او گفتم چولو، برادر من، کجا می روی؟ کدام 
حرف من است که درکش برای تو مشکل است؟ جلوتر از من 
نیا چون وقتی من توپ را از دست بدهم، چه کسی قرار است 

آن را پس بگیرد؟«

هنوز اتهام دوپینگ را باور ندارم

مارادونا: مسی کاشته زدن بلد نبود!

گلر هنگ کنگ این ضربه را مهار کرد.تیم ملی با این پیروزی 
با یک بازی کمتر و سه امتیاز پس از بحرین چهار امتیازی 
قرار گرفت. تیم ملی فوتبال بحرین دیروز به مصاف کامبوج 

رفت و با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید.

ویلموتس:رطوبت ما را اذیت کرد
در پایان این بازی ویلموتس،ســرمربی تیم ملی کشورمان 
ضمن تمجید از بازیکنانش گفت:این نخستین قدم ما برای 
صعود به جام جهانی بود که موفق شــدیم با پیروزی پشت 
سر بگذاریم. خوشحالم که بازیکنانم بازی را با قدرت شروع 
کردند و سه امتیاز مهمی را در خانه حریف بدست آوردیم. 
وی با اشــاره به شــرایط بازی گفت:رطوبت باال ما را اذیت 
کرد و در این شرایط نتوانستیم به خوبی برنامه های خود را 
پیاده کنیم. ضمن اینکه میزبان هم بازی درگیرانه ای را به 

نمایش گذاشت. 

حاشیه های بیرون
در حاشیه این مسابقه معترضان به هنگام پخش سرود ملی 
کشور هنگ کنگ بارها و بارها با ایجاد سروصدا مانع از پخش 
سرود ملی این کشور شده و اعالم کردند اکنون وقت انقالب 
در این کشور است. همچنین براساس گزارش های رسانه های 
چینی تعداد زیادی از حاضران در ورزشگاه طرفداران واقعی 
فوتبال نیستند بلکه این نفرات همان هایی هستند که طی 
روزهای گذشته در خیابان ها به تصمیمات دولت هنگ کنگ 

اعتراض می کردند.
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فرهنگ و هنر

خبر

 کتابی برای معرفی سبک زندگی ایرانی اسالمی 
به کودکان

فرهنگ و هنر: مجموعه کتاب 
پرورش  کانون  بیســت«  »بیست 
فکــری کــودکان و نوجوانان به 
معرفــی ســبک زندگــی ایرانی 

اسالمی به کودکان می پردازد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی 

و امور بین الملل کانون، مجموعه کتاب »بیســت بیست« از جمله تولیدات 
جدید انتشــارات کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان اســت که در 
دست تألیف و چاپ قرار دارد. این مجموعه ۲۰ داستان و ۲۰ شعر را شامل 
می شــود و در مجموع با تمرکز بر سبک زندگی ایرانی اسالمی و فراگیری 
مهارت های زندگی، به موضوع هایی مانند سالمت، آداب معاشرت با همسایه، 
رعایت حقوق حیوانات، سفر و تفریح، برنامه ریزی و نظم، اهمیت تفکر، دعا و 
نیایش و... می پردازد. سرپرست مجموعه کتاب »بیست بیست« درباره انتشار 
این مجموعه توضیح داد: نگارش کتاب های این مجموعه را ۲۰ نویســنده و 
۲۰ شــاعر برعهده دارند که در بین آنان نام تعدادی از نویسنده ها و شاعران 

پیشکسوت در کنار صاحب قلمان جوان به  چشم  می خورد. 

تهیه کننده سریال:
سر ساخت »مختارنامه« سه بار سکته کردم

فــارس: تهیه کننــده ســریال 
»مختارنامه« گفت: زمان ســاخت 
این سریال به دلیل سختی و فشار 
باالی کار ســه بار سکته کردم و 
حتی عمل قلب باز داشتم اما خدا 
را شاکرم که تولید این سریال در 

کارنامه ما ثبت شده است.
محمود فالح با بیان اینکه تولید مختارنامه به صورت جدی از سال ۸۱ آغاز 
شد، افزود: وقتی برای نخستین بار سریال روی آنتن رفت واکنش مردم بسیار 
زیاد و خوب بود و خدا را شکر خستگی گروه از تنشان رفت. خدا را شکر که 
سریال آبرومند بود و با وجود سختی های بسیار توانستیم کار را پیش ببریم. 
قطعاً هماهنگی و ماندگاری یک گروه چندصدنفره در مدت زمان هشت سال 
فقط با عشق و نیت خالص افراد حاضر در پروژه ممکن بود و آن را به سرانجام 

رساند.
وی با بیان اینکه مختارنامه تبدیل به پرتکرارترین سریال تلویزیون شده است، 
اظهار داشت: امروز دیگر نمی توان مختارنامه را با توجه به این شرایط ساخت. 
زمانی که مختارنامه تولید شد رقمی حدود ۲۵ میلیارد تومان برای ساخت 
ســریال هزینه کردیم که بخشی از آن متعلق به دستمزدها و بخشی از آن 
هم هزینه ســاخت دکور در شهرهای مختلف بود. چندین بار هم اعالم شد 
که دستمزدهای بازیگران چطور پرداخت شده و مثالً همه می دانند که آن 
زمان فریبرز عرب نیا در مجموع ۵۰۰ میلیون تومان برای بازی در مختارنامه 
دســتمزد گرفت اما اکنون دیگر نمی توان سریال مختارنامه را با آن شرایط 
تولید کرد، چون شرایط بسیار سخت شده است. هزینه های تولید عجیب و 
غریب و سرسام آور شده و قطعاً چندین برابر بودجه مجموعه مختارنامه، برای 

تولید سریال هایی در سطح مختارنامه نیاز است. 

 خارجی ها با چشمان اشکبار 
»اُپرای عاشورا« را دیدند
اُپرای عاشــورا  فارس: کارگردان 
گفــت: مــن در نقــاط مختلف 
ایران تعزیه دیــدم و کار کردم، با 
تعزیه خوان های بزرگ آشنا شدم 
و تحقیقات گسترده ای در زمینه 
موســیقی و تعزیه انجــام دادم و 

»اُپرای عاشورا« را نتیجه رابطه عمیق خود با تعزیه می دانم.
بهروز غریب پور، سرپرســت گروه تئاتر آران که سال هاست در عرصه تولید 
نمایش های عروسکی در تاالر فردوسی مشغول به فعالیت است، هم اکنون 
مشغول اجرای رپرتوارهای مختلف نمایش عروسکی است و در دهه ابتدایی 
محرم نیز به اجرای مجدد اپرای عاشورا پرداخته که مورد اقبال مردم نیز قرار 
گرفته است. وی با بیان اینکه این اپرا جزو پرطرفدارترین اپراهای عروسکی 
بوده که تاکنون اجرا کرده است، یادآور شد: اپرای عاشورا فقط برای ایرانی ها و 
شیعیان جذاب نیست، خیلی ها می توانند آن را دوست داشته باشند که حتی 

شیعه و مسلمان هم نباشند. 
ما این نمایش را در لهستان، ایتالیا و فرانسه اجرا کردیم بدون اینکه حتی کار 
زیرنویس داشته باشد فقط یک بروشور مختصری پخش کردیم. غریب پور 
ادامه داد: به یاد دارم در فرانسه به دلیل استقبال زیادی که از کار شد بدون 
قرارداد دو شــب دیگر کار را تمدید کردیم در یکی از این شب ها یک خانم 
مسن که استاد دانشگاه بود با چشمان اشکبار بعد از تماشای نمایش نزد من 

آمد و گفت که این حسین کیست؟
وی با بیان اینکه مدیوم اپرای عروســکی خود یک رســانه کامل و به نوعی 
نخستین نمایش ایرانی به لحاظ نظری و عملی حاصل تحقیقات، تجربه و 
عالقه من است و مطلقاً تقلید از غرب نیست، اظهار داشت: خیلی ها هستند 
که یک عکسی یا فیلمی از اجراهای خارجی را می بینند بعد همان را کپی 
می کنند ولی این اثر کامالً تألیف ایرانی است، ما هر جا که می رویم صحنه 
ویژه خود را داریم، نوع اجراهایمان متفاوت از بقیه اســت و خوشــبختانه 
 باید بگویم که ما مؤلف هســتیم نــه مقلد و دیگــران را تحت تأثیر خود 

قرار می دهیم.

 »تاریخچه فشرده شعر نو« 
به قلم حمیدرضا شکارسری

شکارسری،  حمیدرضا  تسنیم: 
نویسنده کشورمان این روزها در 
حال تدوین کتابی درباره شعر نو 

است.
این شاعر درباره کتاب جدیدش 
گفت: پس از اینکه کتاب »سایه 

روشن های سایه« را در پژوهشگاه فرهنگ و  اندیشه اسالمی منتشر کردم 
که نقد و نظری بر شعر و شخصیت هوشنگ ابتهاج بود؛ کتاب دیگری را 
هم قرار است به سفارش این پژوهشگاه منتشر کنم که درباره تاریخچه 

فشرده شعر نو است.
وی افزود: نگارش کتاب »تاریخچه فشرده شعر نو« کار دشواری است؛ به 
دلیل اینکه باید تاریخچه شعر نو را در ۱۰۰ صفحه خالصه کرد. تشخیص 
اینکه کدام قســمت از جریان شعر نو را حذف و خالصه نویسی کنی در 

آن مشکل است.

 فرهنگ و هنر/ زهره کهندل  ســریال »بانوی 
سردار« بخشی از زندگی بی بی مریم ملقب به سردار 
مریم را روایت می کرد که هفته گذشــته به پایان 
رســید. این مجموعه تلویزیونی از تولیدات صدا و 
سیمای چهارمحال و بختیاری بود که در ۱۲ قسمت 
۴۰ دقیقه ای تولید و از شبکه سه سیما پخش شد. 

ســریال »بانوی ســردار« با محوریت داستان یک 
زِن دالور بختیاری، به مســائل اجتماعی، سیاسی 
و خانوادگــی ایــل بختیــاری، روایتگــر مبارزات 
بختیاری ها به رهبری یک بانوی ایرانی )بی بی مریم( 
با ظل السلطان قجری )پسر ناصرالدین شاه( حاکم 
اصفهان و نوکر انگلیسی ها بود. بی بی مریم، خواهر 
سردار اسعد بختیاری بود و فرزند حسینقلی خان. 
فرزنــد او علیمردان خان هم از مبــارزان این دوره 
تاریخی بود. بی بی مریم با ایســتادگی مقابل ظلم 
خوانین این منطقه بین مردم محبوبیت زیادی پیدا 
کرد. علیمردان خان فرزند او هم با وحدت بخشیدن 
بین اقوام ترک و لر، توانست مقابل نیروهای انگلیسی 
کــه از حمایت حکومت مرکزی برخــوردار بودند، 

بایستد. سریال »بانوی سردار« براساس شخصیت 
بی بی مریم ســاخته و سعی شــده تا حد امکان از 
حقایق تاریخی بهــره ببرد. »پرویز شــیخ طادی« 
کارگردان ســینما و تلویزیون با دستمایه قرار دادن 
قصــه زندگی بی بی مریم که جایگاه شــاخصی در 
حوزه مبارزات ضدامپریالیستی در ایران دارد، سریال 
»بانوی ســردار« را نوشته و کارگردانی کرده است. با 
او درباره جزئیات ساخت این مینی سریال گفت و گو 

کردیم که در ادامه می خوانید. 

 آقای شیخ طادی! آیا زندگی »بی بی مریم« 
ظرفیت ساخت یک سریال بلند را نداشت؟

قطعاً چنین ظرفیتی را داشــت. بــا مطالعه کتاب 
خاطرات بی بی مریم بختیاری متوجه می شوید که 
هر مقطعی از زندگی ایشان برای خودش داستانی 
دارد و می توانست سریالی ۱۰۰ تا ۱۲۰ قسمتی شود. 
ضمن اینکه زندگی این بانوی بزرگ ظرفیت خوبی 
برای  نمایش نامه نویســی هم دارد که روی صحنه 

تئاتر هم بیاید، چون زندگی الهام بخشی دارد.
 

 با وجود این ظرفیت هــای بصری، چرا از 
زندگی بی بی مریم مینی سریال ساختید؟

قصــد من ســاخت ســریال بلند بــود و مخالف 
مینی سریال بودم. در ابتدا پیشنهاد تلویزیون به من، 
ســاخت  تله فیلم بود. وقتی کتاب خاطرات بی بی 
مریم را خواندم، گفتم ظرفیت بیشــتری برای کار 
تصویری دارد مگر اینکه یک بخش از زندگی یا واقعه 
خاصی را در قالب تله فیلم بسازیم. در نهایت گفتند 
با بودجه اندکی که برای آن در نظر گرفته شــده، 
شاید بتوانید سریالی ۱۲ قسمتی بسازید. در ابتدا 
بحث بر سر ساخت تله فیلم بود چون بودجه های 
استانی بســیار اندک و اصالً با بودجه های تهران و  
معاونت سیما قابل قیاس نیســت. در بودجه های 
اســتانی ســازمان صدا و سیما، بخشــی که برای 
پرداختن به زندگی شــخصیت های بزرگ تاریخی 
در نظر گرفته شــده بســیار اندک است به همین 
دلیل کار در ۱۲ قســمت جمع شد. این مجموعه 

اثر پرزحمــت و پرکاری بود که با عواملی مظلوم و 
حرفه ای ساخته شد.

 این سریال بیشــتر به اتفاقات تاریخی و 
مستند زندگی بی بی مریم وفادار بود یا سعی 
داشتید که جنبه های نمایشی و قصه گویی در 

آن  پررنگ  شود؟ 
نمی تــوان گفــت این ســریال کاماًل بــا تاریخ 
انطبــاق دارد، چون در برخی قســمت ها برای 
به تصویرکشــیدن وقایع زندگــی بی بی مریم 
محدودیت داشتیم. سریال به مقطع کوتاهی از 
مبارزه های این بانو می پردازد که اقتباس اســت 
و مســتند نیســت. بنا داشــتم  به ویژگی های 
شــخصیتی بی بی مریم، فضای نمایشی بدهم. 
ضمن اینکه گســتره خاطرات این اسطوره زن 
بسیار وســیع بود و با وجود محدودیت زمانی و 
بودجه ای، می توانستیم به بخشی از آن بپردازیم. 
از ســوی دیگر به برخی از مســائلی که موجب  
ایجاد اختالفات قومی می شد، نباید پرداخته می 
شد به همین دلیل اسامی شخصیت های فرعی 
، اســامی خاندان و طوایــف را تغییر دادیم و به 
اسامی واقعی آن ها در تاریخ اشاره نکردیم، بلکه 
یک کار اقتباسی ساختیم تا موجب ایجاد اختالف 
در بین اقوام نشود. قصه این سریال در ارتباط با 
زندگی نامه بی بــی مریم بختیاری بود که به جز 

بختیاری بودنش، یک اسطوره ملی است.

 شما در این ســریال زنی مبارز و بی پروا 
را نشــان دادید که برای مردمش تا پای جان 
می جنگــد، خودتان بی بی مریــم را چطور 

شخصیتی دیدید؟
زمانــی که ایــن پیشــنهاد به مــن ارائه شــد، 
دستنوشته های خود بی بی مریم را مطالعه کردم و 
غرق در این کار شــدم. بی بی مریم اهل رمان بود، 
برادرش نخستین مترجم ایران است و داستان های 
فرانســوی را ترجمه کرده و او در چنین خانواده ای 
بزرگ شــده اســت. وقتی نامه های او را می خوانید 

می گویید او قطعاً اهل ادبیات بوده اســت. به نظرم 
قصــه بی بی مریم این ظرفیــت را دارد که یکی از 
رمان های برتر تاریخی جهان شود و ده ها شعر، رمان، 

قصه و نمایش نامه می توان از زندگی او نوشت.
معتقدم که ساخت این مینی سریال درباره شخصیت 
بی بی مریــم، در این مقطع زمانی هم دیر بود و دو 
دهه قبل باید چنین آثاری را می ســاختیم تا امروز 
بازتاب هایــش را روی اخــالق و فرهنــگ  مردم 

کشورمان شاهد باشیم.

 در دهه اخیر پخش ســریال های کره ای 
در تلویزیــون رونق گرفت و اســطوره ها و 
افســانه های کره ای که معموالً زنانی قوی و 
خردمند را به تصویر می کشید برای مخاطب 
ایرانی نمایش داده شــد اما در یکی دو سال 
اخیر شاهد پخش ســریال هایی از قصه های 
تاریخی و اســطوره ای خودمان هستیم که 
اتفاقاً در آن ها هــم زنان نقش محوری دارند 
همچون مجموعه های »بانوی عمارت« و »بانوی 
سردار«. آیا این سیاست تلویزیون برای مقابله 

با سیاست های غلط  پیش از آن بوده است؟
به نظرم اصالً سیاستی در صدا و سیما وجود ندارد. 
ای کاش سیاســتی بر این مبنا بود که می گفتند 
چون مجموعه های کره ای دارند به فرهنگ ما نفوذ 
می کنند باید درباره اســطوره های خودمان سریال 
بســازیم اما چنین سیاســتی وجود ندارد. یکی از 

آثار مخرب پخش ســریال های خارجی از رســانه 
ملی این است که به آنتن داخلی فرصت شناسایی 
فرهنگ خودمان را نمی دهد بلکه این فرصت را به 
سریال های کره ای می دهد. اینکه بنا باشد با ساخت 
سریال های تاریخی، اســطوره های زن ایرانی را در 
مقابل افسانه های کره ای َعلَم کنند، چنین سیاستی 
در رسانه ملی وجود ندارد. پخش سریال های بانوی 
عمارت و بانوی سردار با فاصله کم و پشت سرهم به 
دلیل وجود سیاست متمرکزی در تلویزیون نیست، 
بلکه اتفاقی ناگهانی است که یک مدیر در معاونت 
متبوعش به این نتیجه می رسد که مفاخر استان ها را 
برجسته کند و سفارش ساخت سریالی درباره بی بی 
مریم را می دهد، این براساس یک سیاست واحد یا 

مشخص در سازمان صدا و سیما نیست.

 پیشــنهاد ساخت این ســریال از سوی 
معاونت استان های صدا و سیما به شما داده 
شد که بودجه محدودی دارد. چرا برای ساخت 
این ســریال، بودجه کالن تری در نظر گرفته 
نشد تا سریال طوالنی تری ساخته شود و در 

ذهن مردم بماند؟
ببینید وقتی ســریالی با بودجه اندک ســاخته 
 شــود، همــه می گویند پس می شــود کار کرد 
ولی تا قبل از آن برایشــان ساخت سریال هایی 
درباره شخصیت های بزرگ تاریخی مطرح نبوده 
اســت. مســئله تخصیص بودجه برای ســاخت 
مجموعه های بلند بسیار مهم است. به نظرم یک 
نظام سرمایه داری شــلخته بر همه ساحت های 
جامعه ما حاکم شــده که لذت طلبی، خنداندن 
و آنتــن پرکــردن را به هر قیمتــی به مخاطب 
دیکته می کند. اکنون در تلویزیون شــبکه ای به 
نام »عالیس« وجود دارد که تبلیغات آن بیشــتر 
از بقیه کاالهاست و شاید مجموع زمان تبلیغات 
آن طی یک روز از یک ســریال هم بیشتر باشد، 
گویــی تولیدات شــبکه تبلیغــات بازرگانی در 
تلویزیون از تولید ســریال بیشتر است. ساخت 
ســریال های فاخر و ارزشمند در اولویت مدیران 

سازمان نیست. 
تلویزیون ســریال می ســازد تا آگهی بیشتری 
بگیرد و بتوانــد حقوق کارکنــان و هزینه های 
جــاری خــودش را تأمیــن کنــد در حالی که 
ســازمان باید از هزینه های جــاری اش کم کند 
و وارد فاز تولید شود. ســازمان صدا و سیما در 
دوره ای استخدام های بی ضابطه داشت و اکنون 
بسیار چاق شده به طوری که از پس هزینه های 

خودش هم برنمی آید. 

 بنابراین اگر بودجه بیشتری در اختیار شما 
قرار می گرفت سریال طوالنی تر و ماندگارتری 

درباره بی بی مریم می ساختید؟
همین طور اســت، بودجه در ساخت سریال های 
طوالنی مهم است اما بعد از بودجه، نویسندگان 
ســریال ها هــم از اهمیت زیــادی برخوردارند. 
باید نویسندگان ســریال ها را به سمت کارهای 
ارزشــمند هدایت کرد اما سیاستی در این باره 
در سازمان صدا و ســیما وجود ندارد. به همین 
دلیــل یکدفعه در ذهن یکــی جرقه می زند که 
سراغ زندگی »بی بی مریم« برود. این موضوعات 
براساس برنامه ریزی مشخص و مدونی نیست. به 
نظرم آثار ســریالی همچون »بانوی سردار« باید 
سنجش شــود تا اگر اثرات مطلوبی روی جامعه 
دارد، بــرای نمایش و معرفی اســطوره های زن 

تاریخمان برنامه ریزی شود.

برش

وقتی کتاب خاطرات بی بی مریم 
را خواندم، گفتم ظرفیت بیشتری 
برای کار تصویری دارد مگر اینکه 
واقعه  یا  زندگی  از  بخش  یک 
فیلم  تله  قالب  در  را  خاصی 
بسازیم. در نهایت گفتند با بودجه 
اندکی که برای آن در نظر گرفته 
شده، شاید بتوانید سریالی 12 

قسمتی بسازید

به باور اسرافیل شیرچی، هنرمند برای خلق اثر عاشورایی نیازمند معرفت و درک معنوی است

برکت خط  من از نام مبارک سیدالشهدا j است
 صبا کریمی: اســرافیل شــیرچی از 
هنرمندان مطرح خوشنویسی است که 
در زمینه خط شکســته نستعلیق تبحر دارد. آثار 
شیرچی بیانگر سبک منحصر به فرد او در تلفیق 
خط شکســته با نقاشی اســت. وی هر ساله آثار 
شــاخصی را در ایام محرم و به عشــق اباعبداهلل 
الحسین)ع( خلق می کند، به گونه ای که این کار 
برای او تبدیل به یک سنت همیشگی شده است. 
وی این روزها مشــغول خلق جدیدترین اثر خود 
برای سید و ساالر شهیدان است. با او همراه شدیم 
و ایــن هنرمند نیز از حــال و احواالت درونی این 

روزها و فعالیت هایش می گوید.
شــیرچی با اشــاره به 
اینکه سال های متمادی 
اســت که به خلق آثار 
عاشورایی مشغول است، 
گفت: هر ســاله در ایام 
عاشــورایی  آثار  محرم 

خلق می کنم و پیرو آن نیز نمایشگاه هایی برگزار 
کرده ام، به گونه ای که این کار برای من تبدیل به 
یک سنت شده است. حتی در این روزها که فعالیت 
نمایشگاهی ندارم، اما فکرش با من است و به خلق 
آثار عاشورایی مشغول هستم. هنرمند همواره در 
خلوت خویش آثاری تولید می کند و دستی به قلم 
می برد و همه این ها نتیجه احواالت درونی است که 

بر روح هنرمند مستولی می شود.

 خلق آثار عاشورایی 
برایم برکت معنوی داشت

وی با اشــاره به انگیزه خــود از تولید و خلق آثار 

عاشــورایی در سال های فعالیتش گفت: از روزگار 
نوجوانی هر زمانی که قلم دست می گرفتم به بهانه 
معنویت و حال این ایــام آثاری را خلق می کردم. 
سال های بعد که به آرامش روحی بیشتری دست 
پیدا کردم، فضای عاشــورا بیش از پیش ذهن مرا 
مشــغول کرد و آزادگی و وارســتگی را در ساالر 
شــهیدان امام حسین)ع( بســیار شاخص یافتم 
و در نتیجــه اغلب آثارم این رنگ و بو را داشــت. 
در همین راستا بیشــتر کار می کردم، نذری خط 
می دادم و پوستر و کارت پستال هایی با محوریت 
نام مبارک سیدالشــهدا)ع( طراحی می کردم که 
اتفاقاً بسیار هم طرفدار داشت و آن سال ها مثل این 
ایام نبود که فضای مجازی تا این حد فراگیر شود 
و پوسترخواهان بیشــتری داشت و در بین مردم 
پخش می شــد و البته برای من نیز خالی از لطف 

نبود و برکت معنوی به همراه داشت.
این خوشنویس تأکید کرد: واقعیت این است که 
متأسفانه این گونه فعالیت های هنری در جامعه ما 
چندان حمایت نمی شود، در حالی که هنرمندان ما 
همیشه کتاب خوب نوشتند و آثار ارزشمند خلق 
کردند. نمونه آن محتشم کاشانی است که اشعار 
زیبایی سروده و بسیاری از هنرمندان دیگر نیز با 
عشــق و عالقه کار کردند و تنها ثمره عشق خود 
را دریافت می کنند. من هم حدود یک دهه در این 
فضا مستغرق بودم و اتفاقاً آثار بسیار خوبی خلق 
کردم که همه موجود است. در حالی که معتقدم 
آن ها کار من نیست و متعلق به نام و نشانی است که 
برای آن کار کردم و آن نام مبارک سیدالشهدا)ع( 
است که برای من نیز حال ماندگاری را به ارمغان 
آورده و خــط من هم برکتــی از آن حال و هوای 

خوب گرفته است.
شیرچی قیام عاشورا را اتفاق مهمی در عرصه هنری 
خواند و با بیان اینکه خلق آثاری مرتبط با این واقعه 
مهم تاریخی نیازمند احواالت ویژه ای است، گفت: 
نخســتین مؤلفه ای که هنرمند باید در این حال 
و هوا داشــته باشد، احســاس و درک قوی درباره 
این فضاســت و در کنار آن باید هنر متعالی قابل 
عرضه ای برای به تصویر کشــیدن داشته باشد. به 
طور مثال اگر کسی هنر قابل دفاعی داشته باشد اما 
از درک اصل ماجرا و معرفت موجود در آن بی بهره 
باشد، قدم گذاشتنش در این میدان زیبا نخواهد بود 
و یــک نازیبایی برای آن حال خوب معنوی ایجاد 
می کند. در واقع زمانی که هنرمند به توانایی رسید 
باید به این عرصه پا بگذارد. مانند استاد فرشچیان 
که با قوت شــگرف آثارش را تولید می کند و هیچ 
ضعفی در آناتومی، رنگ، طرح و چیدمان آن دیده 
نمی شــود و در مجموع آثار بی نظیــری را خلق 

می کند.
وی در ادامه گفت: این یگانگی برای این است که 
هنرمند به یک درک معنوی رسیده و با احواالت 
هنری او ادغام شــده است. در صورتی که اگر این 
حال معرفتی بدست نمی آمد قطعاً اثری که تولید 
می شــد، تأثیرگذاری الزم را نداشت و اصالً بر دل 
مخاطبش نمی نشست. شعر محتشم کاشانی هم 
همین گونه اســت، یا عمان سامانی ملقب به تاج 
الشعرا به همین صورت اشعار خود را سروده است. 
شــما ببینید که مردم به اشعار محتشم و عمان 
سامانی کشش بیشتری دارند و علتش این است 
که این شعرا در این حال و معرفت درونی مستغرق 
شده و ســپس به این میدان وارد شدند. شیرچی 

تصریح کرد: هنرمند باید از نظر هنری به قدرتی 
برســد و آن ریاضت عارفانــه را در درون خویش 
داشــته باشد تا این وصل اتفاق بیفتد، در غیر این 
صورت اثر ضعیف در این فضا جایی ندارد و ماندگار 
نخواهد شــد، در نتیجه ما نیازمند یک هارمونی 

هستیم که در تعالی این واقعه به وجود بیاید.

 هم شعر نو، هم اشعار محتشم
ایــن هنرمند در ادامه به آثــاری که به بهانه قیام 
عاشورا و ایام محرم خلق کرده اشاره کرد و گفت: 
آثار من تنها در نقش کردن اشعار محتشم خالصه 
نشده و حتی از اشعار نو هم استفاده می کنم و اگر 
بتوانم شعری را به آن فضا سوق دهم با دل و جان 
این کار را می کنم. احواالت موسیقایی که در نقاشی 
خط  به وجود می آید گاهی نمی تواند تأثیر الزم را 
بگذارد و باید متناسب با نیاز روز باشد، ضمن اینکه 
موالنا و محتشم متعلق به نسل های پیشین هستند 
اما عمان سامانی کمی به ما نزدیک تر است و بیشتر 
می تــوان آن را به حال و احوال این دوران نزدیک 
کرد. وی ادامه داد: ما به اشعاری نیاز داریم که عالوه 
بر پرقدرت بودن به روز باشند تا بتوانند تأثیر الزم را 

بر مخاطبانشان بگذارند، حال آن که حتی هنرمند 
این کار را در فضای مدرنیته با یک شعر نو و حتی 
هایکو انجام دهد. همان گونه که شــاعر می گوید: 
»ای عزیز! این شــعرها را چون آینه دان! آخر دانی 
که آینه را صورتی نیســت در خود. اما هرکه نگه 
کند، صورت خود در آن تواند دید«. شعر خوب هم 
همین گونه است. به این معنی که هنرمند می تواند 
شعر خود را به حالی که از آن برخوردار است، وصل 
کند. شیرچی با اشــاره به فعالیت های اخیر خود 
اظهار کرد: عید امســال در شارجه یک نمایشگاه 
برگزار کردم که خوشــبختانه بسیار موفق بود و 
بتازگی در ایران نمایشــگاهی نداشتم اما درصدد 
هستم نمایشــگاهی را در گالری هایی نزدیک به 
فضاهای دانشگاهی برگزار کنم و احساس می کنم 
باید بازدیدکنندگان دانشگاهی هم از آن استفاده 
کنند. به عقیده من اگر هنرمند بخواهد آثار مدرن 
و آبستره تولید کند زود به نتیجه می رسد اما آثار 
من مجموعه ای از تغزل، حروف، شــعر و آرایش 
رنگ است و طبیعتاً وقت بیشتری را باید صرف آن 
کرد، اما این روزها مشغول برنامه ریزی برای برپایی 

نمایشگاهی در فصل پاییز هستم.

مهر: امیر مرزبان، شاعر آیینی معتقد است: در ادوار 
تاریخی شاعران شیعی هم نگاه عاطفی به عاشورا 
و قیام سیدالشهدا)ع( و هم نگاهی کاماًل سیاسی و 

اعتقادی به آن داشتند.
شاعر مجموعه شــعر »غزل، کالم خدایان است« 
گفت: در ادوار تاریخی شــاعران شــیعی هم نگاه 
عاطفــی و هم نگاه کاماًل سیاســی و اعتقادی به 
مسئله قیام سیدالشهدا)ع( داشتند. از همین رو قیام 
امام حسین)ع( را می توان از دو وجه عاطفی، مرثیه 
و حزن آمیز و هم وجه سنت پیغمبر و اهل بیت)ع( 

یعنی مقابله با ظلم مدنظر قرار داد.
وی با بیان اینکه در پیشــینه شعر شیعی دو بال 
مهم »ســوگ« و »اندیشه« همیشه همراه هم بوده 

که شاید در شاعران بزرگ شیعی هم این مسئله 
وجود داشــته و در دوره هایی پررنگ شده است، 
افــزود: مثاًل »ناصر خســرو« در روایت تاریخی اش 
نگاه معرفتی، اندیشه سیاسی و قیام در برابر حاکم 
ظالم را لحاظ کرده است؛ یا شاعرانی همچون »ابن 
حسام خوسفی« و دیگرانی که به این مسئله توجه 
نشــان دادند اما بعد از صفویه با توجه به استقرار 
حکومت شیعی در ایران، سال ها عزای اهل بیت)ع( 
و ذوات مقدس، که بعــد از آل بویه در ایران رواج 
یافته بود، به شــرایط تثبیت و فراگیری رســید. 
بنابراین وقتی حکومت شــیعه استقرار پیدا کرد 
سنت های شیعی مثل عزاداری سیدالشهدا)ع( پا 
گرفت که تا امروز هم ادامه دارد و این موجب شد 

که شعر شکلی کاربردی به خود بگیرد.
مرزبــان با تأکید بر اینکه شــاعر باید جهان بینی 
داشته باشد، گفت: زمانی  که تفکرات شاعر شیعی 
با جهان بینی وسیع و کامل شکل گرفته باشد یعنی 
ناشی از مطالعه عمیق است و قطعاً درک درستی از 
دین و مذهبش دارد که خودبه خود تبدیل به دعبل 

و فرزدق خواهد شد. 
وی اظهار داشــت: دغدغه های ما باید بیشــتر به 
ســمت محتوا برود و این دغدغه باید فردی ایجاد 
شــود نه به  صورت جریان چون بــا نگاه جریانی 
زیاد موافق نیســتم. با توجه به اینکه شاعر فرزند 
زمانه خودش است باید این اتفاقات را در اشعارش 
منعکس کند. قطعاً این اتفاق در شعر آیینی هم رخ 

خواهد داد، به شرط اینکه خود شاعر دغدغه داشته 
باشد. نمی توانیم به شاعر بگوییم این را شعر بگو یا 
آن شعر را نگو، از این دوری کن! به شیوه دستوری 
نمی شود به شاعر گفت چه بگوید، چه نگوید، بلکه 

باید جوشش در شعر و شاعر اتفاق بیفتد.

یک شاعر آیینی عنوان کرد 

 »سوگ« و »اندیشه« 
دو بال شعر شیعی

چهره خبر

هنرهای تجسمی

گفت وگو با پرویز شیخ طادی، کارگردان سریال »بانوی سردار«

بی بی مریم بختیاری یک اسطوره ملی است
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