
گندش در اومد!
البته »کشته سازی« از ترفندهای قدیمی 
جریان هایی اســت که می خواهند از هر 
جور اعتراض و اغتشــاش در ایران، ماهی 
خودشــان را بگیرنــد. ایــن ترفند برای 
دست های پشت پرده آشوب ها و فتنه های 
دیروز، امروز و فردا انگار کهنه شدنی نیست. 
آخرین نمونه اش »نیکتا اسفندانی« دختر 
14 ســاله ای که می گفتند به دســت نیروهای انتظامی کشته شده و دیروز 
خانواده و پزشــکان اعالم کردند به دلیل مسمومیت از دنیا رفته است. برخی 
کاربران فضای مجازی در این باره نوشته اند: کم کم گند پروژه کشته سازی داره 

در میاد... این بنده خدا فوت کرد و روسیاهیش موند برای منافقین... .

مسجد ها پیشقدم شوند
پس از ماجرای بنزین و اغتشــاش ها و... و 
اینکه اعتراض حق مردم اســت، این بحث 
هــم در میان خیلی ها داغ شــد که کجا و 
چطور می شود اعتراض ســازنده و درست 
و حسابی کرد؟ از جمله پیشنهادهایی که 
برخی کارشناشان و فعاالن فضای مجازی 
و رســانه ای ارائه دادند یکــی این بود که 
مکان هایی را برای اعتراض مردم مشخص کنیم. سید یاسر جبرائیلی در همین 
باره توییت کرده: در نظام اســالمی، اعتراض هدف نیست که برایش هاید پارک 
تعیین شود و مردم هرچه می خواهند آزادانه داد بزنند و آرام شوند. اعتراض ابزار 
است تا ظلم را آشکار کند، حق، احیا و باطل، سرکوب شود. سازماندهی اعتراضات 
یعنی دریافت، پیگیری و رسیدگی نظام مند به اعتراض... مساجد پیشقدم شوند... .

! eوزیر صهیونیستی و کتاب امام
بعضی از کاربران فضای مجازی ممکن است 
مثل من و شما از خبرها و عکس های خبری، 
سرَسری و کم توجه نگذرند. این ها معموالً 
موفق می شوند حتی از خبرهای خیلی دیده 
نشده هم نکته های جالب توجهی را شکار 
کنند. نمونه اش یکی از کاربران توییتر که با 
انتشار عکس یک وزیر رژیم صهیونیستی، 
نوشته است: »باراک رافید روزنامه نگار اسرائیلی: کتابی که نفتالی بنیت در دست 
داشت، جلد اول کتاب »اسالم و انقالب« اثر )امام( خمینی بود. وی این کتاب را 
هنگام پیاده شدن از هواپیما در پایگاه نظامی به همراه داشت و به نظر می رسید در 

طول پرواز مشغول مطالعه آن بوده است«.

جبران می کنم
توییت مازیار ناظمی، که پیش از مراســم 
بهترین های فوتبال آسیا اعالم کرد بیرانوند 
توپ طال را برنده نشده است، واکنش های 
منفی  را در فضای مجازی به همراه داشت. 
هم بیرانوند و هم وکیلش به شدت از توییت 
مدیــر روابط عمومــی وزارت ورزش انتقاد 
کردند. »ناظمــی« هم دیروز در واکنش به 
این نارضایتی در توییتر نوشــت: »از علیرضا بیرانوند عزیز برای اینکه نتوانستم 
منظــورم را در جهت حمایت از او به عنوان نماینــده ایران بیان کنم و موجب 
ناراحتی اش شدم صمیمانه عذرخواهی می کنم و قطعاً جبران خواهم کرد«. البته 

آقای مدیر روابط عمومی نگفته که منظورش از جبران کردن چیست!

 مجید تربت زاده ... می گفــت: »بر خالف آن ها 
که رفتند و ماندند، من رفتم و برگشــتم؛ دوســت 
داشتم خدمتم را ادامه دهم. از اقامت های خودم در 
خارج از کشور بهره برداری کردم... در طول تدریس 
و تحقیق در دانشــگاه پاریس و دیگر دانشگاه های 
فرانسه، زمینه های مطالعاتم را فراهم کردم... بیشتر 
برای میهن خودم بهره برداری کردم. بیشــتر از یک 
نیمســال در آنجا نمی ماندم و در فاصله ســال های 
1362 تا 1368 نیمسال اول را در تهران و نیمسال 
دوم را در پاریس تدریس کردم...«. کجا می توانست 
بــرود و بماند وقتی معتقد بــود: »من اینجا هویت 
خــودم را دارم، حرمت بیشــتری هــم دارم چون 
مورد نیاز هســتم«؟ کجا می توانســت برود وقتی 
اینجا »دانشــکده علوم ارتباطات« را بنا کرده بود و 
دل بســته بود به تربیت شاگردانی که روزی استاد 
بشوند؟ پدر ارتباطات ایران با اینکه امکانش فراهم 
بــود، مهاجرت نکرد، ماند تا روز به روز شــاهد قد 

کشیدن فرزند باشد.

  از روستای »مود« تا »سوربن«
از ســال 1313 و روســتای »مــود« در نزدیکــی 
»بیرجند« حدود 30 سال زمان الزم بود تا »کاظم« 
خودش را برســاند به فرانسه و انستیتوی مطبوعات 
و علوم خبری دانشگاه پاریس. از فرزند یک خانواده 
تمام فرهنگی، چندان بعید نبود که از همان دوران 
دبیرســتان بیفتد دنبال درس و علم آموزی و تا ته 
ماجــرا، تا آنجا که زورش می رســد ادامه دهد. 11 
سال نخســت را در »مود« و بیرجند درس خواند و 
ســال دوازدهم برای گرفتن دیپلم سر از دبیرستان 
»مروی« تهــران درآورد. پس از دیپلم یک ســال 
مترجمی زبان فرانسه را خواند و سال بعد رفت برای 
تحصیل در رشته حقوق. 23 ساله بود که لیسانس 
رشــته حقوق قضایی را از دانشــگاه تهران گرفت و 
سه سال بعد هم در همین رشته و همین دانشگاه، 

درس های دوره دکترا را تا پایان خواند.

  کیهان
شانس، اتفاق، قسمت... اسمش را هرچه می خواهید 
بگذارید. شــاید یکی از همین ها ســبب شــد پای 
»کاظــم معتمدنــژاد« به عالم ارتباطــات و دنیای 
روزنامه نگاری باز شــود؛ وگرنه رشته حقوق قضایی 
کجا و روزنامه نگاری کجا؟ وقتی دوره کارشناســی 
را در دانشــگاه تهران می خواند با یکی از اســتادان 
مصطفی مصباح زاده، مؤســس و مدیر وقت کیهان- 
رفاقتی استاد-دانشــجویی به هــم زده بود و میانه 
دوره دکترا بود که استاد از دانشجویان دکترا دعوت 
کرد روزنامه نگاری را هم تجربه کنند. »معتمدنژاد« 
به عنوان مترجم زبان فرانســه وارد »کیهان« شد و 
خیلی زمان نگذشــت که مسئولیت گروه خارجی و 
مقاالت روزنامه به او ســپرده شد. کیهان آن سال ها 
بــه روزنامه نگاران درس خوانده نیاز داشــت و برای 
همین مســئوالنش هر طور بود توانســتند بورسیه 
تحصیلی در فرانســه را بگیرند. »معتمدنژاد« از این 
فرصت یا شانس هم به خوبی استفاده کرد و دکترای 
حقوق و علوم سیاسی اش را از »سوربن« و دکترای 
تخصصی روزنامه نگاری را از مؤسســه مطبوعات و 
علوم خبری دانشــگاه پاریس گرفت. در ســفرهای 

بعدی نیز توانست دیپلم عالی تدریس روزنامه نگاری 
را از مرکز بین المللی آموزش عالی روزنامه نگاری در 

استراسبورگ بگیرد. 

  حقوقدان و روزنامه نگار
نه اینکه فکر کنید رشــته حقوق را کنار گذاشت. او 
عــالوه بر اینکه وکیل پایه یک دادگســتری بود در 
دانشــگاه نیز حقوق تدریس می کرد، اما جاذبه های 
عالم ارتباطــات و روزنامه نگاری رهایش نکرده بود. 
ایــن جاذبه ها آن قــدر بود که توانســت تدریس و 
تحقیق در این رشته را به مشغولیت نخست و اصلی 

»معتمدنژاد« تبدیل کند.
فکــر راه انداختــن یــک دوره عالــی آمــوزش 
روزنامه نــگاری نوین از همــان روزهای تحصیل در 
فرانســه توی سرش بود. ســال 43 تصمیمش را با 
کمک مؤسســه کیهان عملی کرد. آزمون با شرکت 
600 نفر از دیپلمه ها و لیسانســه ها برگزار شــد و 
25 نفر برای گذراندن دوره دوســاله روزنامه نگاری 
برگزیده شــدند. روزنامه نگاری نوین ایران داشــت 
متولد می شــد. سه ســال بعد تجربه برگزاری این 
دوره و تالش همکارانش کمک کرد »مؤسسه عالی 

مطبوعات و روابط عمومی« را راه بیندازد. 
مؤسســه ای که وقتی در ســال 1350 نخســتین 
فارغ التحصیالنــش داشــتند دانش نامــه خــود را 
می گرفتند به »دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی« 
تغییر نام داد. ابتدا معاونت این دانشــکده و سپس 
ریاســت آن تا ســال 1359 در اختیــار پدر علوم 

ارتباطات ایران بود.

  چشمه جوشان همت
پای عشــق و عالقه به تحقیق، تدریس و توســعه 

اصول روزنامه نگاری در میان بود. 
اســتاد »معتمدنژاد« از آن هایی نبود که بخواهد با 
مدرک، تحصیالت و اســم و رســمی که پیدا کرده 
بــود، دکان دو نبش در عالم سیاســت باز کند و یا 
دنبال پست و مقام باشد و بود و نبودش را گره بزند 
به باندبازی های رایج میان همکاران و همرده هایش. 
دانشــکده و دانشجویان شــده بودند همه زندگی و 

عشق و امیدش. 
نــان قلم به مــزد بودن یا مدرک هــای جور واجور 
تحصیلی را نمی خورد. بیشــتر از چشــمه جوشان 
همتش می نوشــید که انگار تمام ناشدنی بود. گواه 
همه این ها پســت و منصب های دولتی و سفارشی 
اســت که در هیــچ دوره ای نداشــت و به جای آن 
در پیشــینه و افتخاراتش تا دلتان بخواهد عناوین 
ارزشمند علمی و پژوهشــی ملی و بین المللی، 27 

عنوان کتاب و مقاله های فراوان دیده می شود.

  اهل قهر کردن نبود
امیدوار بود. همیشــه امیدوار بــود. حتی زمانی که 
بســیاری آینده حرفــه روزنامه نــگاری در ایران را 
تاریــک و مبهم می دیدند، اســتاد از امید ســخن 
می گفت. این خاصیت آدم های ســختکوش و صبور 
اســت که وقتی کوه مشــکالت را پیش روی خود 
می بیننــد، قافیه را نمی بازند و به داشــته ها و توان 
خودشــان دل می بندند. انتقاد می کرد، از تقلیدی 
بــودن روزنامه نگاری در ایران می گفت، کاســتی ها 
و کم توجهی هــا او را به گالیه وا می داشــت اما این 
سبب نمی شــد با دنیایی که به آن عشق می ورزید، 
با تدریس و با پژوهش، با کشــورش قهر کند و قید 
ماندن در ایران یا تدریــس را بزند. به جایش برای 
مشکالت راهکار می داد، پیشنهاد و ایده رو می کرد 
و همان طور سختکوشانه برای دانشگاه و دانشجویان 
وقت می گذاشت. در یکی از آخرین مصاحبه هایش 
گفته بــود: »روزنامه نگاری ما یــک روزنامه نگاری 
تقلیدی اســت و این جای تأســف اســت. برای پُر 
کردن این خأل و بازگشــت به شرایط بهتر، ما باید 
برای دنیا پیام داشــته باشیم، نظیر دوره ابن سینا. 
ما ارتباطات ســنتی - اسالمی مخصوص به خود را 
داریم. ما می توانیم کتاب بنویسیم. در مورد جامعه 
خودمان بنویسیم. در مورد جوامع اسالمی بنویسیم 

و این کتاب ها مورد توجه قرار بگیرد«.

  فرزانه فروتن
خدا را شــکر، بزرگداشت اســتاد را موکول نکردیم 
به ســال 92 و پس از مرگش. گمانم سال 83 بود، 
در خانــه اش »دانشــکده علوم ارتباطــات« برایش 
بزرگداشــت گرفتند تا »فرزانه فروتن« از ســال ها 
تالشــش با عنوان »خدمت« یاد کند و افتخار کند 
به اینکه تربیت شــده آب و خاک ایران است. البته 
بزرگداشت دوم هم در راه بود. داشتند مقدماتش را 
فراهم و میهمانان را دعوت می کردند که اجل زودتر 

دست به کارشد. 
24 آذر ســال 92، ده روز پس از مرگ استاد همان 
بزرگداشــت با حضور استادان علوم ارتباطات ایران 
که همگی مدال افتخار شاگردی »معتمدنژاد« را بر 
سینه داشتند برگزار شد. شاگردان دیروز و استادان 
امروز بــرای پدر فرزانه و فروتن خود ســنگ تمام 
گذاشــتند. اما کاش در روز تشییع و تدفین استاد، 
هنگامی که در قبر صورت میت را باز کردند، برخی 
خبرنگاران و عکاســان رســانه ها آن قدر با سماجت 
بــرای عکــس گرفتن از این صحنه ســرو دســت 
نمی شکستند. کاش گفت و گو ها و نوشته های استاد 
را در زمینه رعایت اخالق حرفه ای در روزنامه نگاری 

خوانده بودند، کاش... .

همین یک هفته ای که اینترنت نبود
جمعه: مثل اینکه قرار اســت جمعه های من فقط فوتبالی باشند. رفته بودم 
برای تماشای بازی بچه های محله در مسابقات لیگ فوتسال مشهد. از بردهای 
پرگل قبلی شان مغرور بودند و با بازیکنان ذخیره وارد میدان شدند. همان اول 
بازی بدجوری گل خوردند! بازیکنان اصلی سریع جایگزین شدند و در نهایت 
آن هم در دقایق آخر، با اختالف یک گل پیروز شدند. نکته مربی به بازیکنانش 
در رختکن ورزشگاه قابل توجه بود: »گاهی موفقیت زیاد هم مثه شکست آدم 

رو زمین می زنه! مراقب غرور باشین که خانمانسوزه!«
شنبه: خبر رســید خانم فاطمه دهقانی، بانوی دریادل کتاب »دریادل« به 
همسر شهیدش پیوست. همه آنچه در کتاب »دریادل« دریایی از درد دل های 
این بانوی فداکار خوانده بودم از جلو چشمم گذشت. انگار این قهرمان، پس از 
چاپ خاطرات همسر بزرگوارش در این دنیا کاری برای انجام دادن نداشت... 

حرف های ناگفته اش را گفت و به دیار ابدی شتافت.
یکشنبه: به دعوت یکی از دوستان، به پاساژی در محله زعفرانیه رفتم. از ورودی 
پاســاژ بگیرید تا ســردر مغازه ها، پُر بود از بنرهای مربوط به هشــدار حجاب. از 
مشتری های خاص پاساژ اگر بگذریم اما از هشدار حجاب روی درِ مغازه » جنیفر« 
که فروشنده لباس های آنچنانی است، نمایشگر بزرگی که یک خانم بازیگر معروف 
در آن دارد با عشــوه و ناز کاالیی را تبلیغ می کند، »بوک لند«ی که ترانه یک زن 
خواننده غربی را پخش می کند و رستورانی که تلویزیونش تبلیغ آرایشگاه و باشگاه 
بدن سازی مخصوص حیوانات خانگی را پخش می کند نمی شود گذشت. از سرویس 
بهداشتی های  سرپایی اش هم حرفی نمی زنم اما این را نمی شود نگفت که در چنین 
فضایی، نصب پوسترها و بنرهای متفاوت حجاب، مسخره کردن حجاب نیست؟ مگر 
بی حجاب هایمان با پوستر و بنر بی حجاب شدند که حاال با این چیزها باحجاب شوند؟

دوشنبه: توی اتوبوس به محض اینکه صدای گوشی بلند شد، بغل دستی پرسید: 
اینترنت وصل شــد؟! گفتم: نمی دونم... این پیامک بود و مشــغول مطالعه کتاب 
»اینترنت با مغز ما چه می کند؟« شدم. آقای بغل دستی هم انگار سطر به سطر با 
من جلو می آمد. آخرش هم اجازه خواست از جلد کتاب عکس بگیرد. در حال عکس 
گرفتن گفت: همین یک هفته ای که نت نبود فهمیدیم اینترنت با مغز ما چه کرده!

سه شنبه: کرایه تاکســی را که دادم، راننده یــک 2هزار تومانی را گذاشت توی 
جیبش؛ 2 هزار تومانی دیگر را هم توی داشبورد و گفت: »... اینم برا عیال... البته 
خانما این قدر خوبن که آخر برج باز همین چند تومن رو هم خرج ما می کنن و 
کمک حالمون میشن«. مرد پشت سری گفت: حاجی... اونا خانمای قدیمی بودن! 
راننده هم گفت: »از حرفم ناراحت نشی... ولی این جوری حساب کنی... جوونای 
امروزی نســبت به قدیم نه مرداشون مردن نه زناشــون زن... هر زمونه ای آدمای 

خودشو داره...«.
چهارشنبه: بــا داداش کوچیکه، هر شب برنامه سعدی خوانی داریم. امشب 
از من خواســته از اینترنت ســه تا حکایت کوتاه و خوب برای مشق شبش 
پیدا کنم. می گویم: »ما که هر شــب داریم یکی از حکایت های ســعدی رو 
می خونیم... از همونا بنویس دیگه... تازه شعراشــونو هم حفظی«؛ در جوابم 
می گوید: »نه... حکایتای ما سخته بچه ها نمی فهمن... از عالمه گوگل بپرس... 

هم من راحت ترم، هم بچه ها و هم معلم«!
پنجشنبه :

+ شنیدم باز دوباره به جون هم افتادن!
- چطور؟!

+ این یکی علیه عملکرد اون یکی پســت گذاشته... آقای فالن هم که آقای 
بهمان رو نقد کرده...

-آهان... خب یک بخشی از حرفش هم درسته دیگه.
+ من به درست و غلط حرفش کار ندارم! میگم طرف داره کار می کنه... ما به 
جای اینکه از همدیگه حمایت کنیم، همدیگه رو ُهل بدیم به سمت درست، 

داریم سنگ جلو پای هم میندازیم!
- اگه حرفامون نقد باشه نه نِق، خوبم هست... باعث رشد طرف مقابل میشه! 
آیا همین نقد کردِن درســت، حمایت یا به قول تو هل دادن فرد به ســمت 

پیشرفت نیست؟

 مجازآباد
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دربزنگاهلیگ

پدیده پینگ پنگ ایران:

میخواهمبین10نفر
نخستجهانباشم

 گفت وگو با آذر خزاعی سرچشمه، به بهانه رونمایی کتاب»تا پالک ۱۴۰« 

160خاطرهدستاولاز140اهلقلم

پُر از کالغ و خورشید و درخت
رقیه توسلی: سر از مانیتور که بلند می کنم 
نگاهم به چشم های قشنگش گره می خورد. 
با ارفاق، ریزه میزه ترین چهار ســاله ای است 
به نظر می رسد که به عمرم دیده ام؛ با کاپشن 

آبی و کوله گلدار.
اســمش را می پرسم، بیســکویت تعارفش 
می کنم، می خواهم شعر بخواند؛ اما میهمان 

کوچولو فقط بی حرکت و صامت ایستاده به تماشا و ُزل زده به صورتم.
معذب می شوم کمی. نمی دانم از چه قرار است اوضاع؟

توی همین گیرودار، موبایلم زنگ می خورد. مدیِر دارالترجمه پشت خط است. با 
تعجب جواب می دهم. دقیقه ای بعد، دیگر آن کارمنِد خوش روحیه قبل نیستم... 
منقلبم... آدم تازه ای که دارد به دخترک می گوید: دلت نقاشــی می خواهد؟ و او با 
صورتی شکفته برایش سر تکان می دهد. اسمش »نیکی« ست. از بستگان خانم 
مدیر که حدود سه هفته گذشته متأســفانه پدر و مادرش را در تصادف از دست 
داده. پشت تلفن خبرم کردند کوله اش پُر از لوازم نقاشی است و ازقضا انگار من به 
مادرش بسیار شباهت دارم. یکباره از دنیای غریب کلمات التین پرت می شوم به 
جهان ناآشنای مادری. معصومانه می نشیند روی زمین تا کیفش را باز کند. با حالی 
که خوش اســت و ناخوش، می نشینم بغل دستش. دارد تمام دارایی اش را نشانم 
می دهد و دفتر نقاشی که پُر از کالغ و خورشید و خانه و درخت است. آن وقت با 
مداد زرافه دارش شروع می کند به کشیدن. پیامک می رسد که: »نیکی« همه این 
21 روز را درگیر شوک عصبی شدید بوده و یک کلمه حرف نزده است. گویا نوبت 

روان شناس دارد امروز و خواسته اند برایش مادری کنم.
یک: بابت دیدنش خدا را شکر می کنم. معتقدم طبق قانوِن جذب هر چیزی که 

وارد زندگی مان می شود، تصادفی و اتفاقی نبوده است.
دو: خانه زردرنگی که کشــیده برایم را می بوسم و می گذارم روی کیبورد و شعر 
»مورچه پاشکســته« را زمزمه می کنم برایش؛ که دستم می آید شکل برگ های 

چنار، گره از ابروانش باز می شود.
سه: بی هوا یاد نصیحت »خانجان« می افتم؛ توی زندگی ات دو نفر را هرگز غمگین 

نکن که عرش به لرزه می اُفتد؛ پدر، مادر و یتیم را.
چهار: صبح که داشتم می آمدم اداره، مادر نبودم حاال یک دختر چهارساله دارم... 
ابهامم اینجاست که راستی مادرها وقتی غصه شان می گیرد کجا می روند یک دِل 

سیر اشک می ریزند؟

»کاظم معتمدنژاد« پدر علوم ارتباطات ایران ۱۴ آذر 92 درگذشت

در ستایش »پدر«

ترابزون به دنبال چشمی

»کلینزمن«
»مجیدحسینی«رامیخواهد

هفتوانه

 محسن ذوالفقاری
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حمید رضا خداشناس: ادامه هفته سیزدهم لیگ برتر 
فوتبال کشورمان عصر امروز به طور کامل برگزار می شود 
که در حساس ترین بازی های این هفته استقالل میزبان 
شهرخودرو است، پرسپولیس به میهمانی ذوب آهن در 
اصفهان می رود و ســپاهان در قائمشهر با نساجی دیدار 

می کند. 

چالش 6 امتیازی استرا- یحیی
بی گمان حســاس ترین بازی این هفته عصــر امروز و از 
ساعت 15 با قضاوت اشکان خورشیدی در ورزشگاه آزادی 
بین استقالل و شهرخودرو برگزار می شود. تقابل تیم های 
دوم و سوم جدول در حالی که  هر دو تیم از شانس های 
اصلی قهرمانی محســوب می شــوند بر حساسیت این 
بازی می افزاید. یحیی گل محمــدی و یارانش در حالی 
پای به میــدان می گذارند که باید با یکــی از آماده ترین 
استقالل های ادوار لیگ برتر بازی کنند. شهر خودرویی ها 
در دو هفته اخیر نتیجه خوبی کســب نکردند و مطمئناً 
برای گرفتن امتیاز مقابل اســتقالل بــه میدان خواهند 
رفت. آن ها نمی خواهند ســومین باخت پیاپی شــان را 
مقابل استقالل بدست آورند، بنابراین باید شاهد یک بازی 
زیبا باشیم، اگر چه این روزها هیچ تیمی جلودار استقالل 
نیســت و این تیم که به هماهنگی کامل رسیده، حتی 
زمانی که از حریف عقــب می افتد، به راحتی می تواند به 
پیروزی دست یابد. شاگردان استراماچونی با پیروزی در 
این بازی خانگی می توانند حداقل جایگاه شهرخودرو را در 
رده دوم بگیرند و اگر کمی خوش شانس باشند و نساجی 
بتواند سپاهان را متوقف کند به صدر جدول صعود کنند و 
این موضوع برای شاگردان یحیی هم صدق می کند و باید 

دید کدام تیم برنده این جدال 6 امتیازی است.

تقابل رکورددارکلین شیت با بهترین خط حمله لیگ
اما این مسابقه به جز حساســیت های جدول رده بندی، 
جذابیت خاص دیگری دارد و آن رویارویی مهدی رحمتی 
با تیم سابق خود است. رحمتی که رکورددار کلین شیت 
و بیشــترین تعداد بازی در تاریخ لیگ برتر است بیشتر 
دوران بازیگری خود را در اســتقالل سپری کرده است. 
مهدی رحمتی در پایان فصل گذشته از جمع آبی پوشان 
جدا شد. او پس از جنجالی که بر سر پنالتی از دست رفته 
دربی به پا شــد فرصت بازی پیدا نکرد و پایان خوشــی 
برای حضور پرافتخار مرد شماره یک آبی پوشان در تیم 
محبوبش رقم نخورد. حــال این بازیکن انگیزه مضاعفی 
برای مصاف با تیم سابق خود دارد. از دیگر نکات جالب این 
بازی تقابل حسینی و رحمتی است. حسین حسینی که 
پس از چندین سال رقابت موفق شد به تنهایی دروازه بان 
شماره یک اســتقالل باشــد دو بار در یک بازی مقابل 
رحمتی قرار گرفته که هر دو مرتبه حسینی بازنده بوده و 
رحمتی کلین شیت کرده است. از بخت بد رحمتی، خط 
حمله استقالل در آرمانی ترین شرایط ممکن به مصاف 

 شهرخودرو خواهد رفت. مهدی قائدی و شیخ دیاباته با 
6 و پنــج گل جزو بهتریــن گلزنان این فصل هســتند. 
اســتقالل با 25 گل زده بهترین خط حمله لیگ را دارد. 
مهدی رحمتی در 6 هفته گذشته فقط یک گل خورده 

است ولی کار سختی برای کلین شیت در این بازی دارد.

گل محمدی: هدف ما سه امتیاز دیدار 
مقابل استقالل است

یحیی گل محمدی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش 
مقابل استقالل در هفته سیزدهم لیگ برتر اظهار کرد: یکی 
از بازی های خوب لیگ را در پیش داریم، چون هر دو تیم 
فوتبال روی زمین و رو به جلو انجام می دهند. وی در ادامه 
افزود: استقالل تیم جوانی شده و روند خوبی را پیش گرفته 
است. آن ها یکی از تیم هایی هستند که فوتبال خیلی خوب 
و جذابی را ارائه می کنند. من به استراماچونی به خاطر نوع 
فوتبالی که تیمش ارائه می کند، تبریک می گویم. سرمربی 
تیم فوتبال شهر خودرو تصریح کرد: تیم ما با انگیزه است 
و می خواهیم با امتیاز از زمین خارج شویم. با صحبت هایی 
که با بازیکنان انجام داده ایم و با آنالیزی روی تیم استقالل 
داشته ایم، با شناخت خوبی وارد زمین می شویم. هدف ما 

گرفتن سه امتیاز و پیروزی است. امیدوارم شاهد فوتبال 
خوبی باشیم.

کالدرون طلسم 9 ساله را می شکند؟
در یکی دیگر از دیدارهای حســاس هفته سیزدهم لیگ 
برتر پرسپولیس تهران در اصفهان میزبان ذوب آهن است. 
تقابل منصوریان و پرسپولیس با توجه به سابقه استقاللی 
سرمربی ذوب آهن می تواند جذابیت های خاصی داشته 
باشــد. از این رو ذوبی ها برای اینکه از شرایط نامتعارف 
خود در پایین جدول فاصله بگیرند نیاز به کسب امتیاز از 
مصاف با سرخ پوشان پایتخت دارد. البته که جایگاه گابریل 
کالدرون هم در پرســپولیس مســتحکم نیست و خوب 
می داند که باید در این بازی نتیجه مطلوبی بدست آورد. در 
چنین شرایطی اما یک آمار عجیب درباره بازی ذوب آهن 
و پرسپولیس در فوالد شهر وجود دارد. شاید جالب باشد 
که بدانید سرخ پوشــان پایتخت نزدیک به 9 سال است 
در فوالدشهر به برد نرســیده اند. آخرین بار پرسپولیس 
سال 1390 با هدایت علی دایی موفق شد ذوب آهن را در 
فوالدشهر شکست بدهد و حاال نزدیک 9 سال  از آن بازی 
می گذرد. پرســپولیس حتی در دوران اوج خود با برانکو 

ایوانکوویچ نیز نتوانست ذوب آهن را در خانه مغلوب کند 
و به نوعی می توان گفت کالدرون و شاگردانش یک هدف 
بزرگ را برای شکستن طلسم 9 ساله در سر می پرورانند. 
اما نباید فراموش کرد منصوریان آمار خوبی را در تقابل با 
پرسپولیس در تیم هایی که هدایت آن ها را برعهده داشته، 
دارد. سرمربی ذوب آهن به عنوان  سرمربی 9 بار در لیگ 
برتر مقابل پرســپولیس تهران قرار گرفته است. در این 
9 بازی سه بار به پیروزی رسیده، دو بار شکست خورده 
و چهار جدال منصوریان و پرســپولیس هم به تســاوی 
انجامیده اســت. حال باید دید دهمین جدال کاپیتان و 
سرمربی سابق استقالل تهران با سرخ پوشان پایتخت چه 

نتیجه ای در بر خواهد داشت.

 پنجشنبه - 14 آذر98
استقالل تهران - شهر خودرو ساعت 15

تراکتورسازی تبریز - شاهین شهرداری بوشهر
گل گهر سیرجان - نفت مسجدسلیمان

نساجی مازندران - فوالد مبارکه سپاهان
صنعت نفت آبادان - پیکان تهران

ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس ساعت 17:30

گروه بندی کوپا آمریکا ۲۰۲۰ اعالم شد
ورزش: دوره بعدی جام ملت های آمریکای جنوبی به صورت مشترک توسط آرژانتین و 
کلمبیا میزبانی می شود. بر همین اساس مسئوالن کنفدراسیون آمریکای جنوبی تصمیم 
گرفته اند که مرحله گروهی این دوره از رقابت ها را به شیوه ای متفاوت برگزار کنند. به 
منظور جلوگیری از سفر های طوالنی تیم ها میان کشور های میزبان 12 تیم حاضر در 
این رقابت که شامل دو میهمان یعنی قطر و استرالیا می شوند را در دو گروه قرار گرفته اند:

گروه A )جنوب( : آرژانتین، استرالیا، بولیوی، اروگوئه، شیلی و پاراگوئه
گروه B )شمال( : کلمبیا، برزیل، قطر، ونزوئال، اکوادور و پرو

دفاع مورینیو از زندگی در هتل
ورزش: سرمربی سابق شیاطین سرخ که اکنون هدایت تاتنهام را بر عهده دارد، این ادعا 
که در زمان حضور در یونایتد، زندگی در هتل یکی از دالیل ناراحتی او از شرایطش بوده 
را رد کرد و توضیح داد که چرا آن روزها در هتل زندگی می کرده اســت. ژوزه مورینیو 
می گوید: اگر قرار بود در خانه خودم زندگی کنم ناراحت می شــدم. چون باید نظافت 
می کردم، اتو می کردم و خیلی کارهای دیگر که اصال این کارها را بلد نیستم. آنوقت باید 
آشپزی هم می کردم، باید سوسیس تخم مرغ درست می کردم. چون این تنها غذایی است 

که بلدم درست کنم؛ اما آنجا کافی بود بگویم شامم را بیاورید باال!

VAR موضع گیری تند رئیس یوفا علیه
 )VAR( ورزش: رئیس اتحادیه فوتبال اروپا بار دیگر به انتقاد از کمک داور ویدئویی
 IFAB  خراب کرده است. ما قصد داریم به VAR« :پرداخت. الکساندر چفرین می گوید
پیشنهاد اعمال یکسری تغییرات را بدهیم، همین طور به داورانمان! وقتی شما داور یک 
بازی هستید، حتی اگر 80 هزار نفر در ورزشگاه در حال شعار دادن باشند، این شما هستید 
که باید تصمیم بگیرید نه یک آدمی که یک جایی در لندن، برلین یا هر جای دیگری پنهان 
شده است. من طرفدار VAR  نیستم. از همان اول نسبت به آن بدبین بودم و االن هم از 

نتیجه استفاده از آن راضی نیستم. متأسفانه اما راهی برای بازگشت وجود ندارد.«

ابراهیموویچ: به زودی در ایتالیا می بینمتان!
 A ورزش: ستاره سوئدی تیم فوتبال لس آنجلس گلکسی احتمال بازگشتش به سری
برای سپری کردن روزهای پایان دوران بازیگری اش را قوت بخشید. زالتان ابراهیموویچ 
می گوید: »من به تیمی می روم که باید به روزهای اوجش برگردد و تاریخش را زنده کند. 
این تیم می خواهد به جایی برسد که بتواند با همه َکس و همه چیز نبرد داشته باشد. این 
تنها راهی است که من قادرم انگیزه الزم برای یک بار غافلگیر کردن دوباره شما را پیدا 
کنم. مسئله فقط انتخاب یک تیم نیست. من مالک های دیگری هم دارم که باید فراهم 
شوند و آن شامل تأمین منافع خانواده ام هم می شود. به زودی شما را در ایتالیا می بینم.«

ورزش: نیم فصــل دوم بوندس لیــگا می تواند پس از 
سال ها شاهد حضور یکی دیگر از ســتاره های فوتبال 
ایران با پیراهن یکی از معتبرترین باشگاه های این کشور 
باشد. ســال ها از آخرین حضور یک بازیکن ایرانی در 
بوندس لیگا آلمان می گذرد. این طلسم اما در نیم فصل 
دوم این رقابت ها پس از ژانویه 2020 می تواند شکسته 
شــود چون بنا به ادعای رســانه های ترکیه ای یورگن 
کلینزمن سرمربی جدید هرتابرلین در صدد اضافه کردن 
یکی از ستاره های جوان ساختار تدافعی تیم ملی ایران 

به جمع شاگردانش است.
ســایت 90Min ترکیه در پیگیری هــای اخباری که 
پیرامون انتقال قریب الوقوع مجید حسینی از ترابزون 
اســپور به پایتخت آلمان منتشــر شــده بود، نوشت: 
»پیشنهاد دو و نیم میلیون یورویی هرتا همچنان روی 
میز سران ترابزون اســپور قرار دارد تا مجید حسینی 
چمدان های خود را برای کوچ به هرتا ببندد. این بازیکن 
که یک فصل و نیم پیش با 517 هزار یورو از اســتقالل 
تهران به ترابزون پیوست حاال پنج برابر ارزش پیدا کرده 

و می تواند راهی بوندس لیگا شود«.
این سایت با اشاره به آمار ســاختار تدافعی هرتا مدعی 
شد کلینزمن که با در اختیار داشتن مدافعانی همچون 

نیکالس استارک، کریم رکیک، ددریک 
بوویانا و جــردن توروناریگا در حال 

حاضر چهار مدافع میانی در اختیار 
دارد با توجه بــه 27 گل خورده 
در این فصل ســخت بــه دنبال 
بازسازی ســاختار تدافعی خود 
اســت و مجید حسینی 23 ساله 
گزینه اول آن ها بــرای این اقدام 

است. 

بازیکنی که قابلیت بازی در سیســتم سه دفاع را دارد 
و عالوه بر دفاع میانی توانایی حضور در دو پست دیگر 

را نیز دارد.

ترابزون چشمی را می خواهد
جالب این که اخبار نقــل و انتقاالتی بازیکنان فوتبال 
ایــران این روزها به ســوژه اصلی رســانه های ترکیه 
تبدیل شــده اســت به خصوص انتقــال غیرمنتظره 
روزبه چشمی به ترابزون اســپور که می تواند احتمال 
جابه جایی مجید حسینی به باشگاه آلمانی هرتابرلین 

را افزایش بدهد.
بنا به ادعای ســایت گازتادامگا ترکیه باشگاه محبوب 
دریای سیاه قصد دارد در پنجره زمستانی دو هافبک به 
جمع نفراتش اضافه کند که یکی از آن ها روزبه چشمی 
ستاره ایرانی حاضر در استقالل تهران نام دارد، بازیکنی 
که قابلیت حضور در دو پســت دفاع و هافبک را دارد و 
آیتور آرامان سرمربی این تیم او را گزینه مناسبی برای 

تقویت تیمش می داند. 
روزبه که پیش از این در رادار باشاک شهیر ترکیه قرار 
داشت حاال به هدف اصلی ترابزون تبدیل شده است تا 
با توجه به اتمام قرارداد یکساله اش با استقالل در پایان 
فصل زودتر از موعد ســر از ترکیه و سواحل دریای 

سیاه در بیاورد.
چشــمی البته ابتدای فصــل از اللیگا هم 
پیشــنهاد داشــت که بنا به دالیلی این 
انتقال میسر نشد تا این بازیکن مدت ها از 
میادین دور باشد و به همین دلیل در تیم 
ویلموتس جایی نداشه باشد. با این حال او 
به استقالل برگشت و در چند بازی گذشته 
آمادگی خود را به رخ حریفان کشیده است. 
استراماچونی با توجه به مصدومیت یزدانی و 
دست خالی اش در خط دفاعی بعید است 
به این راحتی ها با جدایی چشمی 

موافقت کند. 
مگــر اینکه پیشــنهاد 
آن قــدر دنــدان گیر 
باشد تا استقاللی ها 
برای جبران کسری 
بودجه خود با این 
نتقال موافقت  ا

کنند.

ورزش: امیر حســین هدایی گفت: با قرار گرفتن در صدر 
رنکینگ زیر 21 سال جهان نتیجه سال ها زحمت خودم را 
دیدم و این در شرایطی بود که کسی باورش نمی شد من به 

این جایگاه برسم.

اتفاق تاریخی
ملی پوش تنیس  روی  میز ایران درباره  صعود خود به رنکینگ 
نخست جهان در رده سنی زیر 21 سال که اتفاقی تاریخی در 
پینگ پنگ ایران بود، بیان کرد: این اتفاق برای نخستین بار 
در تنیس روی میز ایران افتاده و اتفاق بزرگی است. من بابت 
آن خیلی خوشحالم و نتیجه سال ها زحمت خودم را دیدم و 
خستگی ام از بین رفت. شاید هیچ  کسی باورش نمی شد من 
به رنکینگ نخست برسم چون ابتدا رنکینگ 300 بودم اما 
در بیشتر تورنمنت ها مقام آوردم و توانستم رنکینگم را ارتقا 
دهم و در آخرین رنکینگ سال 2019 به رده یک رده سنی 
زیر 21 سال صعود کردم. همچنین در رده بزرگساالن هم به 

رده 155 جهان صعود کردم.

 رنکینگ 1۵۵
هدایی در پاسخ به این پرسش که فکر می کند چه  زمانی 
بتواند به رنکینگ زیر 100 بزرگساالن جهان صعود کند، 
تأکید کرد: من از رنکینگ 700 شروع کردم و االن رنکینگ 
155 جهان هستم و این خیلی خوب است. هدفم این است 
تا یک سال  و نیم آینده جزو 50 نفر نخست جهان باشم و به 

امید خدا تالشم بر این است که این اتفاق بیفتد.

 سهمیه المپیک تیمی
ملی پوش تنیس روی میز ایران در مورد تالش ایران برای 
کسب ســهمیه المپیک تیمی در مسابقات پرتغال گفت: 
خیلی به این تیم امیدوارم. ترکیب خوبی داریم حاال باید دید 

در مسابقات چه اتفاقی می افتد. با این حال ما با آمادگی کامل 
به مسابقات پرتغال می رویم.

آرزوهای بزرگ
هدایی درباره اینکه نفراتی چون او و امین احمدیان در این 
سال ها توانسته اند رشد زیادی داشته باشند، تصریح کرد: 
در رابطه با خودم باید بگویم من در این سال ها خیلی تالش 
کردم و بیشتر از رقیبانم تمرین کرده ام. البته در این مسیر 
فدراســیون هم حمایت کرد، برنامه ریزی دقیقی داشت و 

شرایط را فراهم کرد.
او در پاسخ به این پرسش که چه اهدافی را برای خود در تنیس 
روی میز ترسیم کرده است، تأکید کرد: هدف من این است 
ابتدا پله پله در رنکینگ بزرگساالن پیش بروم یعنی ابتدا 
جزو 100 نفر اول جهان باشم بعد بین 50 نفر اول جهان و 
در نهایت 10 نفر اول جهان. همچنین در قهرمانی جهان  و 
بازی های المپیک هم به صورت انفرادی و هم تیمی مدال 
بگیرم. شاید کسی باورش نمی شد من روزی نفر نخست 
رنکینگ زیر 21 سال جهان شوم اما این اتفاق افتاد، از این رو 
کسب مدال در قهرمانی جهان و المپیک هم شدنی است و 

ان شاءاهلل روزی این اتفاق می افتد.

تشکر از مربیان
هدایی در پایان گفت: هر ورزشکاری که به جایگاهی می رسد 
بی گمان افرادی هم در کنارش بوده اند و به او کمک کرده اند. 
در وهله اول پدر و مادرم حامی من بودند و سپس آقای حمید 
احسانی مهر. او یک ســال و نیم کنار من است و دلسوزانه 
مانند یک پدر از من حمایت کرده است. اگر من امروز به این 
موفقیت رسیدم کمک های آقای احسانی مهر هم دخیل 
بوده است. از فدراسیون تنیس روی میز و هیئت تهران هم 

تشکر می کنم.

ترابزون به دنبال چشمی

»کلینزمن«، »مجید حسینی« را می خواهد
پدیده پینگ پنگ ایران:

می خواهم بین 10 نفر نخست جهان باشم
ضد  حمله

کریمی هم مسافر کانادا شد
ورزش: علی کریمی، ســتاره ســابق فوتبال ایران و اســطوره باشگاه 
پرسپولیس که چندی پیش خبر مهاجرتش از ایران رسانه ای شده بود، 
دیروز ایران را به مقصد کانادا ترک کرد.کریمی البته چند روز قبل اعالم 
کرده بود قصد ترک ایران برای همیشه را ندارد و این سفرش به کانادا 

موقتی خواهد بود و به زودی به ایران برمی گردد.

 مرادمند: از نقطه ضعف های استقالل
استفاده می کنیم

ورزش: محمدحسین مرادمند، مدافع تیم فوتبال شهر خودرو تأکید کرد 
که آن ها استقالل را آنالیز کرده اند و برای شکست دادن این تیم در میدان 
حاضر خواهند شد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا تساوی برابر استقالل 
که در اوج قرار دارد برای آن ها راضی کننده است، تصریح کرد: ما هیچ وقت 
برای مساوی بازی نمی کنیم. تیم های گل محمدی همیشه برای برد وارد 
زمین می شوند. اســتقالل تیم قابل احترامی است، ولی ما دنبال کارهای 
بزرگ هستیم و در دیدار مقابل این تیم برای تساوی بازی نخواهیم کرد. 
مدافع تیم فوتبال شهر خودرو همچنین اظهار کرد: استقالل آن قدرها هم 
که می گویند قوی نیست. این تیم نقطه ضعف هم دارد و ما حریفمان را به 
خوبی آنالیز کرده ایم. شاید تیم های دیگر نتوانستند از نقاط ضعف استقالل 

استفاده کنند، ولی ما می توانیم این کار را انجام دهیم. 

خلعتبری: پرسپولیس تیم خطرناکی است
ورزش: مهاجم تیــم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: پرســپولیس تیم 
خطرناکی است و بازی آســانی مقابل این تیم در پیش نخواهیم داشت. 
محمدرضا خلعتبری در گفت وگو با تسنیم خاطرنشان کرد: پرسپولیس 
تیم خطرناکی است، هر چند آن ها مثل فصل گذشته نتیجه نگرفتند ولی 
تا االن جزو باالنشین ها هستند و می خواهند باز هم قهرمان شوند. بازی 
آســانی در پیش نداریم و اهمیت این بازی را به خوبی می دانیم. وقتی در 
زمین خودمان بازی می کنیم از حمایت هواداران هم بهره می بریم و در این 
بازی خانگی فقط به دنبال گرفتن سه امتیاز هستیم. نتیجه قابل پیش بینی 

نیست و امیدوارم پرسپولیس را شکست دهیم.

فوالد از پرسپولیس سبقت گرفت
ورزش: در ادامه هفته سیزدهم لیگ برتر سایپا میزبان فوالد خوزستان 
بود که این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.فوالد با این 
یک امتیاز، 20امتیازی شد و باالتر از پرسپولیس به رده چهارم صعود 
کرد. دیدار تیم های پارس جنوبی جم و ماشین سازی تبریز با تساوی 

یک بر یک به پایان رسید.

پرونده پروپئیچ و استقالل بسته شد
ورزش: فیفا پس از کش و قوس های فراوان سرانجام دیروز طلب ۴30 هزار 
دالری پروپئیچ، بازیکن سابق استقالل را از محل درآمدهای این باشگاه 
در فیفا پرداخت کرد. این اتفاق در حالــی رخ داد که روند پرداخت پول به 
پروپئیچ از سوی فیفا به خاطر محدودیت های قوانین بانکی حدود پنج ماه 

طول کشید. 

شهرخودرو با دو غایب مقابل استقالل 
ورزش: شهر خودرو مشهد برای دیدار حساس مقابل استقالل تهران دو 
بازیکن خود را در اختیار نخواهد داشت. شهرخودرو برای این بازی محمد 
آقاجانپور را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهد داشت و سروش رفیعی هم 

به دلیل محرومیت غایب دیگر این مسابقه است.

احتمال غیبت دیاباته مقابل شهرخودرو 
ورزش: شیخ دیاباته در تمرین سه شنبه استقالل پس از برخورد با سجاد 
آقایی از ناحیه قفسه سینه دچار مصدومیت شد. طبق پیگیری ها دیاباته به 
احتمال فراوان به دیدار مقابل شهرخودرو نمی رسد و استراماچونی به دنبال 

جایگزین برای این بازیکن است.

 دنیزلی:  همچنان 
روی قول قهرمانی تراکتور هستم

ورزش: مصطفی دنیزلی در کنفرانس خبری پیش از بازی تیمش برابر شاهین 
بوشهر اظهار کرد: موقعیت کنونی تراکتور در جدول رده بندی از نظر روانی 
ما را تحت تأثیر قرار می دهد، اما این موضوع برای ما زیاد مهم نیست؛ چرا که 
می دانیم تیم های باالی جدول یک الی دو بازی بیشتر از ما انجام داده اند. به 
هواداران و تیم خودم اعتماد دارم و هدفمان همچون روز اول، قهرمانی بوده 

و تغییری نکرده است. 

منهای فوتبال

لیگ برتر بسکتبال کشور
تیم های صدر جدول تهدید نمی شوند!

علی عبداحد: هفته دهم دور رفت لیگ برتر بسکتبال در حالی امروز 
پیگیری می شود که تیم های مدعی و صدر جدولی بازی های آسان تری 
دارند. مثالً شهرداری گرگان که با شکست مقابل مهرام از دوم جدول به 
سوم آمده است میزبان صنعت مس کرمان )چهاردهم( است. در مشهد 
تیم آویژه صنعت پارسا میزبان تیم مدعی اکسون تهران است تیم های 
اکســون تهران و آویژه صنعت مشــهد در مکان های ششم و هفتم و با 
امتیاز مســاوی 13 و تفاضل گل با یک بازی کمتر دارای پنج پیروزی و 
چهار شکست می باشند. یادآور می شود، به دلیل حواشی تأسف بار بازی 
شیمیدر و آویژه صنعت مشهد در هفته نهم در قم، تصمیم اولیه فدراسیون 
بسکتبال پیش از برگزاری کمیته انضباطی رسماً اعالم شد. طبق گزارش 
روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته انضباطی، صالح فروتن و مهدی 
افخمی از بازیکنان، حجت دارابی فیزیوتراپ، صادق جانداری مربی تیم 
آویژه صنعت پارسا و مایک رستم پور از شیمیدر را به علت اعمال و رفتار 
ناشایست به صورت موقت از همراهی تیم و حضور در مسابقات رسمی 

کشور محروم کرد.
برنامه هفته دهم لیگ برتر بسکتبال پنجشنبه 98/9/1۴

پاالیش نفت آبادان- ذوب آهن اصفهان 
پتروشیمی بندر امام- توفارقان آذرشهر 

رعد پدافند شهرکرد- شیمیدر قم 
شهرداری گرگان- صنعت مس کرمان 

آویژه صنعت مشهد- اکسون تهران )ساعت 17 - پخش مستقیم(
شهرداری بندرعباس- مهرام تهران 

نیروی زمینی- شورا و شهرداری قزوین 

 انصراف دو قهرمان  شطرنج 
از حضور در سرزمین های اشغالی

ورزش: دو قهرمان اخیر جام جهانی شطرنج از حضور در رقابت های 
گرندپری که به میزبانی رژیم صهیونیستی برگزار خواهد شد، انصراف 
دادند. سایت فیده)فدراســیون جهانی شــطرنج( اعالم کرد که دو 
قهرمان اخیر جام جهانی، تیمور رجبوف آذربایجانی و لوون آرونیان 
ارمنستانی از مرحله نهایی مسابقات گرند پری انصراف دادند.این دو 
شطرنج باز بیماری  را برای نرفتن به مسابقات گرند پری بهانه کرده اند. 
این مسابقات در مرحله آخر به میزبانی رژیم صهیونیستی از 11 تا 23 

دسامبر پیگیری خواهد شد.

سعید معروف ۱۰ روز دیگر در اردوی تیم  ملی
ورزش: امیر خوش خبر، سرپرست تیم ملی والیبال گفت: طبق قانون 
فدراسیون جهانی بازیکنانی که در لیگ های خارجی هستند، باید 10 
روز قبل از آغاز مسابقات در اردوی تیم ملی حاضر باشند. با این حال طبق 
مکاتباتی که ما داشتیم، توانستیم برخی از بازیکنان را زودتر در اختیار 
بگیریم.وی ادامه داد: سعید معروف به عنوان نخستین لژیونر حدود 10 
روز دیگر در اردوی تیم ملی خواهد بود. چند روز بعد از او، میالد عبادی پور 
خودش را به اردوی تیم ملی می رساند. امیر غفور هم طبق اعالم باشگاه 
لوبه 5 یا 6 دی ماه در تهران خواهد بود.وی افزود: هنوز زمان حضور موسوی 
و فیاضی در ایران مشخص نیست و منتظر اعالم باشگاه های آن ها هستیم. 
البته احتمال دارد مرتضی شریفی هم که در لیگ ترکیه بازی می کند، در 

فهرست تیم ملی باشد.

الکــس ِکِبل/مترجم: امیرمحمد ســلطان پور: با اینکه 
لسترسیتی زیر نظر کلودیو رانیری در سال 2016 قهرمان لیگ 
برتر شد اما این فصل آن ها با برندان راجرز حتی عملکرد بهتری 

را نسبت به آن زمان در بازی های خود به نمایش می گذارند.
زمانی که راجرز بهمن ماه گذشــته هدایت روباه ها را به عهده 
گرفت یکی از اصلی ترین دغدغه های طرفداران و کارشناسان 
این بود که ستاره لستر یعنی جیمی واردی نتواند سبک بازی 
خود را با فلسفه راجرز تطبیق دهد. حاال 10 ماه گذشته و واردی 
در این بازه زمانی 23 گل در لیگ برتر به ثمر رسانده که باالتر 
از هر بازیکن دیگری است. به نظر می رسد همه ما توانایی های 
 تاکتیکــی راجــرز و قابلیت های انطبــاق پذیــری واردی را 

دست کم گرفته بودیم. 

همان عطش سابق با هوشمندی بیشتر
شاید گفتن این جمله باورکردنی نباشد اما واردی حتی از فصل 
قهرمانی تیمش که او یکی از اصلی ترین عوامل آن بود نیز بهتر 

بازی می کند. او خیلی سر حال تر است، به شکلی هوشمندانه تر 
مدافعان حریف را پرس می کند و گلزنی هایش نیز ثبات بیشتری 
دارد. او در 1۴ بازی این فصل 13 گل به ثمر رســانده و در صدر 
جدول بهترین گلزنان لیگ برتر قــرار دارد و اگر با همین روند 
ادامه دهد می تواند به رکورد 35 گل در پایان فصل دست یابد. 
واردی زیر نظر راجرز به بازیکن دیگری تبدیل شده است. او قباًل 
 زمانی خوب کار می کرد که در مقابــل تیم هایی قرار بگیرد که 
خط دفاعی خود را جلــو می بندند و در ضد حمالت اســیر او 
می شــوند. اما وی اکنون با وجود حفظ روحیــه جنگندگی و 
تهاجمی اش ظرافت بیشتری در بازی خود می بیند. واردی به او 
دستور داده که کمتر به هر بازیکنی که پیدا می کند برای باز پس 

گیری توپ حمله ور شود بلکه بیشتر در جلوترین قسمت خط 
حمله تیم خود باقیمانده و انرژی اش را بیشتر ذخیره کند. راجرز 
سیستم پرسینگ خاص خود را در لستر پیاده کرده که سبب رقم 
خوردن حدود 22 تکل توسط مهاجمان در هر بازی می شود که 
بیشتر از هر تیم دیگری است و پرس هوشمندانه تر واردی نقشی 

محوری را در آن ایفا می کند.

حمایت توسط دو توپ پخش کن عالی!
سرمربی سابق ســلتیک و لیورپول از زمان هدایت لستر تالش 
کرده تا توسط بازی سازهایش توپ های بیشــتری را در نوک 
حمله به واردی برســانند و در روش 1-۴-1-۴ او همیشــه دو 

بازیکن که یوری تیلمانز و جیمز مدیســون هستند را مسئول 
توپ رسانی از طریق پاس های در عمق و توپ های بلند پشت سر 
مدافعان به واردی کرده است. واردی همیشه خود را در بین دو 
مدافع مرکزی قرار داده و با استارت های کوتاه و انفجاری آن ها 
را به دردسر می اندازد اما هنر مدیسون و تیلمانز را در تغذیه او با 

پاس های زیبا نباید نادیده گرفت.
اما هنر راجرز بیشتر از تنها به اوج رساندن دوباره واردی است. 
تیم او بهترین خط دفاع لیگ را تا قبل از بازی دیشب در اختیار 
داشت و البته پس از منچسترسیتی بهترین خط حمله را نیز به 

نام خود ثبت کرده اند.
واردی اگر بهترین بازیکن یک دهه گذشــته لیگ برتر نباشــد 
بی گمان یکی از آن هاســت اما هنر راجرز در این فصل با لستر، 
استفاده بهینه از تک تک بازیکنان، با تاکتیک تیمی فوق العاده 
بوده اســت که همین االن نیز با قرارگیری در رتبه دوم باالتر از 
تیم هایی مانند سیتی و چلسی دســتاوردی بزرگ برای آن ها 

محسوب می شود.

چگونه راجرز و واردی دوباره روباه ها را به جمع بهترین ها وارد کردند؟

ورزش: در پی اظهارات احســان قاضی زاده هاشمی، عضو لسترسیتی 2019 بهتر از قهرمان 2016!
مجلس شــورای اســالمی درباره عدم شــفافیت قــرارداد 
فدراســیون فوتبال با مارک ویلموتس، فدراسیون بیانیه ای 

صادر کرد که به این شرح است:
اعالم رقم 3 میلیون دالری به عنوان مبلغ قرارداد آقای مارک 

ویلموتس بدینوسیله تکذیب و به صورت  کامل رد می شود.
فدراســیون فوتبال مبلغ و مزایای قرارداد آقای ویلموتس و 
کادر فنی خارجی وی و همچنین ســایر هزینه های مرتبط 
با فعالیت ایشــان را تا زمانی که در ایران حضور داشــته اند 

پرداخت کرده است .
فدراسیون فوتبال تصریح می کند در صورت فسخ قرارداد 
برخالف برخی اظهارات و شــایعات هیچ گونه خســارتی 

متوجه این فدراسیون نخواهد بود.

رداد را در اختیــار  فدراســیون فوتبــال مفــاد قــرا
مراجــع ذی ربــط قــرار داده و ایــن رونــد در صــورت 
 درخواســت نهادهای مرتبــط دیگر هم صــورت خواهد 

پذیرفت.
فدراسیون فوتبال با تاکید بر ضرورت اطالع رسانی صحیح از 
طریق منابع و مراجع مرتبط با این حوزه بدینوسیله از کلیه 
رسانه ها به خصوص صدا و ســیمای جمهوری اسالمی ایران 
درخواســت می کند با عمل به وظیفه و رســالت حرفه ای و 
اخالقی خود از انتشــار هرگونه اطالعات غیرواقعی از مراجع 
غیرمرتبط کــه موجب تشــویش اذهان عمومی می شــود 
خودداری کرده و در راســتای آگاه ســازی جامعه و انتقال 
اطالعات درست تنها به انتشــار اخبار مستند و موثق در این 

حوزه اقدام کنند.

فدراسیون فوتبال: فسخ کنیم، غرامت نمی دهیم

مبلغ قرارداد ویلموتس 3 میلیون دالر نیست 

استقالل - شهرخودرو در حساس ترین بازی هفته

تسویه حساب در بزنگاه لیگ

صفحه 10   1398/09/14

آگهى مزايده اموال منقول
آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرايى كالسه هاى 9500130 و 9500215

ــماره 155627- 1387/01/27 دفتر اسناد رسمى شماره 120  ــپه باستناد اسناد رهنى به ش بانك س
ــى دفتر  ــران و 6873- 1386/06/01 و 1387/03/28- 10227 و 21171- 1390/03/30 همگ ته
ــناد رسمى 92 مشهد عليه 1- شركت آرياكاوان اطلس به شناسه ملى 10380373335 و شماره  اس
ــركت آرياكاوان توس به شناسه ملى 10380372919  ــركتهاى مشهد و 2- ش ثبت 21846 ثبت ش
ــهد 3- آقاى غالمعلى خياط خلقى فرزند غالمعباس به  ــماره ثبت 21804 ثبت شركت هاى مش و ش
ــماره ملى 0940462303 و 4- خانم حميده احديان فرزند رضا به  ــنامه 1327 به ش ــماره شناس ش
ــماره ملى 0937727261 و 5- مهين احمدى آذرى فرزند اسمعيل به  ــنامه 899 و ش ــماره شناس ش
ــماره شناسنامه 178 و شماره ملى 0939136511 و 6- خانم عاطفه خياط خلقى فرزند غالمعلى  ش
ــه 9500215 و  ــماره ملى 4722960739 اجرائيه اى تحت كالس ــنامه 5341 و ش ــماره شناس به ش
9500130 جمعاً در قبال مبلغ 217/359/854/979 ريال (دويست و هفده ميليارد و سيصد و پنجاه 
ــتصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و هفتاد و نه ريال) صادر نموده كه پس از ابالغ  و نه ميليون و هش
ــمى الزم  ــناد رس اجراييه در مورخ 1395/07/18 و در پايان مهلت مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اس
ــهرك صنعتى  ــين آالت به آدرس فريمان ش ــتانكار مبنى بر ارزيابى و مزايده ماش االجرا و تقاضاى بس
ــه ميليارد و دويست و چهل و پنج ميليون  ــصد و س كاويان به مبلغ 603/245/000/000 ريال (شش
ــين آالت كارخانه  ــخصات و توصيف اجمالى اموال و ماش ريال) ارزيابى و قطعيت يافته كه حدود و مش

برابر گزارش كارشناس در روز ارزيابى به اين شرح مى باشد:
ــاله از قطر 300 الى  ــته لوله هاى فايبرگالس در حال كار با عمر تقريبى ده س الف- خط توليد پيوس
 cfw ــين الياف پيج پيوسته ــامل متعلقات و تجهيزات مرتبط نامبرده ذيل: 1- ماش 2800 ميليمتر ش
ــفت ها و ديگر لوازم مرتبط 3- دو  ــك ها، آلومينيوم بيم ها، ش ــامل ديس 2- قطعات متعلقه و يدكى ش
جفت دوزينگ پمپ تغذيه رزين با متعلقات كنترلى و سيستم پايپينگ 4- چهار عدد مخزن دوجداره 
ــتگاه چلير 31/3 كيلوواتى  ــه مترمكعب 5- يك دس رزين با قابليت كنترل دما و به حجم هر يك س
ــه با سيستم شوتينگ به حجم پنج مترمكعب  ــتگاه آب گرمكن گالنى 6- مخزن تغذيه ماس و دو دس
ــين چمپفرينگ و برش TROLLEY – شامل كاتر، چمپفر، خط كش ديجيتال، سروموتور،  7- ماش
ــه و تجهيزات كنترلى 8- چهار دستگاه ميز باالبرنده  ــتو، سنگ الماس ــوردار فس جك پنوماتيك سنس
ــى انتقال دهنده لوله به طول تقريبى 150 متر 10-  ــاى غلطك (LIFTING TABLE) م 9- ميزه
ــتگاه هيدروتست لوله جهت تست تحمل فشار لوله هاى ساخته شده به ابعاد تقريبى 4*2/3*16  دس
متر همراه با حوضچه تأمين آب 11- دستگاه تست لوله و كوپلينگ تا قطر 4 متر 12- ماشين اتصال 
ــد كوپلينگ با رزين بدون  ــتگاه تولي ــه به كوپلينگ sleeve joining به طول 15 متر 13- دس لول

ــتم وكيوم و فيلتراسيون  ــه از قطر 300 الى 2800 ميليمتر همراه با قالب هاى مربوطه 14- سيس ماس
ــنگ زنى و شيارزنى كوپلينگ  ــين س ــى از كاركرد خط همراه با داكت هاى مربوط 15- ماش غبار ناش
ــين چمپفرينگ و برش لوله- آف الين 17- دو دستگاه هيدروتست كوپلينگ 18- دستگاه  16- ماش
ــتم هيدروليك به ابعاد تقريبى 4*6*16 متر همراه با  ــكرو، پمپ آب و سيس ــت با جك اس هيدورتس
حوضچه تأمين آب مستقر در محوطه قيمت ارزيابى براى هجده قلم ياد شده با رعايت مدت كاركرد 
ــين آالت، درجه استهالك، هزينه هاى حمل و نقل و آموزش مجموعاً 427/000/000/000 ريال  ماش

(چهارصد و بيست و هفت ميليارد ريال) ميباشد.
ــاله و با متعلقات  ــته توليد لوله فايبر گالسmt 4 در حال كار با عمر تقريبى ده س ب- دو خط ناپيوس
و تجهيزاتى جانبى مشترك براى دو خط نامبرده در ذيل: 1- دستگاه الياف پيچ ناپيوسته fwd براى 
ــامل سيستم هيدروليك، trolly، plc، قفسه  توليد لوله به قطر 5 الى 1000 ميليمتر در حال كار ش

mould Machin- Unloading   الياف، سيستم جداكننده لوله از قالب
Mt 1و Mt 42- قالب توليد لوله در اندازه هاى مختلف به تعداد 26 عدد مرتبط با خط

3- دستگاه شيارزن و برش لوله به طول 16 متر 4- دستگاه هيدروتست لوله 5- دستگاه هيدروتست 
براى لوله هاى با قطر كمتر از 150 ميليمتر 6- دستگاه الياف پيچ اتصاالت و قالب هاى اتصاالت شامل 

تعدادى قالب زانويى الستيكى و فلزى در اندازه هاى مختلف. 
قيمت ارزيابى براى شش قلم ياد شده با رعايت مدت كاركرد ماشين آالت، درجه استهالك، هزينه هاى 

حمل و نقل و آموزش مجموعاً 116/000/000/000 ريال ميباشد.
mt 1ج- اقالم منفصل از هم مرتبط با خط توليد لوله ناپيوسته

1- يك دستگاه الياف پيچ شش مترى كه به صورت مونتاژ شده ميباشد و شامل قسمت هاى كله گى 
و موتور اصلى (گرداننده قالب)، نگهدارنده انتهايى قالب (هرز گرد)، كالسكه، دوزينگ پمپ در داخل 
ــالن و ريل اصلى شش مترى در قسمت محوطه بيرونى ميباشد. 2- يك دستگاه شيارزن 3- تعداد  س
ــتگاه الياف پيچ دوازده مترى كه به صورت دمونتاژ  ــايز بزرگ در محوطه 4- دو دس ــه عدد قالب س س
ــالن موجود ميباشد كه شامل كلگى ها و موتورهاى اصلى (گرداننده قالب)، نگهدارنده هاى  شده در س

انتهايى قالب (هرزگرد) و، كالسكه ها، دوزينگ پمپ هاى و ريلهاى اصلى ميباشند.
ــده چهار قلم نامبرده با توجه به كارايى و وضعيت موجود مبلغ 13/000/000/000  قيمت ارزيابى ش

ريال (سيزده ميليارد ريال) ارزيابى ميگردد.
د- اقالم عمومى و ماشين آالت جانبى

ــود و بصورت خاموش  ــن اره ها در محوطه باز كارخانه نگهدارى مى ش ــتگاه اره زاويه بر،: اي 1- دو دس
ــند. 2- يك عدد دستگاه تراش سه مترى روسى  ــمتهاى آنها زنگ زده ميباش ــد و بعضى از قس ميباش
ــتگاه تعميراتى شامل: كف تراش  ــده است. 3- تعداد 13 دس ــتعمل كه ارتفاع كارگير آن زياد ش مس

ــاف، تراش يك و نيم  ــى، اره نوارى 600، برش الي ــل راديال چينى، تراش كوچك روس ــا، دري فلنچ،ه
مترچينى، تراش دو مترچينى، فرز انيورسال، دريل ستونى تبريز، جوش لب به لب ايرانى، جوش لب 
به لب ايتاليايى، پرس هيدروليك، دستگاه جوش گام الكتريك. 4- مجموعه قطعات جرثقيل 40 تنى 
به ارتفاع 14 متر و بدون ريل شامل هيدروموتورها، چرخ ها، قطعات فريم اصلى، سيستم هيدروليك، 
تاج و كالسكه به صورت دمونتاژ شده كه در فضاى باز نگهدارى مى شوند و بعضاً زنگ زده ميباشند و 
ــيلنگ هاى هيدروليك آنها خراب شده است. 5- دستگاه تست  به علت نور آفتاب به مدت طوالنى، ش
كشش انيورسال بيست تنى، اين دستگاه ساخت كشور تايوان بوده و روشن و در حال كار ميباشد. 6- 
ــتگاه تست سفتى: اين دستگاه نمونه هاى لوله ها را تحت بار شعايى توسط يك جك قرار مى دهد.  دس
 ،35 HY45 يك عدد HY ــور اطلس كوپكو ــتم هواى فشرده شامل تعداد دو عدد كمپرس 7- سيس
ــه مخازن ذخيره هوا چهار مترمكعبى 8- تعداد دو دستگاه جرثقيل  ــالم و در حال كار به همراه س س
سقفى 20 تنى با ريل مشترك، دو دستگاه ده تن با ريل مشترك و يك دستگاه شش تن با دهنه 24 
متر و طول 86 متر، باوينچ دماگ آلمان، با تيرحمال و كليه متعلقات 9- سيتم توزين شامل تعداد 5 

عدد لودسل متصل به وينچ هاى جرثقيلها.
قيمت ارزيابى شده نه قلم نامبرده با توجه به كارايى و وضعيت موجود مبلغ 26/400/000/000 ريال 

(بيست و شش ميليارد و چهارصد ميليون ريال) ارزيابى ميگردد.
ه- موتورخانه و تأسيسات صنعتى و امتيازات آب و برق و تلفن و گاز

1- هزينه انشعاب تأمين برق ديماندى باتوان قراردادى 1000 كيلووات (برابر آخرين قبض ارائه شده 
با شماره اشتراك 50413) با تعرفه صنعتى و ولتاژ اوليه 20 كيلو ولتى همراه با تجهيزات اندازه گيرى 
و كنتور، 2- تابلوهاى فشار قوى 20 كيلو ولتى شامل دو دستگاه ديژنكتور 24 كيلو ولت و 630 آمپر 
ــتگاه سكسيونر قابل قطع زيربار 24 كيلو ولت و 630 آمپر همراه دو دستگاه  از نوع كم روغن و يكدس
ــفو از نوع روغنى همراه با تجهيزات و كابل  ــفورماتور به قدرت 630 كيلوولت آمپر ايران ترانس ترانس
ــى ها و سيستم هاى ارتينگ مربوطه. 3- تابلوهاى توزيع 380 ولتى فشار ضعيف با ورودى اتومات  كش
ــتگاه بانك خازنى بارگوالتور اتوماتيك هر كدام  ــتگاه و نيز دو دس 1600 آمپرمرلن ژرن هوايى دو دس
به ظرفيت 375 كيلووار. 4- انشعاب گاز با شماره اشتراك 4093476242 با تعرفه صنعتى از طريق 
ــار 60 پوند و ظرفيت 400 مترمكعب بر ساعت و سيستم حفاظت  ــتگاه مترينگ گاز CGS با فش ايس
ــهرك هاى صنعتى كاويان فريمان با شماره  ــركت خدماتى ش ــعاب تأمين آب از ش كاتوديك. 5- انش
ــده  ــعاب 1/25 اينچ و تعرفه عادى) مطابق آخرين قبض ارائه ش ــتراك 07237001 ( با قطر انش اش
ــى ها و تعداد 15  (همراه با كليه لوازم اندازه گيرى باضافه مخزن ذخيره آب 15 مترمكعبى و لوله كش
ــتم موتورخانه شامل تعداد 5 دستگاه ديگ آب گرم فوالدى  حلقه چاه جذبى دفع فاضالب). 6- سيس

ــاعت گرم  ــعل 6600 كيلو كالرى بر س آذرخش با ظرفيت 650 هزار كيلو كالرى و تعداد 3 عدد مش
ايران و تعداد دو عدد مشعل گازوئيلى، تعداد 4 عدد پمپ سيركالسيون 7/5 كيلووات، يك عدد مخزن 
ــتگاه سختى گير، يك دستگاه تسويه  دوجداره تأمين آب گرم مصرفى با ظرفيت دو مترمكعب، يكدس
آب همراه يك دستگاه تابلو برق 125 آمپر، تغذيه و فرمان تجهيزات الكتريكى موتورخانه بعالوه كليه 
ــيرآالت و ديگر تجهيزات مكانيكى و الكتريكى مربوطه. 7- سيستم پمپاژ  ــى ها، كلكتورها و ش لوله كش
ــامل دو عدد موتورپمپ سيركالسيون 18/5 كيلووات، دو عدد پمپ 5/5 كيلو وات به  ــانى ش و آتشنش
ــانى، تعداد دو مخزن فوالدى مكعبى، تجهيزات  ــار خط سيستم آتشنش همراه پمپ ژوكى تأمين فش
ــولهاى گاز CO2 در اوزان مختلف، جعبه هاى  ــالنهاى توليدى، كپس ــپرينكلر اطفاء اتومات در س اس
ــتم پمپاژ و فرمان  ــتگاه تابلو برق 160 آمپرى، تغذيه سيس ــتى، يك دس فاير باكس جهت اطفاء دس
ــتگاه مخازن ماسه با ظرفيت 150 تن و 120 تن  ــتم اطفاء اتومات. 8- تعداد دو دس الكترونيكى سيس
ــه مى باشد. 9- مخازن رزين مادر از نوع فوالدى به تعداد  ــتم انتقال و پمپ ماس كه هر دو داراى سيس
ــعاب خطوط  ــار مخزن 30 مترمكعبى و يك مخزن 10 مترمكعبى بصورت دفنى. 10- هزينه انش چه
ــده ده قلم نامبرده با توجه به كارايى و  ــهرى به تعداد 10 خط تلفن ثابت. قيمت ارزيابى ش تلفن ش
وضعيت موجود مبلغ 20/845/000/000 ريال (بيست ميليارد و هشتصد و چهل و پنج ميليون ريال) 
ــرفصل الف، ب، ج و ه برابر مبلغ  ــده اقالم مندرج در چهار س ــيابى ش ارزيابى مى گردد. كل مبلغ ارزش
مجموع 603/245/000/000 ريال (ششصد و سه ميليارد و دويست و چهل و پنج ميليون ريال) اعالم 
ــصد و سه ميليارد و  ــين آالت فوق الذكر از مبلغ 603/245/000/000 ريال (شش ميگردد. مزايده ماش
ــاعت 9 الى 12 ظهر در  ــنبه مورخ 1398/10/7 از س ــت و چهل و پنج ميليون ريال) در روز ش دويس
ــناد و امالك فريمان واقع در شهرستان فريمان- خيابان كمربندى  ــعبه اجراى اداره ثبت اس محل ش
ــنهادى نقداً واگذار مى گردد. الزم به  ــروع و به باالترين قيمت پيش خليج فارس- جنب فرماندارى- ش
ذكر است طبق تبصره 6 ماده 121 آ.ا پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
ــز بدهى هاى مالياتى و  ــد و ني ــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باش ــا حق اش و ي
ــهردارى (احتمالى) مربوط به ماشين آالت و دستگاهها و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه  عوارض ش
رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد به عهده برنده مزايده 
ــر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد،  ــد، نيم عش ميباش

مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و  مكان مقرر برگزار خواهد شد. 9811201
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فريمان- محمدرجايى مقدم

صفحه 11    1398/09/14

آگهی تغییرات شرکت گروه مشاورین بارمان سازه خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 54084 و شناسه ملی 14004819334
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی بطور فوق العاده م��ورخ 1397,01,29 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای کاوه صفاران به 
ش��ماره ملی 0054123925 خانم وجیهه س��لیمی به ش��ماره ملی 0941854051 و خانم نازنین حس��ین نیا دوات گر به ش��ماره ملی 
0943311713 به س��مت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. - بازرسان شرکت به شرح ذیل برای مدت 
یکس��ال مالی تعیین گردیدند: بازرس اصلی: خانم مریم الس��ادات اشرفی با ش��ماره ملی 0946466831 بازرس علی البدل : خانم 

هانیه اصغری با شماره ملی 0947195300 - روزنامه قدس جهت درج آگهی و دعوت نامه های شرکت تعیین شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )682342(
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آگهی تغییرات شرکت عمران گستر الهیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 32753 و شناسه ملی 10380479584
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,03,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای ناصر جهانشاهی با کد ملی 3670167153 
به س��مت بازرس اصلی و آقای رضا طالبی باکدملی 0650914694به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه 

کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - صورتهای مالی سال 1397 تصویب شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )682350(
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           آگهی تغییرات شرکت عمران گستر الهیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 32753 و شناسه ملی 10380479584
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,05,27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نامبردگان ذیل به عنوان 
اعضای اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ 1399,03,01 انتخاب ش��دند : آقای محمد هادی حس��ینی سرچش��مه 
ب��ا ک��د ملی 0932941176 آقای نعمت اله ظریف بهانژاد موس��وی با ک��د ملی 0941763668 آقای علی اکبر اعتم��ادی فرد با کد ملی 

0940681188 آقای مهدی طالبی بهاباد با کد ملی 0919486134 و آقای بهرام صارمی با کد ملی 0941833534
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )682351(
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                   آگهی تغییرات شرکت خمیر مایه رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12447 و شناسه ملی 10380281365
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,04,04 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1� آقای محمد صفائی دلوئی به شماره ملی 0919498612 به 
نمایندگی از شرکت قند چناران به سمت رئیس هیئت مدیره 2- آقای احسان اله اژدری به شماره ملی 0870317334 به نمایندگی از سازمان 
اقتصادی رضوی به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره 3- آقای محمود انتظاری س��رکاریزی به شماره ملی 0703538519 به نمایندگی از شرکت 
قند آبکوه به سمت عضو هیئت مدیره - آقای احسان اله اژدری به شماره ملی 0870317334 به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده تصدی 
تا تاریخ 1400,4,4 تعیین شدند - کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی 

با امضاء ثابت مدیر عامل و متغیر یکی از اعضاء 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 )682354(
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برگ س��بز و س��ند کمپانی خودرو وانت پیکان مدل 
 118P0056089 1393 رنگ سفید شیری شماره موتور
وشماره شاسی NAAA36AA1EG653696 به شماره 
انتظام��ی 728 ص 51 ای��ران 36 به مالکیت س��عید 
فالح خ��ور مفقود گردی��ده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ندکمپانی خ��ودروی 206 مدل 1390 رنگ س��فید 
روغنی به شماره انتظامی 287ن24 ایران 74 شماره 
3NAAP2 15290002115 و ش��ماره شاس��ی   موتور
FGXBJ169489 ب��ه مالکیت ت��وران قدیمی نقندر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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س��ند کمپانی وبرگ س��بز خودرو جیپ کا ام به رنگ 
ک��رم مدل 1978 به ش��ماره انتظام��ی 79 – 112 ج55 
وش��ماره موتور 007612 وش��ماره شاس��ی 703670 
مفق��ود گردیده وازدرجه اعتبار س��اقط می باش��د.
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آگهی تغییرات شرکت صدر صنعت سنجش )سهامی خاص( به شماره ثبت 14217 و شناسه ملی 14006079044    
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,07,16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. خانم زیبا رحیمی اندانی به کد ملی 1130037196 به سمت 
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای جواد س��ازدار به کد ملی 5050062764 به س��مت رئیس هیئت مدیره و خانم پریس��ا سازدار به کد ملی 
5059688771به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 2.حق امضاءکلیه اوراق واسنادبهاداروتعهدآورازقبیل چک،سفته وبروات و 
اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. 3.محل شرکت از قزوین 
جای س��ابق به آدرس جدید: اس��تان قزوین ، شهرس��تان قزوین ، بخش مرکزی ، شهر قزوین، محله توحید ، خیابان توحید ، کوچه شهید مصطفی 

یگانگی 15 ، پالک 22 ، طبقه سوم کد پستی 3415634497 انتقال یافت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )683855(
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هفته سیزدهم لیگ برتر ایران
نساجی - سپاهان

پنجشنبه ۱4 آذر -ساعت: ۱6:۰۰ از شبکه ورزش 

هفته سیزدهم لیگ برتر ایران
ذوب آهن - پرسپولیس

پنجشنبه ۱4 آذر -ساعت: ۱7:3۰ از شبکه سه 

هفته سیزدهم لیگ برتر ایران
استقالل - شهر خودرو

پنجشنبه ۱4 آذر -ساعت: ۱5:۰۰ از شبکه سه 

ورزش در سیما
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8 ربیع الثانی 1441 5 دسامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9126 

فرهنگ و هنر

گزارش اکران

خبر

 آخرین آمار فروش فیلم های سینمایی 
در نیمه آذر ماه

فرهنگ و هنر: در هفته ســینمایی گذشته چند فیلم به چرخه اکران 
وارد شدند اما تقریباً هیچ کدام نتوانستند فروش موفقی را تجربه کنند. 

در نیمه آذرماه با اکران فیلم های متنوع در ژانرهای مختلف پیش بینی 
می شد که حال و هوای اکران بی رونق سینماها تغییر کند اما  هیچ کدام 
از فیلم های وارد شده به چرخه اکران نتوانستند با کمدی های روی پرده 
رقابت کنند. به نظر می رســد فیلم های حوزه کودک و نوجوان بیش از 
ســایر فیلم ها از این رقابت نابرابر با کمدی های روی پرده جا مانده اند. 
در هفته گذشته تنها فیلم ماجراجویانه »منطقه پرواز ممنوع« توانست 
به فروش خود در کنار فیلم های کمدی ادامه دهد و رتبه ســوم جدول 

فروش را بدست بیاورد. 
مطــرب به کارگردانی مصطفی کیایی با فــروش ۴.۵ میلیاردی خود با 

اختالف صدرنشین جدول فروش این هفته بود.
مطرب به کارگردانی مصطفی کیایی با فروش ۴.۵ میلیاردی خود توانست 
مجموع فروشش را به بیش از ۱۷ میلیارد برساند و با اختالف صدرنشین 
جدول فروش باشــد. درحال حاضر این کمدی بیشترین تعداد سالن را 

در اختیار دارد. 
کمدی »چشــم و گوش بســته« به کارگردانی فرزاد مؤتمن با فروش 
هفتگی ۱,۳۰۰ میلیارد و »منطقه پرواز ممنوع« که فیلمی مخصوص رده 
سنی کودک و نوجوان است، با فروش ۷۲۰ میلیون تومان دیگر فیلم های 

پرمخاطب هفته گذشته بودند.
»منطقه پرواز ممنوع« پس از گذشت یک ماه از اکران و در اختیار داشتن 
۱۶۴ سالن سینمایی یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان فروش داشته و 

۲۰۸ هزار مخاطب پای تماشای این فیلم نشستند.

 فرهنگ و هنر/ فاطمه عامل نیک  کتاب »تا 
پالک ۱۴۰« که مجموعــه خاطرات ۱۴۰ نفر از 
اهالی قلم در حوزه دفاع مقدس و ادبیات پایداری 
است به تازگی از ســوی نشر صریر منتشر شده 
و شــنبه نهم آذر از سوی سازمان ادبیات و تاریخ 
دفاع مقدس، اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس استان تهران در موزه انقالب اسالمی 
و تاریخ دفاع مقدس رونمایی شــد. نویسنده این 
کتاب با نگاهی تازه به سبک زندگی دوران جنگ 
به سراغ خاطرات نویســندگان از آن دوران رفته 
است و در تالشــی دو ساله توانسته خاطره ۱۴۰ 

نویسنده را گردآوری، تدوین و منتشر کند. 
آذر خزاعی سرچشــمه به بهانه رونمایی از کتاب 
تــازه اش »تا پالک ۱۴۰« در گفت وگو با خبرنگار 
ما گفت: فکر اولیه جمــع آوری خاطرات زندگی 
در جنــگ روزی در ذهنم جرقه زد که شــاهد 
گفت وگوی همسر و فرزندانم در خصوص وضعیت 
زندگی در زمان جنگ و دهه ۶۰ بودم. همسرم در 
حین بازگویی آن شرایط تعدادی از عکس های آن 
دوره را از آلبوم عکس هایش ورق می زد. با دیدن 
این صحنه تصمیم گرفتم در دو بخش »جبهه« و 
»شهر« در مورد سبک زندگی آن دوران عکس و 

خاطره جمع آوری کنم.
این نویســنده ادامــه داد: با ایــن رویکرد دنبال 
خاطــرات و عکس هــای آن دوران رفتم. ابتدا به 
ســراغ عکس هایی از جنگ رفتم که با نخستین 
نگاه حس می کردم زندگی در آن ها جریان دارد. 
نزدیک بــه ۲۰۰ عکس جمع آوری کردم و بعد با 
عکاس هایشان تماس گرفتم. آن ها اجازه استفاده 
ازعکس را دادند، اما گفتند نمی توانند بنویسند یا 

خاطره  مشخصی ندارند. 
وی افزود: مــن در کنار اینکه اندکی قلم می زنم، 
گاه درگیر برگزاری نشست ها و جلسات فرهنگی 
هم هستم. در جریان همین فعالیت ها در مراسم 
بزرگداشتی که برای آقای آذری یزدی برگزار کرده 
بودیم با مصطفی رحمان دوست درباره اثر دیگرم 
با عنوان »دســتان کوچــک و نقش های بزرگ« 
صحبــت می کردیم که این کتاب شــامل ۱۰۰ 
نقاشــی از بچه های جنگ است و این ایده را هم 
برایش توضیح دادم و ایشان خاطره ای گفتند و من 
هم خاطراتی را بازگو کردم. در این رفت و برگشت ها 
به ایشان گفتم که در این خاطرات زندگی جریان 
دارد و من خیلی دوســت دارم این خاطرات که 
این قدر سرشار از زندگی است را جمع آوری کنم. 
ســپس به دنبال خاطرات سایر اهالی قلم رفتم. 
می شود گفت به دلیل نزدیکیم به دنیای کتاب و 

اهالی قلم نخست به سراغ نویسندگان رفتم.
این نویســنده ادبیات دفاع مقدس گفت: گرفتن 

خاطره از اهالی قلم دو سال طول کشید. نویسندگان 
و هنرمندان خاطره داشــتند اما فرصت نوشــتن 
نداشتند و همین امر موجب شد که با آن ها مصاحبه 
کنم و پس از پیاده شدن مصاحبه، متن پیاده شده 
را در اختیارشان قرار دهم و با اصالح متن و اعمال 

نظراتشان به متن مورد تأییدشان برسم. 

  ثبت »جریان زندگی« اهالی قلم 
در دوران دفاع مقدس

وی دربــاره چگونگی تدوین خاطرات اظهار کرد: 
بعضــی از متن ها به دلنوشــته و بعضی دیگر به 
یادداشت روزانه و حتی بعضی به خاطره داستان 
نزدیک شد ولی همگی به نوعی سعی کرده بودند 
گوشه ای از جریان زندگی در آن سال ها را با حس 

و حالی که داشتند، نشان دهند.
آذر خزاعی سرچشــمه دربــاره چگونگی تدوین 
تازه ترین اثرش گفت: برای من نشان دادن وضعیت 
زندگی در آن دوران مهم بود. جنگ شکل و جریان 
زندگی مردم ما را عوض کرد و مفاهیم تازه ای مثل 
ایثار و شهادت، مقاومت و پایداری را وارد فرهنگ 
معاصرمان کرد. برایم نشان دادن این مفاهیم مهم 
بود و به همین دلیل هیچ گونه دسته بندی دیگری 
نکردم و تنها ترتیب خاطرات را براســاس حروف 

الفبایی نام خانوادگی نویسندگان خاطره آوردم.

هدایت اهلل بهبودی، نصرت اهلل محمودزاده، سیروس 
همتی، مرتضی سرهنگی، جهانگیر خسروشاهی و 
راضیه تجار از اهالی قلم شاخص کشور در نگارش 
خاطراتشان هستند و در مجموع ۱۶۱ خاطره از 

۱۴۰ نویسنده در این مجلد گردآوری شده است.
 این نویسنده با بیان اهمیت انتقال مفاهیم دهه 
۶۰ به نســل جدید بیان کرد: خواننده ای که این 
خاطرات را می خواند به نحوه زندگی افراد در آن 

دوران ورود می کند و با رفتار و گفتار آن ها آشــنا 
شده و سبک زندگی آن دوران را که همراه با ایثار 

و مقاومت بود را لمس خواهد کرد. 
در این کتاب ما با خاطراتی مواجه هســتیم که 
همه به نوعی دســت اول هستند. من در جریان 
گردآوری اثر به نویسنده ها تأکید کردم خاطره ای 
را در اختیارمان بگذارند که تا به حال جایی بازگو 
نشده است. از این حیث ما با خاطره هایی روبه رو 
هســتیم که تابه حال بازگو نشده اند و می توانند 
به عنوان یک ســند از آن دوران مورد توجه قرار 

بگیرند. 
آقای نصــرت اهلل محمود زاده زمانــی که تصویر 
دستخط  شــان را برای من در تلگرام فرستادند 
گفتند اگر توانستی این دستخط را ترجمه کنی، 
من برایت اصالح می کنم. تعداد دیگری از اهالی قلم 
مانند آقای هدایت اهلل بهبودی هم روزنوشت های 
خودشان را که متعلق به آن سال ها بود در اختیار 
من گذاشــتند. من تصویر این روزنوشت ها را به 

عنوان سند در انتهای کتاب آورده ام. 
وی با ابراز امیدواری از اینکه نسخه های بعدی این 
اثر هم تولید شــود، بیان کرد: دوسال جمع آوری 
و ثبت و ضبط خاطره ها و حدود یک ســال هم 
کارهــای مراحل تولید کتاب بــه طول انجامید. 
طی این زمان دوســتانی بودند کــه راغب بودند 
خاطره هایشان را در اختیار من بگذارند، به همین 
خاطــر امیدوارم که جلدهای دیگر این اثر تهیه و 
تولید شود. ممکن است در جلدهای بعدی به سراغ 

سایر اهل قلم هم بروم. 

  ظرفیت گسترده ای در این حوزه وجود 
دارد

خزاعی با اشاره به ظرفیت های خاطرات شفاهی 
در دوران جنــگ افزود: در حــال حاضر ایده ای 
برای جمع آوری خاطرات جانبازان در ذهن دارم. 
فردی از دوســتان پس از دیدن این اثر پیشنهاد 
داده بود به سراغ ثبت خاطرات شهدای زنده بروم. 
منظور افرادی هســتند که تا پای شهادت رفته و 
برگشــته اند. همین ایده ها و نظراتی که دوستان 
می دهند نشان می دهد ظرفیت گسترده ای در این 
حوزه وجود دارد و ان شاءاهلل من هم بتوانم به سراغ 

آن ها بروم. 
این نویسنده با بیان تمایز داستان و خاطره بیان 
کرد: در داســتان تخیل نویسنده حرف اصلی را 
می زند اما در خاطرات ما با اسناد مواجه هستیم و 
می دانیم که اثر سندیت دارد. این سندیت موجب 
اهمیت آثاری که در دســته خاطرات قرار دارند 
می شود چون می توانند سندی معتبر از گذشته 

باشند. در خاطره ما حق دخل و تصرف نداریم.

وی بــا بیان اینکه در حین تهیه و تولید این اثر با 
خاطرات گوناگونی از اهالی قلم مواجه شده و هر 
کدام آن ها برای او خاطره جدیدی را ســاخته اند، 
اظهار کرد: هر کدام از خاطره ها برای من خاطره ای 
را ســاختند. به عنــوان مثــال از احمد عرب لو 
خاطره ای شیرین و طنز بود. من در ابتدای خواندن 
این خاطره می خندیدم اما بدون اغراق بگویم که 
در پایان آن اشک ریختم. چون هر چند این خاطره 
با زبانی شــیرین و طنز بیان شده بود اما در پایان 
خواننده را متأثر می کرد. خاطره خانم زواریان واقعاً 
مملو از حس مادرانه و عاطفه ای خواهرانه ای بود 
که ایشــان دارند و در کنارش عشق پدری را هم 
در آن می دیدید. از این لحاظ خاطره ایشان هم مرا 

خیلی تحت تأثیر قرار داد. 

وی در پایان با یادی از نویسندگان کتاب گفت: در 
این کتاب ما یک شهید هم داریم آقای سیدعلی 
کاظم داور با وجود اینکه راهشــان دور بود اصرار 
داشتند به تهران بیایند و خاطره شان را حضوری به 
بنده بدهند تا اینکه یک روز با بنده تماس گرفتند 
و گفتند تهرانم و در حوزه هنری خاطره را از ایشان 
گرفتــم و گفتم زمان رونمایی اثر حتماً از شــما 
دعوت می کنم. در اواخر مهر ماه سال ۱۳9۷ برای 
گوشــیم پیامی آمد زمانی که پیام را باز کردم از 
همان شماره ای بود که با ایشان تماس گرفته بودم 

و با دیدن اعالمیه شهادت ایشان غافلگیر شدم. 
در آخر من از زحمات بی دریغ مسئوالن اداره کل 
حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس استان 

تهران برای انتشار این کتاب قدردانی می کنم. 

برش

وضعیت  دادن  نشان  من  برای 
بود.  مهم  دوران  آن  در  زندگی 
جنگ شکل و جریان زندگی مردم 
ما را عوض کرد و مفاهیم تازه ای 
مقاومت  شهادت،  و  ایثار  مثل 
فرهنگ  وارد  را  پایداری  و 

معاصرمان کرد

روز گذشته در مؤسسه فرهنگی قدس کتاب »تا ابد با تو می مانم« خوانش و رونمایی شد

حماسه عاشقانه  »مریم مقدس«
خدیجه زمانیان: مراسم رونمایی و خوانش کتاب »تا ابد با 
تو می مانم« به قلم مریم عرفانیان روز گذشــته در مؤسسه 

فرهنگی قدس انجام شد. 
»تا ابد با تو می مانم« روایتی عاشــقانه و ماندگار از همراهی 
مریم مقدس، همسر سردار جانباز اکبر نجاتی، جانباز هشت 

سال دفاع مقدس است. 
مریم عرفانیان در این اثر حکایت ماندگار لیلی و مجنونی را 
روایت می کند که در فراز و فرودهای سال های جنگ در کنار 
هــم خاطرات ماندگاری را رقم زدند. این کتاب که به تازگی 
از سوی انتشارات به نشــر راهی بازار کتاب شده مورد اقبال 

مخاطب قرار گرفته است.  
جلســه خوانش، نقــد و رونمایی »تا ابد با تــو می مانم« با 

گفته های دکتر سیداحمد میرزاده آغاز شد. 
این کارشناس ادبی و عضو انجمن قلم با بیان اینکه ما مورد 
تهاجم قرار گرفتیم و در حالت دفاع ادبیات گل و بلبل به کار 
ما نمی آید، ادبیات حماسی را موجب ترویج فرهنگ استقامت 

عنوان کرد. 
وی افزود: اگرچه جنگ تمام شــده اما کینه دشمنان تمام 
نشده و آن ها هنوز از این روحیه حماسی مردم ما می ترسند. 
کوتاهی در ادبیات دفاع مقدس موجب می شود دشمن دست 
به تحریف تاریخ بزند و تاریخ را به شکل وارونه ثبت  کند و تا 
چشم باز کنیم، ببینیم جای متجاوز و مدافع و ظالم و مظلوم 

عوض شده است. 

  دفاع مقدس ایران هم آبستن 
تولید شاهکار ادبی

میرزاده با بیان اینکه ادبیــات جنگ پرخواننده ترین ادبیات 
است، گفت: کتاب هایی که پس از جنگ های جهانی نوشته 
شدند با اقبال جهانی روبه رو شدند و من امیدوارم ادبیات دفاع 

مقدس ایران هم آبستن تولید شاهکار ادبی باشد. 
وی با بیان اینکه نوجوان امروز که به دالیل مبهم کســل و 
افسرده است با خواندن این آثار متحول می شود، گفت: آثاری 
که به تاریخ شفاهی ســرداران می پردازد برکات دیگری هم 

دارد، مثــالً به برکت انقالب اســالمی، دفاع مقدس و ادبیات 
دفاع مقدس، نقش زن در ادبیات داستانی به نقش اصیلی بدل 
شده  است. وی در پایان گفت: این کتاب نشان می دهد زندگی 
سردار نجاتی دارای ظرفیت باالی دراماتیک است که می شود 
چندین رمان ، فیلم نامه و فیلم سینمایی از روی آن ساخت و 

نوشت و امیدوارم این اتفاق رخ دهد. 

  این کتاب را به جوانان عاشق هدیه دهید
حجت االسالم علی اکبر سبزیان، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
خراسان رضوی هم در ادامه جلسه به ابعاد دیگری از این اثر 

اشاره کرد. 
حجت االسالم ســبزیان با بیان اینکه تجربیات ناب سرداران 
شهید و سرداران در قید حیاتی مانند سردار نجاتی می تواند 
برای جوان امروز مفید باشد، افزود: چه خوب است براساس 
این آثار و از زندگی این بزرگواران سبک زندگی استخراج شود 
تا دغدغه رهبری هم در خصوص الگوسازی ایرانی - اسالمی 

پاسخ داده شود. وی تصریح کرد: کتاب »تا ابد با تو می مانم« 
قدرت و جســارت تصمیم گیری را به جوان هایی می دهد که 
در دوراهی هــای زندگی قرار می گیرنــد.  این کتاب درس 
صبر، توکل، مدارا کردن و احترام به والدین را به نســل امروز 
می آموزد که در زندگی شــان عجول هستند و مسائلی مانند 
مدارا و احترام به والدین از یادشان رفته است. حجت االسالم 
سبزیان در پایان گفت: این اثر باید به جوان های عاشقی هدیه 
داده شود که در مسیر وصلشان موانعی وجود دارد و این کتاب 

به آن ها کمک می کند چگونه موانع را از سر راه بردارند. 
مریــم مقــدس، راوی کتاب در ادامه جلســه به تالش های 
نویسنده اشــاره کرد و گفت: خانم عرفانیان برای انجام این 
گفت وگو چهار ســال آمدند و رفتند تا هم من متقاعد شوم 
و هم گفت وگو انجام شــود، چون به هر حال جزئیات زیادی 
از خاطرم رفته بود. من فقط گوینده بودم و قلم ایشان رنگ 
زیبایی به قصه زندگی من داد. سردار جانباز اکبر نجاتی هم 
گفت: اگر توفیقی حاصل شــد اول اذن مادرم بود که به من 

داده شد تا به جبهه بروم. هر چند این اذن و اجازه با بغض و 
اشک بود و بعد همراهی همسرم بود. 

  نانوشته های جنگ را نوشتم
نویســنده »تا ابد با تو می مانم« تجربه های همکاری با بنیاد 
شــهید را در مقطعی از زندگی حرفه ای اش، علت نوشــتن 
این اثــر عنوان کرد.  مریم عرفانیان گفت: ســال ۸۵ تا ۸9 
نیروی قراردادی بنیاد شــهید بودم و بنای کار بر این بود تا 
من مصاحبه های یک ساعته ای با خانواده جانبازان داشته باشم 
تا پس از شــهادت ســندی از آن ها موجود باشد. طبق روال 
مصاحبه یک ساعته ای هم با خانم مقدس و همسرش داشتم. 
آن سال ها گنج زندگی من بود چون زمینه آشنایی من را با 

خانواده هایی که پر از حرف بودند، فراهم کرد. 
همان سال ۸9 که خاطره خانم خورشاهی را نوشتم به سردار 
جانباز اکبر نجاتی که آن زمــان مدیرکل بنیاد حفظ آثار و 
ارزش های دفاع مقدس استان خراسان رضوی بودند، گفتم: 

می خواهم آتش به اختیار زندگی شما را بنویسم. 
این نویسنده ادامه داد: سردار جانباز نجاتی با روی گشاده از 
این گفته من استقبال کرد و از بیان زندگی خصوصی اش ابایی 
نداشت. به این صورت چیزهایی که نباید نوشته می شد، در 
این کتاب نوشته شد، ناگفته های بسیاری از جنگ و آدم های 
جنگ گفته شد، چون باید در جایی ثبت می شد که همسران 
و مادران شهدا هم درگیر مســائل عاطفی بوده اند و نوشتم 

قصه ای که خدا نوشته بود. 
عرفانیان با بیان اینکه آنچه در کتاب »تا ابد با تو می مانم« آمده، 
تمام قد گفته های خانم نجاتی است، تصریح کرد: من واسطه 
بودم تا این خاطرات را بنویسم . سه سال گفت وگو و مصاحبه 
با این بانو طول کشــید اما در نهایت با یاری شهدا و همراهی 
مهربانانه سردار جانباز نجاتی و همسرشان این کتاب، کتاب 
شــد. کتاب »تا ابد با تو می مانم« با حضور مادر سردار شهید 
حسن قاسمی دانا، همسر سردار شهید مهدی میرزایی، همسر 
سرلشکر نورعلی شوشــتری، همسر شهید تیموری، همسر 

شهید سورچی و مادر سردار جانباز اکبر نجاتی رونمایی شد. 

فرهنگ وهنر: پیشنهاد امروز ما برای مطالعه کتاب 
در آخرین روزهای فصل پاییز و شب های بلند زمستان 
پیــش رو رجوع دوباره به کتاب های کهن اســت. در 
میان همه کتاب های کهن ادبیات فارســی، دو کتاب 
»گلستان« و »بوســتان« سعدی همواره مورد توجه 
مردم و کتاب بالینِي بسیاري از آنان بوده است.  برای 
گلستان و بوستان شرح هاي متعددی  نوشته شده، اما 
به اعتقاد کارشناســان و به اذعان اکثریت اهل ادب و 
پژوهش، جامع ترین شرح ها بر »بوستان« و »گلستاِن« 
سعدی، شرح و توضیحي است که مرحوم استاد دکتر 

غالمحسین یوسفي نوشته است.
۱۴ آذر سالروز درگذشت این استاد و پژوهشگر ادب 
خراسان است.  فردی که همه زندگیش در آموزش و 
تحقیق و پژوهش خالصه شده بود. غالمحسین یوسفی 
در بهمن ۱۳۰۶ در مشــهد بــه دنیا آمد. تحصیالت 
ابتدایی و متوســطه را در همین  شهر به پایان برد و 

از سال ۱۳۲۵ برای تحصیل در دوره لیسانس زبان و 
ادبیات فارسی به تهران رفت. در سال ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۰ 
در دوره دکترا دانشگاه تهران به تحصیل ادامه داد و از 
سال ۱۳۲9 مشغول تدریس در دبیرستان های مشهد 
شد و همزمان دوره لیسانس حقوق قضایی و سیاسی 
دانشکده حقوق دانشگاه تهران را هم گذراند. با تأسیس 
دانشــکده ادبیات در دانشگاه فردوسی مشهد از سال 
۱۳۳۴ تدریس دروس تاریخ ادبیات را در این دانشکده 
آغاز کرد. دکتر غالمحسین یوسفی تا مهرماه ۱۳۵۸ در 
دانشــگاه فردوسی مشهد در دوره های لیسانس، فوق 
لیسانس و دکترا ادبیات تدریس کرد. وی همزمان به 
تحقیق و پژوهش در حوزه های گوناگون ادامه داد و به 
این منظور سفرهای مطالعاتی به کشورهای مختلف از 
جمله فرانسه، انگلستان و آمریکا داشت. تصحیح متون 
یکی از زمینه های مورد عالقه دکتر یوســفی بود که 
در این مســیر کارهای ماندگاری از او در دست است. 

ابومسلم سردار خراسان، دیداری با اهل قلم، کاغذ زر، 
تحقیق درباره سعدی و شیوه های نقد ادبی از جمله آثار 
تصنیفی و ترجمه ای دکتر یوسفی است. وی  در ترجمه 
نیز فعال بود و کتاب هاي »انسان دوستي در اسالم« ) 
مارســل بوازار(، »شیوه هاي نقد ادبي« )دیوید دیچز( 
 و »داســتان من و شعر« از جمله ترجمه هاي اوست.

  جام ترین شرح و توضیح
برای گلستان و بوســتان شرح هاي متعددی  نوشته 
شــده، اما به اعتقاد کارشناسان   و به اذعان اکثریت 
اهل ادب و پژوهش، جامع ترین شرح ها بر »بوستان« و 
»گلستاِن« سعدی، شرح و توضیحي است که مرحوم 

استاد دکتر غالمحسین یوسفي نوشته است.
گلستان و بوستاِن تصحیح دکتر یوسفي هر یک سه 
بخش دارد: نخست، مقدمه اي عالمانه درباره متن اثر و 
جهان سعدي که پس از آن، متِن تصحیح شده بوستان 

و گلستان آمده است؛ دوم، توضیحات بسیار کاربردِي 
متن و سوم، شرح نسخه بدل ها که در این بخش بیشتر 

پژوهشگران و اهل تحقیق به کار مي آیند.
به گفته کارشناســان مهم ترین ویژگي گلستان و 
بوســتاني که مرحوم دکتر یوسفي تصحیح کرده، 
بخش توضیحات آن هاســت. هم در بوستان و هم 
در گلســتان پس از متن اصلــي، توضیحات آغاز 
مي شود که براساس شماره صفحه  متن اصلي )در 
گلستان( و شماره ابیات )در بوستان(، در هر سطر 
واژه ها و عبارت هاي دشوار به شکلي جامع توضیح 
داده شــده و بیت هاي عربي ، آیه ها و حدیث هاي 
به کار رفته در متن نیز به فارســي روان برگردانده 
شده اســت. با وجود چنین توضیحاتي دیگر نیاز 
نیســت خواننده براي درک معناي متن، فرهنگ 
لغتي را کنار دســت خود داشته باشد و پي در پي 

به آن رجوع کند.

 تصحیح و شرح
 بوستان و گلستان 
با چاشنی معلمی 

پیشنهاد امروز

ادبیات

گفت وگو با آذر خزاعی سرچشمه، به بهانه رونمایی کتاب»تا پالک ۱۴۰« 

160 خاطره دست اول از 140 اهل قلم

حمله داعش سریال تلویزیونی شد
تسنیم: مینی سریال »تاراز« آماده 
پخش شد، قصه ای که از دل داعش 

می گذرد.
به  »تـــاراز«  مـینـی سـریـــال 
تهیه کنندگــی مرتضی رحیمی و 
کارگردانی محمودرضا اســدی در 

نوبت پخش از تلویزیون قرار گرفت. مینی ســریال »تاراز« به تهیه کنندگی 
مرتضی رحیمی و کارگردانی محمودرضا اسدی به سفارش شبکه جهان بین 
اســتان چهارمحال و بختیاری سال گذشــته در لوکیشن های مختلفی در 
اصفهان و شهرکرد جلو دوربین رفت و از چندی قبل آماده پخش شده است.

علی اوسیوند، حسین توشه، محمود مقامی، مینا نوروزی، سیما مطلبی، مهدی 
سجادپور، اشرف شاه حسینی، حجت اهلل نجف پور، غالمعلی استرکی، مرتضی 
کیوانداریان، زهرا آقاحسینی، پریسا پاسبان، ستاره کوه سختی، بهمن فراهانی، 
آرام یوسف نیا، مهرشاد نیکوه خواه، حمیدرضا تربتیان، صباجمالپور، عبدالعلی 

برازش و... در این مینی سریال بازی داشته اند.
در خالصه داســتان ســریال آمده: جوانی به نام تاراز بختیاری )با بازی 
مرتضی رحیمی(، اســتاد دانشــگاه و متخصص نیروگاه برق برای اجرای 
طرحش به نیروگاهی در ســوریه اعزام می شود. حضور تاراز در نیروگاه با 
حمله داعش همزمان می شود و او برای نجات جان همکارانش، جان خود 
را به خطر می اندازد و مجروح می شــود. او پس از بازگشــت به کشور در 
یک آسایشگاه جانبازان با عشق قدیمی خود درنا)نیلوفر شهیدی( مواجه 

می شود و...   .

یک نگاه متفاوت به مردم افغانستان
»کابل در عمق میدان« دیدنی شد

عکس   مزروعــی  مریــم   مهر: 
ســفرهای خود به افغانستان را 
در نمایشــگاهی با عنوان »کابل 
در عمــق میدان« بــه نمایش 

می گذارد.
این عکاس اجتماعی که تاکنون  

نمایشــگاهی از شــهر موصل در زمانی که در تصرف داعش بود، برگزار 
کرده و در نمایشــگاه جدیدش زندگی روزمره افغانستانی ها را به تصویر 

درآورده است.
به گفتــه مزروعی در »کابل در عمق میدان« تالش شــده عکس هایی 
متفاوت با آنچه رسانه های رسمی نشان می دهند، ارائه شود. این عکس ها 
با تصاویر غالبی که تنها نشان دهنده  جنگ، فقر و ویرانی در این منطقه 

جغرافیایی است نیز تفاوت دارد.
این عــکاس و روزنامه نگار هدف از برگزاری نمایشــگاه »کابل در عمق 
میدان« را نزدیک شدن بیشتر مردم  ایران و افغانستان به یکدیگر دانست 
و گفت: افغانستان در واقع بزرگ ترین متحد فرهنگی ماست، چرا که هر 
دو به یک زبان صحبت می کنیم و دارای یک خاســتگاه فرهنگی و ادبی 
هستیم و یکی از بهترین راه حل های رسیدن به صلح در منطقه ارتباط  و 

فهم بیشتر مردمان با یکدیگر است.
این نمایشــگاه که در آن ۲۳ قطعه عکــس خیابانی از کابل  به نمایش 
درآمده از ۱۵ تا ۲۵ آذر در گالری »آ« به نشانی کریم خان، ابتدای عضدی 

)آبان جنوبی(، کوچه ارشد، شماره ۷ برپا خواهد بود.
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