
خودداری نمایید!
بعضــی از طرح ها و برنامه هــا از همان اول 
که اعالم می شــوند انگار روی پیشانی شان 
تکذیب شــدن، اجرا نشــدن و لغوشدن را 
نوشــته اند! نمونه اش طرح فروش صندلی 
اتوبوس های شهری تهران که صبح جمعه 
از طرف یک مسئول اعالم شد و آخر شب 
یعنی ســاعت 23 از طرف شهردار تهران 
تکذیب شد. پیروز حناچی در توییتر نوشت: خبر و بحث های جانبی مطرح شده 
درباره فروش صندلی های اتوبوس غلط اســت و موضوعیت ندارد... طی تماس با 
معــاون حمل و نقل، اکیداً! به وی دســتور دادم از اجرای هر طرحی که موجب 

نگرانی مردم شود خودداری نمایند.

زرادخانه هسته ای اسرائیل
محمدجواد ظریف در توییترش نوشــت: 
»اســرائیل امروز یک موشک هسته ای را با 
هدف )قدرت نمایی در برابر ایران( آزمایش 
کرد ... ســران سه کشور اروپایی هیچ گاه از 
تنها زرادخانه هسته ای موجود در غرب آسیا 
که مجهز به موشک هایی است که واقعاً برای 
حمل کالهک های هسته ای طراحی شده اند 
گالیه ای مطرح نمی کنند ولی برای موشــک های دفاعی و متعارف ما برافروخته 
شده و تا مرز سکته پیش می روند«. ظاهراً رژیم صهیونیستی یک سامانه پیشرانه 
جدید برای شلیک موشک و راکت را در مرکز فلسطین اشغالی آزمایش کرده بود .

همین عکس برای ترور شدن کافی است
صفحه رســمی دفتر سیاســی رسانه ای 
»مقاومت اسالمی نجباء« در توییتر با انتشار 
تصاویری از »احمــد المهنی« تصویربردار 
رسانه حشدالشعبی، از شهادت او در جریان 
حوادث شب گذشته بغداد خبر داد. ظاهراً 
در جریــان راهپیمایــی و حمایــت مردم 
عــراق از مرجعیت، نفوذی هایی هم حضور 
داشته اند که با تیراندازی میان مردم ایجاد آشوب و ناامنی کنند. در واقع آشوب ها 
و ناامنی های عراق همان طور که تحلیلگران هم گفتند، نسخه دوم از فتنه ای است 
که در ایران هم دنبال شده است. یک کاربر توییتر با انتشار عکسی از این عکاس 
حشدالشعبی، نوشته: »با پرچم فلسطین، روی پرچم آمریکا عکس داشته باشی ... 

حتماً هدف گروه های بعثی و وهابی خواهی بود...«. 

دیوار نکشید
دو روز پیش اعالم شــد رئیس قوه قضائیه 
در روز دانشجو به دانشــگاه تهران و میان 
دانشــجویان می رود. همین پیش خبر هم 
کلی برای خودش در فضای مجازی داغ شد، 
چون ظاهراً در 40 سال گذشته رؤسای قوه 
قضائیه در فضای اداری یا رسمی پاسخگوی 
ســؤاالت مردم یا خبرنــگاران بوده اند، اما 
آیت اهلل رئیسی قرار بود در جمع دانشجویی حاضر شود و مطالبات آن ها را بشنود. 
امروز و پس از حضور رئیس قوه قضائیه در دانشگاه، یکی از کاربران فضای مجازی 
نوشــت: »خیلی وقت بود این قدر فضای دانشــگاه تهران رو پرشور ندیده بودم... 
آیت اهلل رئیسی در دانشگاه تهران است نه برای اینکه دیوار بکشد بلکه او رفته تا به 

دانشجویان منتقد پاسخگو باشد... وظیفه ای که خیلی ها آن را فراموش کرده اند. 

 محمد تربت زاده برخی ســلبریتی ها آن قدر عجیب 
و غریب اند کــه می توانند دقیقاً همزمــان با باال گرفتن 
اغتشــاش ها، حضور چهره های جنجالی برای نام نویسی 
در انتخابــات مجلس، روز دانشــجو و ده هــا اتفاق مهم 
دیگــر، تبدیل بــه ســوژه داغ فضای مجازی شــوند تا 
رسانه ها بی خیاِل ســایر اخبار مهم کشور، مجبور شوند 
شاخک هایشان را بند کسانی کنند که این روزها حسابی 
در صفحه های مجازی شان گرد و خاک به راه انداخته اند. 
از حمله به چهره های سیاسی و غیرسیاسی مختلف بگیر 
تا فرار مالیاتی، بیانیه های ضد ملی، مهاجرت به کشورهای 
دیگر و تحریم صداوســیما. این ها فقط بخشی از حواشی 
پرسروصدایی اســت که برخی سلبریتی ها این روزها در 

فضای مجازی به راه انداخته اند.

  اندازه فهمشان نظر دهند
موج حاشیه ســازی های سلبریتی ها از عکس و فیلم های 
حضور مهناز افشــار در یک شبکه آن طرف آبی آغاز شد. 
هنوز چند صباح از انتشــار این تصاویر در فضای مجازی 
نگذشــته بود که تیزر برنامه مزدک میرزایی در شــبکه 
ایران اینترنشــنال هم ضمیمه اش شــد. هر چند انتشار 
همین تصاویر برای باز کردن پای ســلبریتی ها به صدر 
اخبار جنجالی رسانه ها کافی بود اما همزمان با این ماجرا، 
ســلبریتی ها به رهبری »رخشــان بنی اعتماد« تصمیم 
گرفتند بیانیه ای سیاســی به نام »بیانیه آبان ماه« را در 
حمایت از اغتشاش های اخیر کشورمان در فضای مجازی 
منتشر کنند. آن زمان اگرچه خیلی از چهره های هنری به 
جمع امضاکنندگان این بیانیه هنری پیوستند، اما بودند 
چهره هایی مثل »کارن همایونفــر«، »علی رام نورایی« و 
»مســعود ده نمکی« که در مقابل موج حاشیه سازی های 
ســلبریتی ها قدعلم کردند. کار حتی به جایی رسید که 
ده نمکــی در یک مصاحبه تلویزیونی دربــاره این بیانیه 
گفت:» همه باید یاد بگیرنــد که به اندازه فهم خود نظر 
بدهند نه به اندازه اســم و شهرت خود. نباید به گونه ای 
باشیم که صحبت از ایرانی بودن کنیم، اما وام فرهنگی از 

غرب بگیریم«.

  تحریم صداوسیما
این حواشــی اما انگار کافی نبود چون فقط چند ساعت 
پس از انتشار بیانیه آبان ماه، رسانه ها اعالم کردند دولت 
با لغو معافیــت مالی این عزیزان مخالفت کرده اســت. 
ســلبریتی هایی که با انتشار یک بیانیه سیاسی، حسابی 
ژست مردم دوستی گرفته بودند، با انتشار این خبر یک بار 
دیگر مورد انتقاد شدید کاربران فضای مجازی قرار گرفتند 
و کار حتی به جایی رسید که خیلی هایشان مجبور شدند 
بخش کامنت های صفحه های مجازی شان را مسدود کنند.

هر چند خیلی ها فکــر می کردند پرونــده گرد و خاک 
ســلبریتی ها در فضــای مجــازی با مطرح شــدن فرار 
مالیاتی شان بســته شــده اما فقط چند روز پس از این 
ماجرا، »شیال خداداد« همراه با جمعی از سلبریتی ها پروژه 
دیگری به نام »تحریم صداوسیما« را کلید زد تا مشخص 
شود این گروه حاال حاالها قصد ندارند حاشیه سازی های 

مجازی را کنار بگذارند.

  حرفشم نزن
پروژه تحریم صداوســیما مدت ها پیش یعنی زمانی که 
پخش برنامه »نود« متوقف شد، توسط پرویز پرستویی آغاز 
شده بود. آقای بازیگر همان زمان با انتشار پستی در صفحه 
اینستاگرامش، از سلبریتی ها خواسته بود به همکاری با 
صداوســیما پایان دهند اما درخواست اینستاگرامی او از 
طرف همکارانش بی پاســخ ماند. این  بار اما ماجرا کمی 
متفاوت است. همه چیز از انتشار بخش هایی از برنامه طنز 
»حرفشم نزن« در شبکه های اجتماعی آغاز شد. مجری 
این برنامه طنز که معموالً به زندگی خصوصی سلبریتی ها 
می پردازد در بخشی از برنامه اش شروع به شوخی با بیانیه 
آبان ماه سلبریتی ها کرد و چند باری هم از واژه هایی مثل 
»دولبریتی« برای خطاب قرار دادن آن ها استفاده کرد که 
همین هم موجب دلخوری سلبریتی ها از صداوسیما شد. 
البته پس از این، به جز برنامه »حرفشــم نزن« در چند 
برنامه دیگر مثل »ثریا« هم به بیانیه آبان ماه سلبریتی ها 
پرداخته شــد که در آن برنامه ها هم برای سلبریتی ها از 

واژه هایی مثل »هنربند« استفاده شد.

  کارنامه ای پر از خالی
شــیال خداداد نخستین بازیگری بود که علیه برنامه های 
صداوســیما موضع گیری کرد. خانم خداداد در بخشی از 
پست اینستاگرامی اش نوشته بود: »واژگان جدیدی که این 
روز ها در تلویزیون ملی ایران درباره بازیگران گفته می شود 
را شنیده اید؟ واژه هنربند خائن، یه لبریتی، نیم لبریتی و... 
. عجیب نیست که رسانه ملی یک کشور راجع به هنرمند 
همون کشــور همچین رفتاری رو می کنــه؟ پس چرا از 
همین هنرمندان برای جذب مخاطب استفاده می کنید؟«.

شیال خداداد در پایان این پست اینستاگرامی هم صداوسیما 
را تحریــم کرده و گفته بود: دیگر در ســریال هایی که از 
تلویزیون پخش می شوند، بازی نمی کند. البته اگر نگاهی 
به کارنامه هنری خانم خداداد بیندازیم، متوجه خواهیم 
شد که این ســلبریتی حدود 10 سال است با تلویزیون 
همکاری نکرده اســت . یعنی به جز مسافری از هند که 
تنها کار ارزشمند او هم محسوب می شود، هیچ همکاری 
چشمگیری با تلویزیون نداشته و عالوه بر این، در سینما 
هم به جز ایفای چند نقش فرعی در فیلم هایی مثل بیمار 

استاندارد و پیامک از دیار باقی، فعالیتی نداشته است!

  ماقبِل نقد
پس از شــیال خداداد، نیوشــا ضیغمی با فاصله کمی در 
پست دیگری نوشت: »ســال 82 شروع کار حرفه ای من 
با سریال فاخر در چشم باد اتفاق افتاد. آن روز ها تلویزیون 
ملی حرمت داشــت جای هرکســی نبود، از کارگردان، 
بازیگــر، مجــری و تهیه کننده تا مدیــران همه به فکر 
فرهنگ سازی و تولید محتوا هایی بودند که آینده فرهنگی 
مردم سرزمینمان را رقم خواهد زد. امروز این رسانه ملی 
به رســانه شخصی تبدیل شده اســت«. ضیغمی هم در 
انتهای پستش اعالم کرد به همکاری با صداوسیما پایان 
داده است. البته براساس کارنامه هنری خانم ضیغمی، این 
بازیگر هم از ســال 82 که در سریال در چشم باد ایفای 
نقش کرده، دیگر حضور چشمگیری در صداوسیما نداشته 
است. در عرصه ســینما هم اگر از نقش غیرمحوری اش 
در فیلم »اخراجی ها2« فاکتور بگیریم، خانم بازیگر فقط 
در فیلم هایی ایفای نقش کرده که همســر ثروتمندش 
سرمایه گذار آن بوده که به قول مسعود فراستی این فیلم ها 

ماقبل نقد است و حتی در دایره نقد هم نمی گنجد!

  باید منتظر بمانیم
به جز نیوشــا ضیغمی و شیال خداداد، چهره  های دیگری 
مثل »احســان کرمی« هم تاکنون صداوسیما را تحریم 
کرده اند که نقطه اشتراک تمام این چهره ها در این است 
که هیچ کدامشــان حداقل در چند سال اخیر همکاری 
پررنگی با صداوسیما نداشته اند. هر چند وزارت ارشاد هنوز 
واکنشی به کوالک مجازی سلبریتی ها در روزهای اخیر 
نشان نداده، اما بعضی از کارشناسان  این حوزه می گویند: 
اگر این گردوخاک های مجازی را نگذاریم به حساب تالِش 
سلبریتی های تاریخ مصرف گذشته برای دیده شدن، باید 
این احتمال را بدهیم که برخی از این عزیزان که امیدشان 
را برای ایفای نقش در پروژه های صداوسیما و پروژه های 
سینمایی داخلی از دســت داده اند، در حال زمینه سازی 
برای پیوستن به شــبکه های آن طرف آبی هستند. البته 
در کنار این نظریه بدبینانه، برخی دیگر از کارشــناس ها 
هم می گویند این جنجال ها احتماالً تالشی است برای به 
حاشیه بردن انتقادهای اخیر از فرارهای مالیاتی سلبریتی ها. 
منتقدانی هم هستند که این ماجرا را بخشی از یک پازل 
بزرگ تر می دانند. یعنی ادا و اطوارهای برخی از سلبریتی ها 
ادامه جنگ نرم رسانه ای علیه ایران است. جنگی که قرار 
است با به خدمت گرفتن برخی بازیگران و هنرمندان ادامه 
پیدا کند . این دســته از تحلیلگران معتقدند در راستای 
همین جنگ نرم اســت کــه برخی از ســلبریتی ها در 
ماجرای اعتراض ها و سپس اغتشاش ها با ژستی دلسوزانه 
وارد می شــوند و ســعی دارند در فضای مجازی، مردم را 
به اعتراض و حتی شــورش تشویق کنند. در واقع حتی 
اگر تحلیلگران هم نگویند، خود ما پس از واکنش برخی 
سلبریتی ها به انتقاد کارشناسان از معافیت مالیاتی شان و 
یا وقتی می بینیم فالن سلبریتی با درآمد نجومی از دنیای 
سینما، در فضای مجازی برای مردم معترض یقه می دراند، 
ممکن است از شــدت تعجب دو شاخ کوچ روی سرمان 
سبز شــود! با این همه اما همچنان باید منتظر بمانیم تا 
مسئوالن وزارت ارشاد، یک بار برای همیشه تکلیفمان را 
با ســلبریتی های همه چیزدان روشن کنند ، بلکه ما هم 

بفهمیم حرف حساب این عزیزان چیست؟

نخستین مشتری زندان
قــدس زندگی: تا حاال شــنیده اید که: 
»چاه مَکن بهر کســی، اول خودت، دوم 
کســی« اما این را نشــنیده اید که: زندان 
نساز بهر کسی ...! بخش » فارس پالس« 
خبرگزاری فارس در روزهای پایانی فصل 
پاییز، گزارش جالبی از باغ موزه زندان قصر 
را منتشر کرده است. بخشی از این گزارش 

را بخوانید: »در سال های نخستین سلطنت رضاخان بود که اراضی این باغ بین 
زندانی که بعدها با کنایه »قصر« نامیده شد و بین اداره مخابرات و ارتش تقسیم 
شد. تا پیش از تأسیس زندان قصر، تهران تنها یک بازداشتگاه در میدان توپخانه 
داشــت که دارای تعداد محدودی ســلول بود. با شروع سلطنت پهلوی تعداد 
زندانیان روزبه روز افزایش پیدا کرد و تأسیس زندان برای رژیم ضروری شد. با 
ساخته شدن زندان اوین در دهه 40 این زندان میزبان زندانیان غیرسیاسی شد  
و با گسترش محله های مسکونی که در اطراف آن پا گرفت در اوایل دهه 70 
کاربری خود را از دست داد. اواخر دهه 80 بود که انجمن زندانیان سیاسی پیش 
از انقالب به تخریب بخش هایی از این زندان توسط شهرداری اعتراض کردند و 
همین جا بود که این مکان به ثبت میراث فرهنگی رسید و راه برای موزه شدن 
آن هموارتر شد. نخستین زندانی زندان قصر، سازنده آن یعنی سرتیپ درگاهی 
بود. او دو روز پس از همراهی رضا شاه در مراسم افتتاح زندان، از کار برکنار و  
به حبس محکوم و در     همان زندان محبوس شد. بدین ترتیب سرتیپ درگاهی 
نخستین زندانی زندانی بود که خودش آن را ساخته بود. در این میان شاعران 
نام آشنایی نیز زندانی سلول های این قصر بوده اند. فرخی یزدی، شاعر آزادی خواه 

با لبان دوخته شعرهایش را با ناخن روی دیوارهای اینجا حک می کرد«.

»آلبرکامو« را کا.گ.ب کشت؟!
قدس زندگی: حدود 60 ســال پیش بود که »آلبرکامو« در تصادف رانندگی 
درگذشت. روزنامه نگار معروف فرانسوی که آن روزها 46 سال بیشتر نداشت، 
سوار ماشینی به رانندگی میشل گالیمار، ناشر کتاب هایش بود که تصادف کرد 
و در دم جان باخت. مرگ نویسنده کتاب های پرفروش »طاعون« و »بیگانه« 
که سه سال پیش از این تصادف برنده جایزه نوبل ادبیات شده بود، حسابی در 
رســانه ها سروصدا به پا کرد و در عرض چند روز، فرضیه های زیادی درباره آن 

مطرح شد. فرضیه هایی که 60 سال پس از مرگ او همچنان ادامه دارد.
»جیوانی کاتلی« نویسنده ایتالیایی ای که 9 سال پیش فرضیه قتل آلبرکامو 
توسط سازمان جاسوسی شوروی را در روزنامه » کوریره دال سرا« مطرح کرده 
بود، حاال در کتابی به نــام »مرگ آلبرکامو« ادعایش را تکرار کرده و چندین 
ســند جورواجور هم برای اثبات آن رو کرده است. هر چند محکم ترین سند 
ادعای کاتلی، اظهارنظرهای ضد شوروی کامو بوده اما این نویسنده مدارکی را 
هم از دل خاطرات دوستان کامو بیرون کشیده که تا حدودی ادعای او را تأیید 
می کنند. کاتلی البته دولت فرانسه را هم در این قتل شریک می داند و در بخشی 
از کتابش می نویسد:»شخصیت برجسته آلبرکامو در چشم مردم به نمادی برای 
یادآوری سلطه جویی اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شده بود. هم فرانسوی ها و 
هم شوروی از خاموش کردن این یادآور ناخوشایند بهره می بردند«. با این وجود 
اما نظریه قتل کامو توسط کا.گ.ب هیچ پشتوانه محکمی ندارد و تعداد مخالفان 
و موافقانش با هم برابرند. یعنی هر چند پل آســتر، نویسنده و فیلم نامه نویس 
مشهور آمریکایی از جمله افرادی است که از کتاب کاتلی قاطعانه حمایت کرده 
اما در نقطه مقابل هستند افرادی مثل آلیسون فینچ، استاد زبان فرانسه دانشگاه 
کمبریچ که موافقان نظریه قتل کامو را افرادی توصیف می کند که دنبال دلیلی 

برای نفرت از حکومت کمونیستی شوروی یا دولت وقت فرانسه می گردند!

 مجازآباد
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ورزش
کوالکوویچ: قول دادن برای یک مربی جنون آور است

 برخی منتقدان 
دنبال جایگاه من هستند

برانکو خط می خورد؟

 صدای پای سرمربی وطنی می آید

 گفت وگو با حسین قرایی درباره  کتاب »زندگی و نویسندگی حمید حسام«  که عصر دیروز رونمایی شد

قیصر«  از رفاقت با »
تا نوشتن برای »شهدا« 

باز کن دّکان که وقت عاشقی  است!
رقیه توسلی: روسری می فروشد و از دیکنز می گوید. از جادوی کلمات استیو تولتز. 
از ناتالیا گینزبورگ.  دست می برد توی قفسه شال ها و حریری زرد رنگ برمی دارد 
و می رود توی فاز محمود دولت آبادی. نهج البالغه روی میزش دارد و آن طرف کنار 

فنجانش کتابی باز است که نمی دانم اسمش چیست؟
بعد انگشتانش را می کشد در ردیف شال های گلدار و دوتایشان را پهن می کند به 

عنوان نمونه و حرف سفرنامه ها را پیش می کشد.
دوســت دارد تعریف کند از ادبیات ضابطیان. از عشق نوشته های جالل آل احمد 
و آلبر کامو. با حال خوش شاعرانه ای می گوید تمام نامه هایشان را همین جا توی 
دکانم خواندم و غش غش می خنــدد. به دکانش نگاه می کنم و یاد اتاقی در کاخ 
می افتم. خدا خیر دهد به »بهاره«. چه معّرف کاردرســتی اســت. اصرار داشــت 
ســورپرایز دارد راست کار خودم. درست می گفت. هیجان زده شده ام از دیدن این 

روسری فروشی خاص در گوشه شهرمان.
20 دقیقه نمی گذرد از آشنایی ام با خانومی که می گوید 29 + 1 سال دارد اما انگار از 
رفقای قدیم است. محل کارش، تبلیغات و نقش و نگار و حرف اضافه ای ندارد. هرچه 
هست، کیفیت است در ُحسن برخورد و کاالهایش. کتابخانه پروپیمانی گذاشته 

ته مغازه اش که کاش می توانستم توصیفش کنم.
در انتها دو باکس فانتزی و ســنتی را هم می گذارد روی پیشخوان تا به سلیقه ام 

احترام گذاشته باشد. شروع می کنم به ورق زدن نخی ها، ساتن ها و ابریشمی ها. 
مشغول تماشایم که انارِ دان کرده و گلپر می آورد روی پیشخوان برای جفتمان و

می گوید: نمک ندارد عزیزم، اما اگر وقت و تمایلی هست بیا بنشینیم از خوب نویسان 
این ور و آن ور یک کم اختالط کنیم.

واقعاً نمی فهمیم چه می شــود که از جهاِن روسری ها قِل می خوریم سمت دنیای 
کتاب. جوری از بورخس و اورول حرف می زند که انگار دارد دوستانش را یاد می کند. 
فریبا وفی و لیلی گلستان و استفن کینگ هم از زبانش نمی افتد. با عشق می رود 
سراغ آمبلی نوتومب و آلیس پیرسن. اصالً حرف هر کتابی که پیش می آید او اشارت 

و نکته ای قابل تأمل از آن رو می کند.
پ.ن1: با احترام به نظر شکسپیر کبیر، بگمانم کتاب بزرگ ترین اختراع بشر است!

2: از روسری فروشی می آیم بیرون درحالی که نگاهم به سه کتاب امانی و یک عدد 
شال یشمی است. از خودم می پرسم آیا در زمره ستمکاران به حساب نمی آیی؟

3: نمی دانم دقیقاً باید شــماره بانــوی فیزیک خوانده ای که یک جورهایی گوگل 
محسوب می شود و پدر برج ساز دارد و مادر سه کودک است و روسری می فروشد و 

نویسندگی می کند و مبلّغ خواندن است را توی گوشی ام با چه نامی ذخیره کنم؟

نگاهی به گردوخاک های ستاره های فضای مجازی در روزهای اخیر

حرف حساب سلبریتی ها چیست؟

ریگی در گفت و گو با قدس:

 استقالل 
متکی به شخص نیست

باالتر از خبر

گشت و گذار

روزمره نگاری

لوریس چکناواریان:

خلق »سمفونی دفاع مقدس« ۱۶ سال طول کشید
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ورزش: کوالکوویچ که چند روز قبل برای شروع اردوی تیم 
ملی والیبال برای شرکت در رقابت های انتخابی المپیک به 
تهران بازگشته، دیروز در کنفرانس مطبوعاتی پاسخگوی 

سؤاالت خبرنگاران بود.

تعطیلی لیگ
سرمربی تیم ملی والیبال درباره تعطیلی لیگ برتر گفت: 
روند آماده سازی تیم ملی برای انتخابی المپیک بسیار جدی 
است و در این مســیر نیاز به کار زیاد داریم. وقتی داورزنی 
رئیس فدراسیون شد، تصمیم بر این شد لیگ زودتر تعطیل 
شود. به نظر من تصمیم درستی بود. چیزی که درستی این 
تصمیم را ثابت می کند، این است که 10 هفته از لیگ گذشته 
 و هر هفته هر تیم دو مســابقه برگزار می کند. تیم ها دوره

آماده سازی خوبی را پشت سر نگذاشته بودند. مربیان لیگ به 
هیچ وجه در این قضیه مقصر نیستند چون زمانی برای آماده 
کردن تیمشان نداشتند. وقتی بازیکنان به اردو آمدند، تقریباً 

همه ناآماده بودند.
وی ادامه داد: استرالیا و چین هنوز لیگشان آغاز نشده و آن ها 
خودشان را برای انتخابی المپیک آماده می کنند. فکرمی کنم 
منافع ملی اولویت بیشتری نسبت به لیگ برتر دارد. ما راه 
دیگری نداریم جز اینکه تمام توان خود را بسیج کنیم که به 
هدفمان برسیم. بی گمان فشار زیادی در این تورنمنت به ما 
می آید و به همین خاطر باید کاماًل آماده باشیم. راهیابی به 

توکیو جزو منافع ملی به حساب می آید.

18 سرباز
کوالکوویچ درباره 18 بازیکن دعوت شــده به تیم ملی از 
لیگ داخلی گفت: از این 18 بازیکن، هشت یا 9 بازیکن برای 
انتخابی المپیک انتخاب می شوند و بقیه هم به باشگاه های 
خود بازمی گردند تا برای مراحل بعدی خودشــان را آماده 
کنند. بازیکنان بیشتر از نظر ذهنی خسته هستند چون فشار 
مسابقات لیگ زیاد بوده است. حدوداً ما یک ماه زمان داریم 
و این زمان کافی است تا بازیکنان را از نظر ذهنی و تکنیکی 

آماده کنیم.

 المپیک و منافع ملی
کوالکوویچ درباره برنامه اش برای المپیک گفت: بازهم تأکید 
می کنم راهیابی تیم ملی به المپیک توکیو جزو منافع ملی 
است و شاید این وســط برخی قربانی هم شوند. اگر لیگ 
برتر ایران در اســفندماه هم به پایان نرسد و تا اردیبهشت 
ماه هم ادامه یابد، ما به اندازه کافی زمان برای آماده سازی 
تیم ملی داریم. لژیونرهای ما هم بازی های باشگاهی شان 
تا همان مقطع طول می کشد و زودتر نمی توانند در تیم ملی 

حاضر شوند.

حمله به منتقدان
وی در واکنش به انتقاد کارشناسان عنوان کرد: اگر این نقدها 
از سوی مربیان هست که باید بگویم من دائماً با آن ها در ارتباط 

بودم. به هر حال هر مربی شیوه کاری خودش را دارد. با این 
حال من از همه مربیانی که دستی در آتش دارند، می خواهم 
که بیایند و همفکری کنند. حتی مــن حاضرم درباره نوع 
تمریناتم به آن ها توضیح دهم. من از آن ها دعوت می کنم که 
بیایند و چشم در چشم صحبت کنیم، اما نه این طور که در 
رسانه ها صحبت های خود را مطرح کنند. برخی صحبت ها 
از سر منافع خاصی اســت و من هم نمی توانم به همه افراد 

پاسخ بدهم.

قول سکوی المپیک
سرمربی تیم ملی والیبال درباره اینکه داورزنی گفته ایران 
ظرفیت رفتن روی سکوی المپیک را دارد، گفت: طبیعتاً 
نمی توانیم چنین قولی بدهیم. ما همه می توانیم کار کنیم 
و زحمت بکشیم، اما اگر کســی قول دهد، درست نیست. 
من می توانم درباره هر چیــزی که می خواهید قول بدهم، 

اما هیچ مربی ای در دنیا نمی تواند قولی بابت نتیجه گرفتن 
بدهد. داورزنی به عنوان یکی از مسئوالن زحمتکش که االن 
بار دیگر اثرات خودش را نشان می دهد، قطعاً اهدافی را برای 
فدراسیون در نظر گرفته اســت. با این حال رسیدن به این 
اهداف فاکتورهایی دارد. ما ضرب المثلی داریم که قول دادن 

جنون آور است.
کوالکوویچ افزود: برای اینکه به هدف بزرگی همچون سکوی 
المپیک فکر کنیم، باید حمایت همه جانبه از همه طیف ها 
را داشته باشــیم، نه اینکه برخی مثل حاال به خاطر منافع 
شخصی خود تمام مسائل را زیر پا بگذارند. آن ها دست به هر 
کاری می زنند تا خودشان در این جایگاه قرار بگیرند. به نظر 
می رسد من بیشتر به منافع ملی اهمیت می دهم تا برخی 
افراد محدود که دنبال مسائل دیگری هستند. من به عنوان 
یک مربی حرفه ای خارجی شاید زیاد اذیت نشوم، اما مطمئن 

باشید همه اعضای تیم ملی اذیت می شوند.

جوان گرایی در تیم ملی
کوالکوویچ درباره جوان گرایی در تیــم ملی اظهار کرد: 
جوان گرایی این طور نیست که بازیکنان باتجربه را کنار 
بگذارید و فقط اجــازه دهید جوان ها بــازی کنند. باید 
بازیکنانی که باتجربه هســتند و از ستون های اصلی تیم 
به حســاب نمی آیند را به تدریج بــا جوان ها جایگزین 
کنیم. این روند هم بســیار حساس اســت. حضرت پور، 
توخته، صابر کاظمی و شــریفی چهار بازیکنی بودند که 
در مسابقات جهانی سال 2018 به تیم ملی اضافه شدند. 
امسال هم در جام ملت ها و جام جهانی نفراتی مثل یلی، 
مجرد و اســفندیار را اضافه کردیم که همگی از رده های 
سنی پایین تر آمده بودند. در جام جهانی در 6 مسابقه از 
اول با جوان ها کار را آغاز کردیم. این مسابقات به ما نشان 
داد در 10 سال آینده این بازیکنان می توانند بار تیم ملی 

را به دوش بکشند.

کوالکوویچ: قول دادن برای یک مربی جنون آور است

برخی منتقدان دنبال جایگاه من هستند

حذف ورزشگاه الریان از میزبانی جام جهانی باشگاه ها
ورزش:به نقل از سایت رسمی فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا(، بازی های جام جهانی 
باشگاه ها در ورزشگاه شهر آموزش الریان قطر برگزار نخواهند شد. بر اساس این گزارش، 
افتتاح ورزشگاه شهر آموزش الریان به اوایل سال آینده میالدی موکول شد و بدین خاطر 
بازی های مرحله نیمه نهایی جام جهانی باشــگاه ها  و همچنین رده بندی و فینال به 
ورزشگاه الخلیفه دوحه انتقال یافتند. جام جهانی باشگاه ها 2019 از 3 روز دیگر به مدت 8 
روز در قطر آغاز می شود. الزم به ذکر است که میزبانی جام باشگاه های جهان یکی دیگر 

از آزمون های کشور قطر در راه میزبانی جام جهانی فوتبال در سال 2022 خواهد بود. 

بارتومئو: شاید سه سال فرصت برای والورده کافی باشد
ورزش: رئیس باشگاه فوتبال بارسلونا از احتمال برکناری سرمربی این تیم در پایان فصل 
جاری خبر داد. خوسپ ماریا بارتومئو می گوید: »تصمیم گیری درباره آینده او مسئله ای 
است که باشگاه باید بر اساس معیارهای مختلف و شرایطی که تیم تا پایان فصل خواهد 
داشت، انجام دهد. او تا سال 2021 با ما قرارداد دارد اما در قراردادش بندی وجود دارد که 
مطابق آن او در فصل بهار می تواند به ما اعالم کند که دیگر نمی خواهد به حضورش ادامه 
دهد و به این ترتیب در پایان فصل جدا شود. اینکه می ماند یا نه به عوامل مختلفی بستگی 
دارد. رایکارد پنج فصل اینجا حضور داشت، گواردیوال چهار فصل و لوئیس انریکه سه فصل!

کونته: هواداران نباید پس از یک اشتباه بازیکنان را »هو« کنند
ورزش: پس از توقف تیم اینترمیالن در دیدار خانگی مقابل آاس رم، ســرمربی آبی و 
مشکی پوشان به انتقاد از برخی از هواداران تیمش در ورزشگاه پرداخت. آنتونیو کونته 
می گوید: » واقعاً از هو شــدن برخی از بازیکنان ناامید شدم. برخی هواداران به خاطر 
ضعف تیم در زدن ضربات اول تیم را »هو« کردند. ما در این جنگ نیاز به هر کسی از 
جمله تک تک هوادارانمان داریم. آن ها باید پشت ما باشند، نه اینکه پس از یک اشتباه 
بازیکنان را هو کنند. فراموش نکنید که بسیاری از بازیکنان ما جوان هستند و به بازی 

در سن سیرو عادت ندارند. هیچ کس از جمله هواداران نباید از خود راضی باشند.«

مانه: برای کسب توپ طال تالش می کنم
ورزش: ستاره سنگالی لیورپول، معتقد اســت که او می تواند در آینده برنده توپ 
طال شود. سادیو مانه می گوید: »تیم ما در بین 10 بازیکن برتر چهار نماینده داشت 
که حاکی از فوق العاده بودن تیم ماست و نشــان می دهد که بازیکنان بزرگ و با 
کیفیتی در اختیار داریم. بی گمان تمام انرژی و توان خود را برای قهرمانی لیورپول 
در لیگ قهرمانان و لیگ برتر به نمایش خواهم گذاشت. به این موضوع که نفر چهارم 
توپ طال شــدم افتخار می کنم و به دنبال این خواهم بود که روزی این جایزه را از 

آن خود کنم. چرا که نه؟«.

حمیدرضا عرب: مسعود ریگی را حلقه گم شده خط 
میانی استقالل در سال های اخیر می دانند. بازیکنی که 
به باور برخی کارشناسان توانسته جای خالی آندرانیک 
تیموریان، هافبک جنگنده سال های پیش استقالل را 
تا حدی در مرکز زمین پر کند. ریگی که اعتماد به نفس 
قابل توجهی دارد راه خود و تیمش را برای رســیدن به 
جام قهرمانی بسیار طوالنی و پر پیچ و خم می داند. آیا 
استقالل به روز های خوش خواهد رسید؟ آیا استقالل 
پس از ســال ها جام قهرمانی را به چنگ خواهد آورد؟ 

ریگی سعی می کند با ما بر سر این موضوع بحث کند...

از بازی مقابل تیم سابقت چه حسی داشتی؟
من بخشی از زندگی ورزشی ام را مدیون تیم شهرخودرو 
یا همان پدیده هستم. این تیم را دوست دارم. آقا یحیی 
مربی بسیار با شخصیتی است و توانسته با شهر خودرو 
نتایج خوبی بگیرد. شهر خودرو شــاکله اش را حفظ 

کرده که این خیلی خوب است. آن ها مقابل ما 
هم عملکرد مناسبی داشتند و تیم بسیار 

محکم و قلدری هستند اما در نهایت 
فکر می کنم زیر فشــار حمالت 

استقالل تاب نیاوردند و بازی 
را باختند. 

اســتقالل را مدعی 
نخســت قهرمانی 
می داننــد. حتی 
کسانی  هستند 
کــه از همیــن 
حــاال تصــور 
شــما  می کنند 
را  قهرمانی  جام 

می بریــد. آیا در 
میان این همه مدعی که برای 

رســیدن به قهرمانی دندان تیز 
کرده اند این پیــش گویی ها 

درست است؟
پیش بینی آنچــه درآینده رخ 
می دهد دشوار اســت. ما االن 

در بهتریــن شــرایط خودمان 
هســتیم اما نباید فراموش کنیم که حفظ 

این روند خیلی مهم اســت. صحبت کردن در 
مورد قهرمانی خیلی زود اســت و ما راه درازی 
تا پایان لیگ داریم. به اعتقاد من تیمی موفق تر 
خواهد بود که دوران افت کوتاهی داشــته باشد. 
االن شرایط اســتقالل خوب اســت درحالی که 

ابتدای فصل این طور نبود. ما باید ســعی کنیم همین 
روند را حفظ کنیم.

استراماچونی درباره حفظ صدر جدول چه نکاتی 
به شما توصیه کرده است؟

به ما گفت که حتماً باید بازی به بازی پیش برویم. نه به 
عقب نگاه می کنیم نه به بازی های دورتر. فقط به همان 
دیداری فکر می کنیم که باید برگزار کنیم. بازی به بازی 
پیش می رویم و از حاال حرفی از قهرمانی نمی زنیم. راه 
برای قهرمانی طوالنی اســت و تیمی می تواند بیشتر 
موفق شــود که هر هفته بهترین نتایج را کسب کند و 

کمترین نوسان را داشته باشد. 

خیلی ها بر این باورند که تیم شما به 
شدت به همین ترکیب به خصوص 
دیاباته و قائدی متکی است. تو هم 

همین عقیده را داری؟
مــا بازیکنان خوبــی مانند 
دشتی، آقایی و تبریزی 
داریم. این ها بازیکنانی 
هستند که می توانند 
جای خالی بازیکنانی 
و  قائــدی  ماننــد 
دیاباتــه را به خوبی 
پر کنند. اســتقالل 
متکــی به یکــی، دو 
بازیکن نیست و با غیبت 
برخی بازیکنان کلیدی به 
مشکل نمی خورد. همان طور 
که می بینید اســتراماچونی هم 
دربازی های استقالل سعی می کند 
به این نفرات به تنــاوب بازی دهد تا 
همه بازیکنان در شــرایط مسابقه قرار 

بگیرند. مشکلی پیش نمی آید.

برخی رســانه ها تــو را بــا آندرانیک 
تیموریان هم قیاس کرده اند. 

بله، به گوشــم رســید اما باید بگویــم من در حد 
آندرانیک نیســتم چــون او هافبکــی فوق العاده 
بود. آندرانیک بازیکنی اســتثنایی اســت و من هم 

بازی هایش را خوب به یاد دارم. 
امیدوارم بتوانم جای چنین بازیکنــی را پر کنم اما 
این را بدانید که هر بازیکنی به سبک خودش بازی 
می کند و این طور نیســت که بازیکنان شبیه 

به هم باشند. 

جواد رستم زاده: غرامت سنگین احتمالی به ویلموتس. 
قرارداد دالری و یورویی با برانکو و دارو دسته اش. قفل 
شدن حساب های فدراسیون در فیفا. تحریم ها و پر شدن 
پیمانه هزینه های فدراسیون. پاسخگویی به نمایندگان 

مجلس و تحت فشار بودن وزیر.

کیش وزیر
در واقع داستان خیلی پیچیده نیست. تقریباً همه راه ها 
به ســرمربی خارجی بعدی ختم نمی شود. بله سرمربی 
خارجی برای تیم ملی در شــرایط فعلی بر خالف تصور 
همگان امری بعید است. از دیروز زمزمه هایی به گوش 
می رســد که تاج می رود تا پای میزمذاکره با سرمربی 

ایرانی بنشیند.
 او روز جمعــه با وجود اعالم فســخ قطعــی قرارداد 

ویلموتس حاضر نشد در مورد استخدام برانکو 
کد های واضحی بدهد و همه چیــز را به بعد 
موکول کرد. او در مصاحبه اش در سیاســت 
»فرار رو به جلــو« کــه در آن تخصص دارد 

نمایندگان مجلس را به بهانه دخالتشــان 
در امور تیم ملی به باد انتقاد گرفت 

اما چه کسی است که نداند تاج و 
وزیر این روزها بابت قرارداد کمر 
شکن با ســناتور بلژیکی کیش 

شده اند؟

تردیدهای تاج
پس اگر امــروز و فــردا خبر 
نشستن سرمربی ایرانی روی 
نیمکت تیم ملی به گوشــتان 

رسید برق از سرتان نپرد. 
پس از شکست 3 میلیون دالری 

در پروژه ویلموتس در بهترین حالت 
برانکو راضی شــود با قراردادی 2 
میلیون یورویی روی عرشه کشتی 
تیم ملی بایستد که در شرایط فعلی 
رقمی ســنگین محسوب می شود. 

از ســوی دیگر هنوز چالش های پرداخت 
مالیات و قرارداد برانکو حل نشــدنی باقی 
مانده و شکایت او از پرسپولیس در فیفا در 

جریان است.
 همین هســت کــه گفته می شــود پروژه 
استخدام ســرمربی ایرانی کلید خورده تا با 
قراردادی به مراتب پایین تر و کم دردسرتر از 

مربیان خارجی سکان تیم ملی بدست وطنی ها 
سپرده شود.

چرا یحیی؟
در این بین گزینه محتمل و قابل اعتماد کســی نیست 
جز یحیی گل محمدی که روزگاری قرار بود ســرمربی 
تیم ملی امید شود. یحیی به واسطه کارنامه درخشان و 
بی حاشیه ای که این چندسال در لیگ برتر داشته اتفاقاً 
چند روز قبل توسط فدراســیون به عنوان مربی سال به 
AFC معرفی شد. انتخابی که به باور خیلی از مربیان و 
کارشناسان چراغ سبزی برای رسیدن یحیی به آرزوی 
بزرگش بود. به هرحال برای هر سرمربی شاید تنها یک بار 
اتفاق بیفتد که بتواند صاحب نیمکت تیم ملی کشورش 
شــود. جالب اینکه در همین حال حمیــداوی هم در 
مصاحبه ای اعالم کرد رضایت نامه یحیی فقط برای تیم 

ملی صادر می شود و بس.

سایر گزینه ها
به فهرست سرمربیان وطنی که نگاهی می اندازیم 
گزینه مهمی به چشم نمی خورد. وحید هاشمیان 
با تمام دانشی که دارد هیچ گاه نفر نخست یک تیم 
نبوده است و فرهاد مجیدی با کاریزمایی 
که یک سرمربی ملی باید داشته باشد 
فرسنگ ها فاصله دارد. مربیان پا به 
سن گذاشته ای چون قلعه نویی و 
حتی دایی هم در شرایط فعلی 
مورد وثوق مدیران باال دستی 

نیستند.

اعتراف برانکو
دیروز ســرمربی پیشین تیم 
فوتبــال پرســپولیس درباره 
احتمال حضورش روی نیمکت 
تیم ملی تصریح کرد: من تا این 
لحظه هیچ جلسه یا صحبتی 
با آقــای تاج و مســئوالن 
فدراسیون فوتبال نداشتم. 
برانکــو درباره نشســت 
اخیر خود با ســفیر ایران در 
زاگرب کرواسی تأکید کرد: او یکی 
از دوستان صمیمی من است. درباره 
مشــکالت موجود برای پرسپولیس 
صحبت کردم. سفیر شما در کرواسی 
نشــان داده بــه فکر حل مشــکالت 
اســت.برانکو درباره اینکه آیا مشکل با 
پرسپولیس همچنان پابرجاست افزود: 
بله! هیچ چیز در حال حاضر تغییر نکرده 
است ولی هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.

ریگی در گفت و گو با قدس:

استقالل متکی به شخص نیست
برانکو خط می خورد؟ 

صدای پای سرمربی وطنی می آید

گزارش ویژه

 پشت پرده اختالف استراماچونی 
با استقالل چیست؟

ورزش: سرمربی ایتالیایی تیم فوتبال استقالل  این روزها 
به خاطر عدم پرداخت مطالبــات 110 هزار دالری خود، 
ناراحت است. او به همین دلیل دیروز تیم را تمرین نداد و 

برنامه های تاکتیکی را به سباستین لتو سپرد.
البته این تمام مشکالت استراماچونی نیست. وی در این 
مدت نشان داده در مباحث مالی مماشاتی با استقاللی ها 
ندارد. اکنون هم به دلیل مشــکالتی که در انتقال پول به 
حسابش به وجود آمده، از مسئوالن باشگاه عصبانی است. 
البته،  مربــی ایتالیایی به تازگی متوجه شــده که باید در 
مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته باشد. گویا 
قبل از این به وی عنوان شــده بود که استقالل در مرحله 

گروهی این دیدارها حضور قطعی دارد. 
موضوع دیگر که منجر به اختالفات اخیر شده، این است که 
در هنگام عقد قرارداد با سرمربی ایتالیایی، به وی مشکالت 
تحریم و انتقال پول به درســتی منتقل نشــده است. وی 
پس از حضور در ایران متوجه شده که استقالل نمی تواند 
دستمزدش را به راحتی و مستقیماً به حسابش در ایتالیا 

منتقل کند.
 البته، واریز حقوق وی در ماه های گذشته توسط شخص 
ثالث سبب مشــکالتی برای این مربی شــده و شاید این 
اتفاقات سبب شــود حسابش در این کشــور بسته شود.
این اتفاقات ســبب شد تا همسر اســتراماچونی چند روز 
پیش ایران را ترک کند. وی در صفحه شخصی خود ابراز 
امیدواری کرد که مشکل سرمربی فعلی استقالل حل شود 

تا دوباره به وی در تهران ملحق شود. 

امین غالم نژاد: با اعالم باشگاه تراکتور تبریز، مصطفی دنیزلی 
 پس از توافق با مالک و مدیرعامل این باشــگاه رسماً از جمع 
سرخ پوشان جدا شد. با توجه به فشردگی مسابقات، در حال 
حاضر تا زمان انتخاب سرمربی جدید، هدایت فنی تراکتور به 
احد شیخ الری، سرپرست تیم تراکتور سپرده شده است. احد 
شیخ الری دارای مدارک مربیگری لیسانس جامع بین المللی 
مربیگری حرفه ای از فدراسیون فوتبال انگلستان، گواهینامه 
بین المللی مربیگری حرفه ای از فیفا تحت نظر فیلیپ ردون و 
لیسانس - بین المللی مربیگری حرفه ای از کنفدراسیون فوتبال 
آسیا و اروپاست و در سال های ۷9 تا 82 به عنوان دستیار و در 
فصل 86 - 8۷ نیز به عنوان سرمربی هدایت تراکتور را برعهده 
داشت. همچنین شیخ الری از ابتدای فصل جاری به عنوان 
سرپرست در کنار تراکتور حضور دارد. مالک و مدیران باشگاه 
تراکتور پس از چند تجربه ناموفق با مربیان خارجی، حاال به 
دنبال یک مربی ایرانی هستند و تصمیم گرفته اند این بار سکان 

هدایت تیمشان را به یک مربی داخلی بدهند.

4 مربی در 18 ماه
دنیزلی، چهارمین مربی تراکتور در 18 ماه گذشته بود و آمار 
و ارقام نشــان می دهد تصمیم اخراج او منطقــی نبود. البته 
این نخستین بار نیســت که مالک متمول تراکتور تصمیمی 
غیرمنطقی می گیرد و درست یک سال پیش و زمانی که توشاک 

را اخراج کرد، کار را به تقوی سپرد اما با وجود نتایج خوب این 
مربی ایرانی، با او به توافق نرسید تا کار را به ژرژ لیکنز بسپارد. 
تمام این تصمیم ها برای تیمی که می خواهد راه قهرمانی را برای 

نخستین بار در تاریخ خود طی کند، اشتباه است.

دنیزلی: خسته بودم
هفت هفته بدون باخت و رقابت در کورس قهرمانی، حسابی 
تراکتور را روی دور انداخته بود. آن ها خوب نتیجه می گرفتند 
و بازی با استقالل، در صورت پیروزی می توانستند صدرنشین 
شوند. با این حال سه شکست پیاپی و خوردن هشت گل در 
این سه مسابقه، اوضاع را کامالً عوض کرد. دنیزلی در اظهارات 
کوتاهی که در روزنامه حریت منتشر شد،  دالیل خود را برای 
فسخ قرارداد اعالم کرد. سرمربی سابق تراکتور گفت: از نظر 
روحی بسیار خسته بودم. می خواستم از آنجا بروم اما هیئت 
مدیره اجازه نداد. وی ادامه داد: از نظر ورزشی،  این جدایی یک 

شکست به شمار نمی آید. توافق  دو طرفه ای صورت گرفت.
دنیزلی تأکید کرد: به عنوان یک تیم خوب کار کردیم. از یک ماه 
قبل درخواست فسخ قرارداد دادم که اکنون به نتیجه رسیدیم.

از نظر سالمتی یکسری شرایط را در نظر گرفتم. نگران زلزله 
بودم و روزها از ترس در اتومبیل می  ماندم.

دایی پیشنهاد تراکتور را رد کرد
پس از برکناری مصطفی دنیزلی از سرمربی تراکتور خبرهای 
مبنی بر مذاکره این باشگاه با علی دایی به گوش رسید. در همین 
رابطه حتی یکی از رسانه ها صحبت از حضور دایی در شهر تبریز 
برای مذاکره با تراکتوری ها کرد. اما سرمربی پیشین تیم ملی اعالم 
کرد در تهران به سر می برد و پیشنهاد باشگاه تراکتور را رد کرده 
است.علی دایی درباره پیشنهاد مربیگری باشگاه تراکتور گفت: 
ده روز قبل با من برای قبول هدایت تراکتور صحبت کردند اما با 
توجه به مشکالت شخصی نتوانستم پیشنهاد آن ها را قبول کنم.

امیرمحمد سلطان پور: »چلســی به بازار نقــل و انتقاالت باز 
می گردد«. این بهترین خبری است که هواداران شیرهای لندن 
در این چند روز از باشگاه خود می شنوند. روز جمعه دیوان عدالت 
ورزشی یا CAS تصمیم خود مبنی بر کاهش جریمه ممنوعیت 
انجام خرید توسط باشگاه چلسی برای دو پنجره را به یک پنجره 
کاهش داد و حاال آبی پوشان که تابستان را بدون خرید گذراندند 
می توانند از اول ژانویه در پنجره نقل و انتقاالت زمستانی یعنی 

حدود سه هفته دیگر دوباره در بازار حضور داشته باشند.

عجله ای برای خرید نیست
البته چلسی به هیچ عنوان در نیاز فوری و عجوالنه برای خرید 
بازیکن نیســت. با وجود اینکه آن ها در تابستان دستشان برای 
خرید بسته بود اما ســرمربی جدید یعنی فرانک لمپارد باالتر از 
همه انتظارات کار کرد و نتایج بسیار خوبی را به همراه بازیکنان 
آکادمی و همین طور پا به سن گذاشته های دوباره اوج گرفته بدست 
آورده است. آن ها در لیگ برتر در رتبه چهارم جدول قرار دارند و 
همین طور در لیگ قهرمانان اروپا می توانند با شکست تیم لیل در 
خانه در سه شنبه شب، صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کنند. 
البته لمپارد قصد دارد چهره هایی را به ترکیب خود اضافه کند. 
آن ها به قدری از بی گناهی خود مطمئن بودند که از چند وقت 
قبل هدف هایشان را برای خرید مشخص کرده اند. جیدون سانچو 
بال هجومی و انگلیسی تیم بروسیا دورتموند در باالی فهرست 
عالقه مندی های آن ها قرار دارد. البته مسئوالن استمفورد بریج 
می دانند که تنها با رقمی گزاف و بی گمان با شکســتن رکورد 
ترانسفر قبلی خود که آریزاباالگا را با رقم ۷2میلیون پوند به لندن 

آوردند می توانند چنین عملیاتی را به موفقیت برسانند.
خرید دیگری که به آن عالقه مند هستند و البته آن هم برایشان 
حسابی گران تمام خواهد شد خرید دفاع چپ لسترسیتی یعنی 
بن چیلِول خواهد بود. روباه ها اکنون در اوج قرار دارند و در رتبه دوم 
نزدیک ترین تعقیب کننده لیورپول هستند و رقم پرداختی چلسی 

برای بازیکن ثابت آن ها در ژانویه باید فضایی باشد تا خود را در خطر 
افت قرار دهند. خرید او در تابستان محتمل تر است اما حتی آن 

زمان نیز خریدی ارزان نخواهد بود. 

خرید خارجی یا داخلی؟ مسئله این است
ناتان آکه گزینه جذاب دیگری برای خط دفاعی محسوب می شود 
که البته می توان او را بسیار راحت تر به استمفورد بریج بیاورند یا 
بهتر بگوییم برگردانند. بازیکن سابق چلسی در زمان عقد قرارداد 

با بورنموث بندی را در آن می بیند که باشگاه قبلیش که چلسی 
باشد می تواند او را هر زمان که خواست با رقم حدود 42 میلیون 
پوند به خانه برگرداند. البته این رقم دو برابر رقمی خواهد بود که 
بورنموث برای خرید او به شیرهای لندن پرداخت کرد اما شکی 
نیست که لمپارد ملی پوش هلندی 24 ساله را بسیار دوست دارد.

در آلمان، دو بازیکن آینده دار صحبت هایی را در خصوص عالقه 
چلسی به خرید آن ها شنیده اند. کای هاورتز و تیمو ورنر این دو 
بازیکن هستند اما هافبک بایرلورکوزن و مهاجم الیپزیگ شاید 

به این فکر کنند که اگر مدتی دیگر صبر را پیشه کنند شاید در 
تابستان پیشنهادهایی حتی بهتر به دستشان برسد. چلسی اگر 
بخواهد به گزینه کم نام و نشان تر اما شاید به همان اندازه با استعداد 
فکر کند، احتماالً به سراغ ساندر برگ پدیده تیم خنک بلژیک 
خواهد رفت. اگر به انگلیس برگردیم و صحبت از ستاره ها شود 
ویلفرد زاها از کریستال پاالس نیز گزینه جالب توجهی خواهد 
بود. او از زمان عدم موفقیت در منچستریونایتد و آمدن به پاالس 
همیشه این ذهنیت را دارد که می تواند در تیم بزرگ تری به میدان 
برود و البته با عملکردی که از خود به نمایش گذاشته کمتر کسی 

است که با او مخالفتی داشته باشد.

لطفاً راه آکادمی را نبند
اما هر چه باشد چلسی برای هیچ خریدی زیاد اصرار نخواهد کرد، 
چون لزومی ندارد این کار را بکند. آن ها بیشتر از اینکه به تعداد 
باالی خرید توجه داشته باشند به دنبال کیفیت خواهند گشت و 
می خواهند مطمئن شوند راهی که لمپارد پس از سال ها در ترکیب 
چلسی از آکادمی باز کرده و پدیده هایی مثل آبراهام، مونت، جیمز، 
توموری و دیگران را معرفی کرده دچار بن بست نشود. حساب 
بانکی باشگاه هم به خاطر 130 میلیون پوند فروش هایی که در 
تابستان داشته اند که بیشترش را مدیون هازارد است پر پول به 
نظر می رسد و مشکلی از این بابت نیست. آن ها در تابستان پیش رو 
نیز 56 میلیون پوند دیگر به خاطر دائمی شدن قراداد قرضی موراتا 
از اتلتیکو دریافت خواهند کرد. گزینه های دیگری که احتماالً از 
جمع آبی پوشان خارج خواهند شد، ژیرو، پدرو، مارکوس آلونسو و 

امرسون پالمیری خواهند بود. 
با وجود اینکه چلســی عجله ای برای خرید نخواهد داشت اما با 
برداشته شدن ممنوعیت ترانسفر، بی گمان تحرکاتی را از جانب 
آن ها شاهد خواهیم بود؛ چون لمپارد می خواهد ترکیبی بسازد 
که در یکی دو فصل آینده بتواند با امثال لیورپول و به خصوص 

منچسترسیتی برای قهرمانی در لیگ برتر مبارزه کند.

مهاجم تیم ملی ایران و باشگاه زنیت سنت پترزبورگ 
روسیه بعد از درخشش در دیدار این هفته لیگ برتر 
این کشور و گلزنی مقابل دینامو مسکو، در یک پست و 
استوری اینستاگرامی به آن واکنش نشان داده است. 
سردار آزمون در پست خود از ضرب المثل غربی که 
معادل فارســی آن »ما بردیم و ما بردیم چلوکباب را 
ما خوردیم« است استفاده کرده، و در استوری خود 
با انتشار عکســی خندان از خود نوشته: »من کارای 

سختم را هم با لبخندم تمامش می کنم«.

حساب اینستاگرامی توکیو 2020 در استوری خود از اتمام 
آماده سازی یکی دیگر از ســالن های میزبان مسابقات 
المپیک خبر داد. اینستاگرام توکیو 2020 که هر چند روز 
یک بار گزارشــی از روند اتمام ورزشگاه ها و سالن های 
میزبان المپیک تابستانی آینده منتشر می کند، این بار 
در استوری خود عکســی از »کوکوجیکان آرنا« منتشر 
کرده است؛ سالنی مجهز که مخصوص برگزاری مسابقات 
کشتی باستانی ژاپنی به نام ســومو است اما در المپیک 

توکیو میزبانی مسابقات بوکس را بر عهده خواهد داشت.

توکیو 2020سردار آزمون
مهاجم ملی پوش کشورمان که در تیم السیلیه در لیگ 
ستارگان قطر توپ می زند در پستی اینستاگرامی خبر 
از تولد نخستین فرزندش داد. کریم انصاریفرد با انتشار 
عکسی از دستان کودک تازه متولد شده اش که نام او را 
سرینا انتخاب کرده، ورودش را به زندگی خود خوشامد 
گفته و به او قول داده که به همراه همسرش همیشه 
در کنار او خواهد بود. از نکات جالب کامنتی اســت 
که علیرضا جهانبخش به زبان ترکی برای انصاریفرد 

نوشته و به او تبریک گفته است.

بازیکن و مربی ســابق اســتقالل تهران در پســتی 
اینستاگرامی به تعریف و تمجید از آندره آ استراماچونی 
سرمربی جدید این تیم پرداخت. فرهاد مجیدی در پست 
خود نوشته: »آندره آ عزیز، از اینکه شادی و هیجان را به 
استقالل برگردانی از تو سپاسگزارم. فوتبال چشم نواز، 
یک تیم منضبط، بی حاشیه و کم حرف، خواسته ای بود 
که این مردم ســال ها به دنبالش بودند و خوشحالم که 
در کنار هواداران دوست داشــتنی استقالل تماشاگر 

بازی های جذاب این تیم هستم.«

فرهاد مجیدیکریم انصاریفرد

تراکتور؛ 4 مربی فقط در 18 ماه!

 دنیزلی رفت،
 دایی نیامد

ضد  حمله

AFC شکایت دو بازیکن سابق پرسپولیس به
ورزش: رضا نوروزی مهاجم سابق پرسپولیس پس از سال ها خداحافظی 
از فوتبال و جدایی از این تیم هنوز موفق به دریافت مطالباتش نشده و این 
 Afc مسئله سبب شده تا او برای برطرف کردن این مشکل دست به دامن
شود. مهرداد کفشگری نیز دیگر بازیکنی است که با توجه به عدم تعهد باشگاه 
درباره قولی که برای پرداخت مطالباتش داده بود به این نهاد شکایت برده 
است. شکایت دو بازیکن سابق پرسپولیس در شرایطی به Afc ارسال شده 
که این باشگاه برای دریافت مجوز حرفه ای سازی خود مدارکش را ارسال 
کرده بود و موفق به دریافت آن برای حضور در فصل جدید شده است و اکنون 

این شکایت اما می تواند دردسر بزرگی برای آن ها شکل دهد.

 واکنش خلیل زاده 
به شایعه حذف استقالل از آسیا

ورزش: رئیس هیئت مدیره باشگاه استقالل درباره بحث حذف آبی پوشان از 
لیگ قهرمانان آسیا به دلیل ارسال مدارک ناقص به AFC واکنش نشان داد. 
اسماعیل خلیل زاده در گفت وگو با تسنیم گفت: از این موضوع اطالعی ندارم. 
بعید است چنین چیزی صحت داشته باشد! در مورد ارسال مدارک جعلی 
باید بگویم، آقایان در کمیته صدور مجوز حرفه ای مدارک را بررسی کرده و 
سپس به AFC ارسال می کنند. این حرف ها درست نیست و بی گمان پیگیر 

می شوم که ماجرا چیست؟

 نمره خوب آزمون در هفته پایانی 
نیم فصل نخست لیگ برتر روسیه

ورزش: سردار آزمون، مهاجم تیم فوتبال زنیت سن پترزبورگ نمره فنی 
خوبی در هفته پایانی نیم فصل نخست لیگ برتر روسیه کسب کرد. تیم 
زنیت در این هفته با نتیجه 3 بر صفر از سد دینامو مسکو گذشت تا با کسب 
45 امتیاز و قرار گرفتن در صدر جدول رده بندی به کارش در نیم فصل نخست 
لیگ برتر روســیه پایان دهد. دراین میان خبرگزاری چمپیونات روسیه 
به بازی 90 دقیقه ای سردار آزمون در ترکیب زنیت که موفق به زدن گل 
نخست این تیم برابر دینامو مسکو شده بود نمره فنی خوب ۷.5 را اختصاص 
داد. سردار آزمون در طول نیم فصل هفت گل برای زنیت به ثمر رساند و پنج 
پاس گل داد. معدل نمره های دریافتی او در این رسانه روسی نیز 6.86 است.

 رکورد جالب دروازه بان دوم 
پرسپولیس در لیگ برتر

ورزش: بوژیدار رادشوویچ تنها دروازه بانی است که در لیگ برتر که رکورد 
100 درصد کلین شیت را از خود به جای گذاشته است. به گزارش خبرنگار 
مهر، پرسپولیس در حالی سه بار مقابل ذوب آهن به گل رسید که خیلی به 

دروازه این تیم نزدیک نشد.
اما ذوب آهنی ها که بارها روی دروازه سرخ پوشان ایجاد خطر کردند، هر بار با 
سدی محکم به اسم رادشوویچ برخورد کردند. سنگربان کروات پرسپولیس 
مقابل پارس جنوبی، صنعت نفت و ذوب آهن به میدان رفته که سرخ پوشان 
در هر سه بازی پیروز از میدان خارج شده و دروازه آن ها نیز بسته ماند و این 
بسته ماندن دروازه در حالی اتفاق افتاد که در هر سه بازی تیم های مقابل 

توانستند موقعیت هایی را روی دروازه این تیم خلق نمایند.

 اعجوبه استقالل
 با اختالف بهترین بازیکن تهاجمی لیگ

ورزش: در هفتــه ســیزدهم رقابت های لیــگ برتر مهــدی قائدی که 
تأثیرگذارترین و امتیازآورترین بازیکن فصل جاری است، با پاس گل سه 
امتیازی اش مقدمات شکست پدیده مقابل استقالل را ایجاد کرد تا همچنان 

تأثیرگذارترین بازیکن فصل باشد.
قائدی با 6 گل پس از مقانلو و در کنار دیاباته و آل کثیر در رده دوم جدول 
گلزنان برتر و با پنج پاس گل، باالتر از همه پاسورها قرار دارد تا در مجموع با 
تأثیرگذاری مستقیم روی 11 گل بهترین بازیکن تهاجمی لیگ باشد. پس 
از اعجوبه 20 ساله استقاللی ها، شهریار مقانلو با هفت گل دومین بازیکن 
برتر تهاجمی، شیخ دیاباته دیگر مهاجم آبی پوشان با 6 گل و یک پاس گل 
به همراه مهدی ترابی از پرسپولیس با پنج گل و دو پاس گل و تأثیرگذاری 

مستقیم روی هفت گل، در رده بعدی قرار دارند.

 واکنش باشگاه پرسپولیس 
به احتمال بازی با لیورپول و آژاکس

ورزش: تیم پرســپولیس برای برپایی اردوی آماده سازی در نیم فصل به 
احتمال فراوان اردوی خود را در کشور قطر و در کمپ اسپایر برگزار خواهد 
کرد. این زمان برخی از تیم های مطرح اروپایی همچون لیورپول، آژاکس و... 
در کمپ اسپایر حاضر هستند و تمرینات خود را در این کمپ برگزار می کنند. 
از  طرف دیگر برخی از واسطه ها پیام هایی به باشگاه پرسپولیس داده  و اعالم 
کردند که می توانند زمینه بازی دوستانه پرسپولیس مقابل این تیم های 

مطرح را فراهم کنند. 
حسین قدوسی مدیر روابط عمومی باشگاه پرســپولیس در گفت وگو با 
خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، در این باره اظهار کرد: به دلیل همزمانی 
اردوی پرسپولیس و برخی از تیم های بزرگ اروپایی در کمپ اسپایر این 
صحبت ها مطرح شده اما هنوز احتمال برگزاری اردو در قطر قطعی نشده هر 
چند که این کشور گزینه اصلی برای اردوی زمستانی است. قدوسی افزود: 
در حال حاضر باشگاه مشکالت مالی زیادی دارد و بخشی از بودجه امسال 
در گذشته هزینه شده است که این مسئله کار باشگاه  را سخت کرده است. 
باشگاه در صورتی مبادرت به انجام بازی با تیم های مطرح می کند که این 

مسئله توجیه اقتصادی داشته باشد.

بازگشت دو خاطی به جمع سرخ پوشان
ورزش: دو بازیکن تیم پرسپولیس که در فهرست بازی با ذوب آهن نبودند از 
دیروز در تمرینات گروهی حاضر شدند. سرخ پوشان که خود را برای بازی با 
گل گهر سیرجان آماده می کنند، دیروز پیش از شروع تمرین، یک جلسه فنی 
داشتند. گابریل کالدرون در جریان این جلسه عملکرد تیم و انتظارات خود 
را برای بازیکنانش تشریح کرد. در تمرین دیروز پرسپولیس هیچ بازیکنی 
مصدوم یا غایب نبود و سیامک نعمتی و امید عالیشاه هم تیم را در تمرینات 

گروهی همراهی کردند.

پایان غیبت طوالنی زکی پور  
ورزش: میالد زکی پور بازیکنی است که در بازی با پارس جنوبی جم در هفته 
هشتم لیگ برتر با مصدومیت شدید روبه رو شد  و در این مورد شایعاتی در 
مورد عمل جراحی این بازیکن هم به راه افتاده بود. با این حال زکی پور بیش 
از یک ماه غیبت دیروز در تمرین استقالل حاضر شد و به صورت اختصاصی 
تمرین کرد تا خود را آماده بازی های پیش روی استقالل کند. البته بسیار 
بعید است زکی پور بتواند برابر پیکان بازی کند و او باید برای بازی های بعدی 

خود را آماده کند.

منهای فوتبال

هفته چهاردهم لیگ برتر ایران
ماشین سازی  - تراکتور

دوشنبه 18 آذر-ساعت: 15:15 از شبکه ورزش

هفته چهاردهم لیگ برتر ایران
پیکان - استقالل

دوشنبه 18 آذر-ساعت: 17:30 از شبکه سه

هفته چهاردهم لیگ برتر ایران
شهر خودرو - سپاهان

دوشنبه 18 آذر-ساعت: 17:00 از شبکه ورزش

هفته پانزدهم سری آ ایتالیا
بولونیا - میالن

یکشنبه 17 آذر-ساعت: 23:15 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

تربیت بدنی آستان قدس رضوی میزبان 
همایش »اخالق در ورزش«

ورزش: همایشــی با عنوان »اخالق در ورزش« با حضور 130 تن از 
فعاالن فرهنگی و خادمیاران رضوی و مربیان و ناجیان این مؤسسه 

در تربیت بدنی آستان قدس رضوی برگزار شد.
در این مراسم، حجت االســالم محمدعلی فیض آبادی با برشمردن 
شاخص های اخالقی در ورزش گفت: ارزش انسان به روح و پرورش 
ابعاد معنوی اوست. خداوند متعال عالم را برای رشد خلق کرده است 

و انسان برای این معنویت و ارتقای ایمان حرکت می کند. 
وی با یادی از پهلوان پوریای ولی به عنوان الگوی ورزشکاران در مسیر 
اخالق ورزشی افزود: ورزشــکاران باید چون پوریای ولی، نه تنها در 

عرصه های ورزشی بلکه در زندگی قدرتمند ولی بخشنده باشند. 
وی اضافه کرد: برخالف تصور عمومی و به فرموده حضرت رضا)ع( 
شادی و لذت حالل محور ارکان دیگر است. چرا که با روحی بانشاط 

می توان کار و عبادت و حرکت کرد. 
این مبلغ و فعال فرهنگی حوزه علمیه خراســان با ذکر بعد اخالقی 
دیگری در رابطه با ورزش تأکید کرد: مــدال آوری و افتخارآفرینی 
امری بسیار پسندیده و شایسته است اما در قیامت تنها تعداد مدال، 
مالک و مورد قبول نیست. حجت االسالم فیض آبادی تصریح کرد: 
هدف حرکت انسان اعتالی دین و رشد اســت. در این مسیر مدال 
هم آوردید یا نیاوردید مهم نیســت. ما باید نسبت به کار و تخصص 
خودمان تعهد داشته باشیم تا آن را در مسیر حق، قرآن و هدایت مورد 
بهره برداری قرار دهیم.گفتنی است، اختتامیه مرحله مقدماتی دوره 
تربیت مبلغ ورزشی با حضور شرکت کنندگان در این طرح فرهنگی 

همزمان با برپایی همایش اخالق در ورزش اعالم شد.

هندبال لیگ برترباشگاه های کشور
پیشروی سربداران در جدول

محمدرضا خزاعی: هفته نهم لیگ برترهندبال باشگاه های کشور 
را می توان هفته شگفتی ها نامید. حســاس ترین بازی گروه الف را 
تیم های سربداران و زاگرس در سالن هندبال سبزوار برگزارکردند. 
شاگردان هوشــنگ کاکولوند در تیم زاگرس تســلیم تدابیر قاسم 
شعبانپور، مربی کهنه کار هندبال کشورشدند و با همان اختالف یک 
گل »25بر26«  نتیجه را به میزبان واگذار کردند. ســربداران که در 
پایان نیم فصل دور مقدماتی، هفته پنجم، تنها با دو امتیاز درمکان 
پنجم گروه 6 تیمی قرار داشت، حاال در شرایطی که دو بازی تا پایان 
دورمقدماتی دارد، با 9 امتیاز تا مکان سوم باال آمده است. سبزواری ها 
درادامه باید با دو تیم باالی جدولی نیروی زمینی در کازرون و ذوب 

آهن در اصفهان بازی کنند.
در دیگر بازی این گروه نیروی زمینی شهیدشــاملی کازرون، برای 
تداوم صدرنشینی، درســالن تختی کازرون، در یک بازی یکطرفه، 
»14بر28« ستارگان دشتستان را شکست داد. ذوب آهن در طبس 
مقابل زغال سنگ، به زحمت افتاد و درنهایت تنها با اختالف دو گل 

»20بر22« برنده شد.
درگروه ب، مس کرمان که همچنان بدون رقیب پیشتازی می کند 
دراین هفته دســت به کار بزرگی زد و موفق شد شاگردان محسن 
طاهــری، را در اصفهان با نتیجــه »26بر31« مغلــوب نماید. تیم 
جوان و بی ادعای خیبر درســالن پنجم مرداد اراک، موفق شد نفت 
و گازگچساران، قهرمان سال 96 باشگاه های کشور را مغلوب نماید، 

آن هم با یک نتیجه خوب. خیبراراک 2۷- نفت وگازگچساران21.

مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه
تیم ملی بسکتبال با ویلچر سوم شد

 ورزش: در ادامــه رقابت هــای بســکتبال بــا ویلچــر قهرمانی 
آسیا - اقیانوسیه که به میزبانی تایلند در حال برگزاری است، تیم ملی 
مردان  کشورمان در دیدار رده بندی به مصاف ژاپن رفت که با نتیجه 
66 بر 55 به پیروزی رسید و مدال برنز و عنوان سوم را از آن خود کرد.

تیم کشورمان یک بار در مرحله گروهی با نتیجه ۷1 بر 51 نتیجه را به 
ژاپن واگذار کرده بود.تیم ملی مردان کشورمان پیش از این با حضور 
در جمع چهار تیم برتر این رقابت ها موفق به کسب سهمیه حضور در 

پارالمپیک 2020 توکیو شده بود.
تیم ملی بانوان کشورمان نیز که در این رقابت ها حضور پیدا کرده بود 

به عنوان پنجمی دست یافت.

شکست تلخ مردانی در فینال گرندپری مسکو
ورزش: سجاد مردانی در فینال مسابقات گرندپری مسکو برابر »کیو 
دون این« از کره جنوبی قرار گرفت و در نهایت 21 بر 10 شکســت 
خورد تا به مدال نقره دســت پیدا کند. سجاد با این شکست در یک 
قدمی کسب سهمیه المپیک توکیو متوقف شد. البته این پایان رؤیای 
المپیک برای سجاد نیست و او چند روز دیگر در مسابقات گرنداسلم 
چین این شانس را دارد با قهرمانی بتواند سومین سهمیه المپیکی 

ایران را کسب کند.
قبل از این آرمین هادی پور و میرهاشم حسینی سهمیه المپیک خود 

را قطعی کرده بودند.

ممنوعیت ترانسفر چلسی توسط CAS برداشته شد

وسواس شیرها برای شکار!
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فرهنگ و هنر

خبر

شعار نمایشگاه کتاب تهران انتخاب شد
مهر: شورای سیاست گذاری سی 
و ســومین نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران شعار این نمایشگاه 

را انتخاب کرد.
به نقل از روابط عمومی معاونت 
امور فرهنگــی وزارت فرهنگ و 

ارشــاد اسالمی، اعضای شورای سیاست گذاری سی و سومین نمایشگاه 
بین  المللی کتاب تهران »کتاب یعنی زندگی« را به عنوان شعار این دوره 

از نمایشگاه انتخاب کردند.
رویدادی که به نقل از برخی رســانه ها وقتی هنوز محل برگزاری اش در 
فاصله کمی بیش از سه ماه به شروعش مشخص نیست، شعارش انتخاب 
می شود و شعارش در حالی انتخاب می شود که هنوز برای برنامه ریزی 

رسانه ای  آن در ایران و جهان پوستری طراحی نشده است.
سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از تاریخ ۲۶ فروردین تا ۵ 

اردیبهشت  ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

»زیر همکف« سریال جدید شبکه یک
با اتمام سریال »به رنگ 
مجموعــه  خــاک« 
تلویزیونی »زیر همکف« به زودی از 
شبکه یک روی آنتن خواهد رفت. 
به نقل از روابط عمومی شبکه یک، 
با اتمام ســریال بــه رنگ خاک، 

مجموعه تلویزیونی »زیر همکف« به تهیه کنندگی رضاجودی و کارگردانی  
بهمن گودرزی از جمعه ۲۲ آذر روی آنتن خواهد رفت. در خالصه داستان 
»زیر همکف« آمده اســت: زندگی قانون های زیــادی داره ولی به نظر من 

مهم ترینش این است که راحت نه بگین و هیچ  وقت از نه گفتن نترسین.
این سریال در ۲۳ قسمت ۴۵ دقیقه ای تولید شده و از جمعه تا چهارشنبه 

هر شب پس از پخش خبری ساعت ۲۱ از این شبکه پخش می شود.
هومن شــاهی، خاطره حاتمی، بهادر مالکی، عزت اهلل مهرآوران، محمود 
جعفری، نادر داهیم، پریسا مقتدی، یزدان فتوحی، ویدا جوان، پریسا گل 
دوست، نگین معتضدی و سامان دارابی از بازیگران این مجموعه هستند.
سایر عوامل »زیر همکف« عبارتند از: بهمن گودرزی کارگردان، مهدی 
حمزه و احسان لطفیان نویسنده، فریبرز سیگارودی مدیرتصویربرداری، 
رضا بختیاری نیک مدیر برنامه ریزی و دســتیار اول کارگردان، محسن 
دارســنج طراح چهره پردازی، آبتین برقی طــراح صحنه، جواد مقدس 
صدابردار، زهرا صمدی طراح لباس، وحید مرادی مدیرتولید، مارال فتحی 
منشــی صحنه، مهدی جودی تدوین، سمیرا بختیاری عکاس، علیرضا 
ابویی تصویربردار پشت صحنه و شهاب الدین نجفی جلوه های ویژه بصری.

در کانون فیلم خانه سینما
نسخه اصلی »گوزن ها« به نمایش درمی آید

ایسنا: نسخه اصل و تازه تبدیل 
شده »گوزن ها« در کانون فیلم 
خانه سینما به نمایش درمی آید.

کانــون فیلم خانه ســینما در 
تازه ترین برنامه خود، نسخه اصل 
و تازه تبدیل شده »گوزن ها« اثر 

مسعود کیمیایی را به نمایش خواهد گذاشت. این برنامه در تاریخ یکشنبه 
۱۷ آذر ساعت ۱۸ برگزار می شود.

پس از تماشــای فیلم هم با حضور جواد طوسی و نیما عباس پور، درباره 
فیلم صحبت خواهد شد. عالقه مندان می توانند برای حضور در این جلسه 
به خانه سینما، به نشانی خیابان بهار، خیابان سمنان، شماره ۲۹ مراجعه 

کنند .

 فرهنگ و هنر/ خدیجه زمانیان  حســین 
قرایی پس از نوشــتن  چندین کتاب با موضوع 
زندگی و زمانه شــاعران و نویســندگان انقالب 
اسالمی در اثری تازه به سراغ حمید حسام رفته 
و درباره زندگی و نویســندگی خالق کتاب های 
»وقتی مهتاب گم شد« و »آب هرگز نمی میرد« و 
چهره سال هنر انقالب اسالمی، اثر تازه ای تألیف 

کرده  است. 
قرایی در کتاب تازه اش  پس از انجام چند جلسه 
گفت وگوی مفصل با حمید حســام به زندگی و 
نویسندگی این پژوهشگر از ابتدا تا امروز پرداخته  
اســت. »در جســت وجوی مهتاب« به تازگی از 
ســوی نشر شهید کاظمی منتشر شده و به بازار 
کتاب آمده  است. این اثر در مدت کوتاهی که از 
انتشارش گذشته، توانسته با اقبال مخاطب روبه رو 

شود.  

 اشتراکات نویسنده و »حسام«
»در جست و جوی مهتاب« دیروز در حوزه هنری 
با حضور حســین قرایی، حمید حسام و جمعی 
از نویسندگان و فعاالن فرهنگی رونمایی شد. به 
انگیزه برپایی چنین مراسمی  پای صحبت های 
حسین قرایی نشستیم تا از او درباره حمید حسام 
بپرسیم و بدانیم چرا پس از انجام گفت وگوهای 
متعدد با شاعران، به ســراغ حمید حسام رفته؛ 
نویســنده و پژوهشــگری که اگرچــه در حوزه 
نوشــتن فعال است اما کسی او را به عنوان شاعر 

نمی شناسد.  
گویا توجه حمیدحســام به ادبیات دفاع مقدس 
نخستین انگیزه ای است که موجب شده قرایی به 
سراغ او برود و به ابعاد زندگی و آثار این پژوهشگر 

توجه کند. 
قرایی با بیان این مطلب و در پاســخ به پرسش 
ما در توضیح بیشتر می گوید: حمید حسام سهم 
قابــل توجهی در ادبیات معاصــر و ادبیات دفاع 
مقدس دارد و همین مســئله  من را به ســمت 
نوشتن زندگی و نویسندگی او کشاند. او به شهدا 
و به خصوص شــهدای همــدان ارادت و توجه 
خاصی دارد که این مســئله در آثاری که نوشته 

نمود عینی دارد.  
نویسنده »حوالی روشن صدا« با بیان اینکه حسام 
به تصویــر و تجلی هنرمندان انقالبی عالقه دارد 
و این مســئله را نقطه اشــتراک خودش با این 
نویسنده می داند، تصریح می کند: دغدغه زندگی 
حســام زنده نگه داشتن نام و یاد شهداست. همه 
زندگی او در سال های اخیر با شهدا گذشته است. 

در شــرایطی که ما در عصر انقالب دچار حجاب 
معاصرت شده ایم و بسیاری از چهره ها به چشم 
ما نمی آیند، نویسنده ای مانند حمید حسام خیلی 
جدی و حرفه ای وارد این حوزه شده  است. وی به 
سراغ شهدایی رفته و از زندگی رزمندگان شهیدی 
نوشــته که پس از انتشــار زندگی نامه شان برای 
مردم دیدنی و تماشــایی تر شده اند. شهید علی 
خوش لفظ، پس از نوشتن و انتشار کتاب »شبی 
که مهتاب گم شد« و شهید علی چیت سازیان با 
کتاب »دلیل« بیشتر به نسل جوان معرفی شدند. 
قرایــی با بیــان اینکه بخشــی از کتــاب »در 
جست وجوی مهتاب« به ویژگی های نویسندگی 
حمیــد حســام اشــاره دارد، می گوید: شــیوه 
نویسندگی حمید حسام در خاطره نویسی خاص 
و ویژه اســت و این سبک نوشــتاری در کتاب 
گفت وگو با او مورد توجه قرار گرفته است. او جزو 
خاطره نویسانی است که نه در پرداخت زندگی نامه 
شهدا دچار سانســور می شود و نه با اغراق و غلو 
در خصــوص آن ها می نویســد. قاطعانه می توان 
گفت هر چیزی که شهید هست در آینه نوشتن 
حمید حســام بازنمایی می شود از این منظر هم 
تالش های حســام قابل توجه است. همه این ها 

بــرای من کافی بود تا بــدون فکر و تأمل مقابل 
او بنشینم، حرف هایش را بشــنوم و ۶ ماه برای 

نوشتن کتاب وقت بگذارم.  

 رفاقت قیصر و حسام
»در جست وجوی مهتاب« بخش مهم دیگری هم 
دارد و آن نظرات حمید حســام درباره تنی چند 
از نویســندگان معاصر است. حسام در خصوص 
جالل آل احمد، دکتر محمدرضا سنگری، رحیم 
مخدمــی، علیرضا کمری، مرتضی ســرهنگی، 
هدایت اهلل بهبودی، حسین بهزاد، گلعلی بابایی، 
رضــا امیرخانی، نصرت اهلل محمــدزاده و بعضی 
شهدایی که ایشان راجع به آن کتاب نوشته هم 

صحبت کرده است.  
قرایی در این باره توضیح می دهد: شهید محمود 
شهبازی و شهید حسین همدانی شهدایی هستند 
که حسام حتی پس از نوشتن کتاب هایی راجع 
بــه آن ها، باز هم در مورد آن ها حرف داشــته   و 
در زندگی نامه خودش باز هم به این شــهدا ادای 
دین کرده است. مثالً درباره شهید همدانی گفته 
اســت: شــهید همدانی الگوی من بوده و برای 
بســیاری از تصمیمات مهمی که بر سر دو راهی 
قرار می گرفتم، با مشورت شهید همدانی بهترین 

راه را انتخاب می کردم. 
امــا فصل بلنــدی از کتاب »در جســت وجوی 
مهتاب« به رفاقت و دوســتی حمید حســام و 
دکتر قیصر امین پور اختصاص دارد و این مربوط 
می شود به زمانی که حمید حسام دانشجو بوده 
و به جبهه هم رفت و آمد داشته  است. نویسنده 
»از سناباد شعر« با اشاره به این خاطره می گوید: 
حمید حسام دانشــجوی ادبیات دانشگاه تهران 
بوده  است. یک بار که در جبهه مجروح شده بوده، 
با جراحت در کالس درس دکتر حمید زرین کوب 
حضور پیدا کرده، دانشجوی کنار دستی او متوجه 
جراحتش می شــود و می گوید: چون دست شما 

مجروح است من جزوه شما را می نویسم  و به این 
صورت زحمت نوشــتن جزوه حمید حسام روی 
دوش »قیصر امین پور«می افتد و رفاقت  و دوستی 
با قیصر از همان روز آغاز می شــود که تا روزهای 

فوت او ادامه پیدا می کند. 
قرایی توضیح می دهد: با توجه به اینکه خاطرات 
دانشــجویی قیصر در دهه ۶0 رصد نشــده  و تا 
به حــال هم در جایی درج نشــده، این گفته ها 
می تواند مورد توجه باشــد و به عنوان سندی از 
تاریخ شفاهی ما مورد استفاده قرار بگیرد. به هر 
حال همه خاطرات مربوط به قیصر خواندنی اند، 

همین طور خاطرات حسام درباره قیصر. 

  توجه دانشجویان 
به سبک نویسندگی حسام

»در جست وجوی مهتاب« ۱۸0 صفحه دارد. به 
گفته قرایی عنوان کتــاب برگرفته از اثر معروف 
حسام یعنی »وقتی مهتاب گم شد« گرفته شده 
و این عنوان به دلیل قرابت با آثار او انتخاب شده 

 است. 
بــا توجه به اینکه حمید حســام نویســنده در 
دسترســی نیســت، قرایی از هر فرصتی برای 
رویارویی و انجام مصاحبه اســتفاده می کند. این 
مسئله موجب می شود قرایی به عنوان نویسنده 
و گفت وگوکننده برای صحبت با حمید حسام به 
همدان برود  و در آنجا گفت وگوی مفصلی با این 
پژوهشگر انجام دهد . غیر از این ها سرانجام حسام 
هم مجاب می شــود برای تکمیل خاطراتش به 
تهران بیاید و کتاب با نشست های حضوری در دو 
سفر و یک گفت وگوی تلفنی به سرانجام می رسد 

و منتشر می شود. 
  به باور قرایــی جوانان عالقه مند به ادبیات باید 
با زندگی و زمانه حمید حســام آشنا شوند چون 
سبک نویسندگی او به گونه ای است که می تواند 
به عنــوان الگو برای جوانانی که تازه در مســیر 

نوشتن قدم می گذارند، مورد توجه قرار بگیرد.  
این نویســنده می افزایــد: در ابتــدای کتاب 
»در جســت و جوی مهتاب« کتاب شناســی 
و سال شــمار آورده شــده اســت. از این منظر 
هم این اثــر می تواند مورد توجه دانشــجویان 
و جوانان باشــد. به نظرم دانشــجویانی که در 
حــوزه ادبیات کار حرفه ای می کنند، می توانند 
راجع به نویســندگی افــراد تأثیرگذاری مانند 
حمید حســام، پایان نامه بنویســند تا بیشتر با 
تیزبینی های ایشــان در حوزه نویســندگی و 

سرگذشت پژوهی آشنا شوند. 

برش

از  و  به سراغ شهدایی رفته  او 
زندگی رزمندگان شهیدی نوشته 
که پس از انتشار زندگی نامه شان، 
برای مردم دیدنی و تماشایی تر 

شده اند

فرهنــگ و هنر: چکناواریــان گفت: من تحت تأثیــر دفاع مقدس و 
رشادت های نیروهایی که در جبهه برای دفاع از خاک میهنمان جان خود 
را فدا کردند و نهایت ایثار و ازخودگذشتگی که همانا تقدیم جانشان بود، 

قرار گرفتم و سوئیت سمفونی »دفاع مقدس« را نوشتم.
چکناواریان در تازه ترین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در قالب »یادبود 
شــهدای دوران دفاع مقدس« و پروژه »صلح و دوستی« در تاالر وحدت 
اجرای خود را روی صحنه برد، اجرایی که با استقبالی کم نظیر مواجه شد.

در بخش اول کنســرت که جمعه شب هشــتم آذر ماه در قالب سومین 
شــب از برگزاری این کنســرت ها پیش روی مخاطبان قرار گرفت و به 
اجرای سوئیت سمفونی دفاع مقدس برای ُکر و ارکستر اختصاص داشت، 
قطعه های »تشویش«، »حمله«، »فریادها«، »شب شهدا«، »تشییع پیکر 
شهدا« و »آزادی خرمشهر« با استفاده از اشعار فردوسی به انتخاب و تنظیم 
یارتا یاران پیش روی مخاطبان قرار گرفت. در بخش دوم کنسرت نیز که 
به اجرای سوئیت سمفونی »صلح و دوستی« اختصاص داشت قطعاتی با 
استفاده از اشعار سعدی، فردوسی و حافظ با انتخاب و تنظیم یارتا یاران 

اجرا شد.
این هنرمند در گفت و گو با خبرگزاری فــارس در مورد انگیزه  و هدفش  
برای ساخت سوئیت سمفونی »دفاع مقدس« گفت: انگیزه من از ساخت 
این ســوئیت سمفونی احترام به مقام شــامخ شهدا بود. من تحت تأثیر 

دفاع مقدس و رشــادت های نیروهایی که در جبهه بــرای دفاع از خاک 
میهنمان جان خود را فدا کردند و نهایت ایثار و از خودگذشتگی که همانا 
تقدیم جانشان بود، قرار گرفتم و این سوئیت سمفونی را نوشتم. از این رو 
من این اثر را برای روح بلند آن شــهیدانی که جان خود را فدای میهن 

کردند، خلق کردم تا به این وسیله یاد آن ها را گرامی داشته باشم.

 حداقل کاری بود که می توانستم  انجام بدهم
چکناواریان در خصوص مدت زمان ساخت این اثر اظهار کرد: من سال ها 
روی این اثر کار کردم و وقت گذاشتم تا آن را بسازم و به نظرم این حداقل 
کاری بود که می توانستم برای مقام رفیع آنان که جان خود را فدای میهن 
کردند، انجام بدهم. ذکر این نکته اهمیت دارد که بگویم خیلی ها می پرسند 
مثالً فالن کار چه مدت زمان برد یا چند ســال وقت گذاشــتید و چقدر 
روی بخش  هلی فالن کار وقت گذاشتید و فرایند ساختش چگونه بود؟ به 
نظر کار هنری به این جهت که به خالقیت و درونیات هنرمند و خالق اثر 
مرتبط است طرح این چنین پرسش هایی نمی تواند روشن کننده این قضیه 
باشــد، چرا که هنرمند با درونش و بسته به نوع و سطح احساسی که در 
لحظات مختلف دارد به خلق اثر می پردازد و اگر بخواهیم یک زمان بندی 
مشخص برای خلق اثر هنری قائل باشیم آنگاه آن را با تولید یک محصول 
در کارخانه مقایسه کرده ایم که از یک فرایند مشخص زمانی برخوردار است 

در صورتی که در هنر این چنین نیست و همه به احساس و الهام درونی 
هنرمند بستگی دارد. در مجموع این اثر برگرفته از تمام برداشت و احساس 
من از ابتدا تا انتهای جنگ تحمیلی بود و صحنه هایی از رشادت و شهادت 
جوانان وطن و حتی تلخی ها و مصیبت های جنگ که همه را طی ۱۶ سال 
به زبان موسیقی به تصویر کشیدم. وی در بخشی دیگر از این گفت و گو در 
پاسخ به این پرسش که سخن شما با موزیسین های جوان و نیز با مخاطبان 
جوان موســیقی که به نظر می رسد سطح شنیداریشان اُفت کرده است 
چیست، گفت: به نظر من سطح پایین وجود ندارد. نظر من این است که 
پشتکار، عشق و عالقه و باز هم پشتکار، عشق و عالقه در هر کاری باشد 
آن کار به موفقیت ختم می شود همین. مخاطبان موسیقی هم برای اینکه 
سطح شنیداریشان باال برود و آثار خوب بشنوند باید میانه شان با شعر و 
ادبیات بهتر شود و اشعار خوب بخوانند، باید تابلوهای نقاشی خوب ببینند و 
به تماشای گالری ها بروند و شروع کنند به گوش دادن موسیقی های خوب 
و در مجموع به دنبال یک زندگی با ارزش باشند و همین ها موجب می شود 
به تدریج سطح فکری و فرهنگی شان ارتقا یابد و همین موجب می شود به 
تدریج آثار بهتری گوش کنند و بدین شکل سطح شنیداری مخاطبان ارتقا 
خواهد یافت. البته این کار به فرهنگ سازی هم نیازمند است و زمان زیادی 
طول خواهد کشید که سطح عمومی مخاطبان به آنچنان سطحی آرمانی 

برای شنیدن آثار خوب موسیقی برسد.

لوریس چکناواریان:
 خلق

 » سمفونی دفاع مقدس«
 ۱۶ سال طول کشید

چهره خبر

گفت وگو با حسین قرایی درباره  کتاب »زندگی و نویسندگی حمید حسام« که عصر دیروز رونمایی شد

از رفاقت با »قیصر« تا نوشتن برای »شهدا« 

صفحه 12      1398/09/16

آگهـى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و سـاختمانهاى فاقد سـند 
رسمى و مشاعى 

ــم تصرفات مالكانه  ــناد و امالك منطقه يك ق ــتقر در اداره ثبت اس ــل اختالف مس ــأت ح هي
مفروزى متقاضيان پرونده هاى تشكيلى طبق قانون مذكور را براساس گزارش كارشناسان و به 

استناد مدارك موجود در پرونده به شرح آراء ذيل تاييد نموده اند. 
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330001013118 ــماره  ش رأى  1ـ 
ــدانگ يك باب  ــم جاللى فرزند تقى در شش ــم مري 1398114430001000729 آقاى/خان
ــاحت 119/10 مترمربع پالك شماره 11021  اصلى واقع در بخش يك ثبت  ساختمان بمس

قم. مبايعه نامه عادى مع الواسطه از داود فرجامى بچه آباد. (م الف 4272 )
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330001012263 ــماره  ش رأى  2ـ 
ــن در ششدانگ يك  1395114430001001834 آقاى/خانم جميله فنائى فرزند محمدحس
ــاحت 124/130 مترمربع پالك شماره 9499  اصلى واقع در بخش يك  ــاختمان بمس باب س

ثبت قم. سند صلح شماره 23167 مورخ 1398/07/15 دفترخانه 74 قم. (م الف 4271 )
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330001012505 ــماره  ش رأى  3ـ 
1398114430001001029 آقاى/خانم سعيد نادعلى فرزند ابوالفضل در ششدانگ يك باب 
ــاحت 190/98 مترمربع پالك شماره 10275  اصلى واقع در بخش يك ثبت  ساختمان بمس

قم. سند صادره در دفتر الكترونيكى 139520330001005020. (م الف 4270 )
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330001012079 ــماره  ش رأى  4ـ 
ــيد عباس در  ــام زاده فرزند س ــد ام ــيد محم ــم س 1397114430001000892 آقاى/خان
ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت 120 مترمربع پالك شماره 4 فرعى از 11039 اصلى 
ــند  ــند س ــطه از فتح اله عابدى خورس واقع در بخش يك ثبت قم. مبايعه نامه عادى مع الواس
ــند قطعى شماره 47050 مورخ 1361/01/24  صادره در دفتر 229 صفحه 286 به موجب س

دفترخانه 15 قم. (م الف 4269 )
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330001011097 ــماره  ش رأى  5ـ 
ــد محمدرضا در  ــمس فرزن ــى ش ــد رحمان ــم حمي 1398114430001001019 آقاى/خان
ــاحت 156/12 مترمربع پالك شماره 11 فرعى از 9439   ــدانگ يك باب ساختمان بمس شش
اصلى واقع در بخش يك ثبت قم. سند قطعى شماره 30880 مورخ 1398/05/08 دفترخانه 

55 قم. (م الف 4268 )
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330001012484 ــماره  ش رأى  6ـ 
ــدانگ يك باب  ــم امين روحى فرزند محمود در شش 1398114430001000773 آقاى/خان
ــاحت 151/44 مترمربع پالك شماره 10281  اصلى واقع در بخش يك ثبت  ساختمان بمس
قم. مبايعه نامه عادى مع الواسطه از اصغر فرهاد زاده سند صادره در دفتر 112 صفحه 477 به 

موجب سند قطعى شماره 48360 مورخ 1355/03/22 دفترخانه 3 قم. (م الف 4267 )
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330001012068 ــماره  ش رأى  7ـ 
ــدانگ  ــه يحيى پور فرزند محمدرضا در شش ــم كفاي 1398114430001000958 آقاى/خان
يك باب ساختمان بمساحت 337/15 مترمربع پالك شماره 6042  اصلى واقع در بخش يك 
ثبت قم. سند صادره در دفتر الكترونيكى 139820330001013851 به موجب سند قطعى 

شماره 144141 مورخ 1398/05/09 دفترخانه 7 قم. (م الف 4266 )
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330001012697 ــماره  ش رأى  8ـ 
ــليمان پناه فرزند سيدمحمد در  ــادات س 1398114430001000966 آقاى/خانم افتخارالس
ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت 61/70 مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 7348 اصلى 
واقع در بخش يك ثبت قم. سند صادره در دفتر الكترونيكى 139820330001014829 به 

موجب سند صلح 22962 مورخ 1398/06/21 دفترخانه 74 قم. (م الف 4265 )
مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده است پس از نشر آگهى و انقضاء موعد مقرر 
ــى به مالكين مشاعى مراتب در دو  ــند مالكيت رسمى صادر گردد با توجه به عدم دسترس س
ــته باشند ظرف مدت  ــخاص ذينفع اعتراضى داش نوبت به فاصله 15 روز آگهى تا چنانچه اش
ــناد منطقه يك قم  ــت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اس ــار آگهى نوب ــاه از تاريخ انتش 2 م
ــيد آن را اخذ و ظرف مدت يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه  ــليم و رس تس
ــت خود را به مرجع قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند  مراجعه و دادخواس
ــند بر اساس قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه  ــت كه صدور س الزم به توضيح اس

نخواهد بود.
9811307

تاريخ انتشار اول: 98/09/17                                      تاريخ انتشار دوم: 98/10/03
محمدرضا اديبان ـ رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك قم

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥(﹡﹢︋️ دوم) 
︫︣﹋️ ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡︀زان ا﹡︦ (︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٠۵٧١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠۵٩٠٠٢۴٠١٢

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از﹋﹙﹫﹥ ︀︮︊︀ن ︨︀م و︀﹝﹡ ︀﹠︡﹎︀ن ﹇︀﹡﹢﹡﹩ آ﹡︀در︫ــ︣﹋️ ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡︀زان ا﹡︦(︨︀﹝﹩ ︠︀ص)︋﹥ ︫﹞︀ره 
︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹡﹢︋️ اول،در︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩  ﹥ ︡ ﹡︭︀ب ﹡︨︣﹫︡ن ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︔︊️ ١٠۵٧١د︻﹢ت ﹝﹫﹍︣دد︋ 
︻︀دی ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ (﹡﹢︋️ دوم)﹋﹥ درروز ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٠٩/٢٨ از ︨︀︻️ ٨/۴۵ ا﹜﹩ ١١ ︊︮ در ﹝﹏ ﹇﹛ –︋﹙﹢ار ١۵ 
 ️رو ️︗︡﹠﹡︣م ﹝﹫︐﹢ا︐﹞ ︡اران﹞︀︨︀﹠﹝︲︡﹠︋︀ ر﹢︱︣دد﹍﹫﹞ ۴١-︨︀﹜﹟ ر︨︐﹢ران ﹐﹜﹥ ︋︣﹎︤ار ﹤﹢﹋ ︩︊﹡-︠︣داد
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︑︣از﹡︀﹝﹥ و︮﹢رت ︨ــ﹢دوز︀ن ︑︀ ١٠روز︎︦ ازا﹡︐︪ــ︀رآ﹎﹩ ︋﹥ د﹁︐︫︣︣﹋️ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︀﹠︡داو︵﹙︊﹫﹟ 
︨﹞️  ︋︀زرس ︫︣﹋️، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ١٠روز ︎︦ از ا﹡︐︪︀رآ﹎︗ ﹩️ ︔︊️ ﹡︀م و ︑﹊﹞﹫﹏ ﹝︡ارک و﹁︣م ﹝︣︋﹢︵﹥ 
 ︀ ﹤﹞︀﹠︐﹛︀﹋ــ︡رک و﹞ ﹜﹫﹚︀م ︋﹥ ︫ــ︣ط ︑︧ــ︊︀ن ︨ــ︀︮ ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ︀م﹆﹞ ﹜︀﹇︀ ﹏﹫﹋رو﹢︱︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ️﹋︣د﹁︐︫︣ــ ﹤︋

﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ﹝﹢رد ︑︀﹫︡ در ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹑﹝︀﹡︹ ا︨️.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : ١-  ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و︋︀زرس  

 ٢-  ︵︣ح و︑︭﹢︉ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ١٣٩٧
٣- ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ︋︀ره ︨﹢د وز︀ن ︨︀ل ١٣٩٧

۴-  ︵︣ح و ︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︎﹫︪﹠︀دی ︨︀ل١٣٩٨   
 ﹟﹫﹫︺︑  -۵﹍﹢﹡﹍﹩ ︎︣دا︠️ ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ︋︀زرس و ا︻︱︀ی ﹝﹢︸︿ ︾﹫︣ ﹝﹢︸︿  ﹨﹫︡﹞ ️︣ه

﹩﹎درج آ ️︗︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر︐﹡۶- ا
٧- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس( ا︮﹙﹩ و︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل)

﹩﹡︀︡﹠﹨ ︀︲ر ︡﹝﹞  – ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر

۹ع
۸۱
۱۳
۲۲

/ع
۹۸
۱۱
۳۰
۳

آگهى مناقصه عمومى شهردارى شاهرود    نوبت اول
︫ــ︣داری ︫ــ︀﹨︣ود در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ وا﹎︢اری ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ︑﹢﹜﹫︡ آ︨ــ﹀︀﹜️ و ︫﹟ 
 ﹅︣︵ ــ︀﹨︣ود) از ــ︣داری︫  ﹫﹞︀﹡﹊︀ر (︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹋︀ر﹎︀ه و ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹨︀ی︫   ︎﹤ و ﹝︀︨ــ﹥︋ 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ا﹇ــ︡ام ﹡﹞︀︡، ﹜ــ︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗ــ️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︋﹥ ا﹝﹢ر 
 ﹤ ﹫︪︐︣ از ﹝﹢︲﹢ع آ﹎﹩ ﹨﹞﹥ روزه︋  ــ︀﹨︣ود ﹝︣ا︗︺﹥ و ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋  ــ︣داری︫  ﹇︣ارداد﹨︀ی︫ 
︗︤ء ا︀م ︑︺︴﹫﹏ در و﹇️ اداری ︋︀ ︑﹙﹀﹟ ٣٢٢٨٠٩٣٧ -٠٢٣ وا︡ ︑︀︨﹫︧︀ت ︫︣داری ︫︀﹨︣ود ︑﹞︀س 
 ️︗ www.shahrood.ir︣داری ︫ــ︀﹨︣ود ︋﹥ آدرس︫ــ ️︀در ︨ــ ﹩﹎آ ﹟︐﹞ ︀﹠﹝︲ .︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀
﹝︪ــ︀﹨︡ه ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹇︀︋﹏ رو️ و ︋︣ه ︋︣داری ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ 

اداری روز ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/١٠/٠۵ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
︀﹨︣ود ︣دار︫   ﹝︧﹟ ا﹞︡ی-︫ 

︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ︋ــ︀ری  ﹡ــ︀و﹎︀ن  ﹨﹞﹢︫ــ﹞﹠︡  ﹋︀رت 
٣١٦٤٦٢٨  ﹡﹫︧ــ︀ن آ︋ــ﹩ ﹝ــ︡ل ٩٥ ︋﹥ ﹡ــ︀م ﹝︭︴﹀﹩ 
︀︨ــ﹩  ــ﹞︀ره︫  ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ٦١٥١٧١ و︫  ︺﹆﹢︋ــ﹩ و︫ 
NAZPL١٤٠TBO٣٣١١٤٨و︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٤٣ط٥٢٥ 
ا︣ان ٢٨ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ 

.︫︡︀︋
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واــ︡  ــ﹉  از  ︋ــ︣داری  ︋ــ︣ه  ︋︡ا︫ــ︐﹩  ︎︣وا﹡ــ﹥ 
︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ﹎﹢︨ــ︀﹜﹥  و  ﹎︀و  ︎ــ︣ورش  دا﹝ــ︡اری 
۴٣٧۵/١۶/٠۵﹝︐︺﹙ــ﹅  ︋ــ﹥ ا﹇︀ی ︨ــ﹫︡ ﹝﹞ــ︡ ︋︀﹇︣ 
︧﹫﹠﹩ وا﹇︹ دررو︨ــ︐︀ی ﹋﹑︑﹥ ︨︊︤ ﹁︣﹞︀ن ﹝﹀﹆﹢د 

وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
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︥و ۴٠۵  ﹝︡ل ١٣٩٣ ر﹡﹌  ﹢اری︎  ﹢دروی︨   ︠︤︊ ︋︣گ︨ 
 ١٢۴k٠۴۵︣ه ای- ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋﹥  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ٩٣٢١﹆﹡
︋︀︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩٢٣۵ص۶٧ ا︣ان٣۶ ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
NAAM01CA6EK644057 و  ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ 
﹝︧ــ︺﹢د ︑﹊﹥ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹋︀رت ﹨﹢︫ــ﹞﹠︡ ﹡ــ︀و﹎︀ن ﹞ــ﹏ و ﹡﹆ــ﹏ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره 
﹨﹢︫ــ﹞﹠︡ ٢۵۶۶٨٨٧  ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ ﹋︀﹝﹫﹢ن ﹋︪ــ﹠︡ه ︋﹥ 
 ﹜﹡︀ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۵٢ اــ︣ان ٢۶۶ ع ٣٢  ﹝︀﹜﹊﹫️︠ 
﹁︀︵﹞﹥ ﹨︀︫ــ﹛ ︎﹢ر ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و ازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨
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︋︣گ ︨ــ︊︤، ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و ﹋︀رت ︠﹢دروی ︨ــ﹢اری 
︨ــ١٣١SL ︀︍︀  ﹝ــ︡ل ١٣٩٠ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡-رو︾﹠﹩ ︋﹥  
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ۴۴۶٠٨٢۶ ︋︀︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٧۶۶ ق 
اــ︣ان١٢ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ S١۴١٢٢٩٠٠۴٨٨٠٠ و    ۶٩
︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︧ــ﹫﹟ ﹡︖﹀﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
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︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ︗﹉ S۵ ﹝︡ل ١٣٩۶ ر﹡﹌ ︵﹢︨﹩ 
رو︫﹟ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ١٧٣س٣١ ا︣ان ١٢ ︫﹞︀ره 
﹝﹢︑﹢ر HFC4GA31DH0046771 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︨ــ﹫︡ ا﹝﹫﹟   ︋NAKSH7315HB136327
﹝﹢︨ــ﹢ی ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 
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