
ازمیانناامیدیها
مجید شاکری، کارشناس مسائل اقتصادی، 
با انتشار پستی در صفحه توییترش، شرایط 
اقتصادی این روزهای کشورمان را با شرایط 
اقتصادی آمریکا در دهه 30 میالدی مقایسه 
کرد. شــاکری در صفحه شخصی خود در 
توییتر نوشت: »بر آمریکای دهه 30 بالیی 
نبود که نیاید. ســقوط آزاد بازارهای مالی، 
کاهش صادرات، ورشکستگی گسترده نظام بانکی، جهش بیکاری، خشکسالی 
گسترده و طوفان های غبار که نفس کشیدن را ناممکن می ساخت و از این همه 

تلخ تر ناامیدی عمومی. آمریکای ابرقدرت از میان این بدبختی برآمد«.

راهاندازیسامانهسرعتسنج
شــرکت مخابرات ایران، با انتشار پستی 
درباره سامانه سنجش سرعت و کیفیت 
اینترنت در صفحه اینســتاگرام خود، به 
مطالبه بخشــی از کاربران که از سرعت 
اینترنتشــان گالیه داشــتند، پاسخ داد. 
در بخشــی از متن این پست آمده است: 
»در صورت نیاز به اطالع از میزان سرعت 
اینترنت خود، می توانید از طریق ســامانه سنجش سرعت و کیفیت شرکت 
مخابرات ایران اقدام به تســت ســرعت اینترنت خود کنید. برای این کار به 
وب سایت شــرکت مخابرات ایران مراجعه کرده و از بخش امور مشتریان به 
بخش تست سرعت وارد شوید. پس از انتخاب موقعیت مکانی خود می توانید 
از سرعت دانلود، آپلود، مقدار پینگ و همچنین IP اینترنتی خود آگاه شوید«.

بیشاز20سال
شبنم قلی خانی، بازیگر سینما و تلویزیون 
که خیلی ها او را با بــازی در فیلم مریم 
مقدس شــناختند، همزمان با ســالروز 
میالد مسیح، با انتشار پستی در صفحه 
شــخصی اش در زمینه این روز نوشــت: 
»تولد حضرت عیسي)ع( پیامبر مهرباني ها 
مبارك. 20 ســال از زمــان فیلم برداري 
فیلم مریم مقدس )ســاخته شــهریار بحراني( مي گذره و من هنوز با دیدن 
ســکانس هاي این فیلم احساساتي میشــم و اشك در چشمام حلقه میزنه، 

راستي نظر شما در مورد این اثر جاودانه چیست«؟

مثلاختاپوس!
مستند »اختاپوس« به کارگردانی مهدی 
انصاری و با موضوع مافیای خودروسازی 
که قرار بود روز گذشــته در حوزه هنری 
اکران شود، به دلیل شکایت خودروسازان، 
با حکم قضایی توقیــف و کارگردان آن 
بازداشت شــد! کاربران هم با داغ کردن 
هشتگ مربوط به این مستند در توییتر 
فارسی، از این ماجرا انتقاد کردند. یکی از کاربران نوشته است:»رفتیم مستند 
 اختاپوس رو ببینیم، دیدیم مافیای خودرو مثــل اختاپوس افتاده بود روی 
حوزه هنری و کالً تعطیلش کرده بود! اکران مســتند کنســل و مثل اینکه 
کارگردانشم دستگیر کردن«. کاربر دیگری هم نوشته است:»کاش مسئوالن 
زودتر شفاف سازی کنند که دلیل بازداشت کارگردان و توقیف مستند چیست 

تا بیشتر از این شك و شبهه ایجاد نشده است«.

محمدتربتزادهاگر نخواهیم مثل خیلی از رســانه ها 
لقب »پیرمرد خلیج فارس« را به پادشاه عمان بدهیم، زیاد 
بیراه نیســت اگر بگوییم »سلطان قابوس« درحال حاضر 
قدیمی ترین حاکم منطقه به حســاب می آید که از سال 
1970 به این طرف، به تخت پادشــاهی کشور نقلی اش 
تکیه زده و برخالف تصور خیلی ها، حسابی هم در میان 
مردم عمان طرفدار دارد و اهالی این کشور باوجود مطالبی 
که رســانه های خارجی از ســلطنت مطلقه پادشاهشان 
منتشر می کنند، تابه حال به تغییر حکومت در کشورشان 
فکر نکرده اند؛ چون پادشاه  افسانه ای عمان، در ذهن آن ها 
اسطوره ای است که کشورشان را از انزوا و عقب ماندگی در 
دهه 70 میالدی، به جایگاه امروزی اش رسانده و اگر قرار 
باشد روزی شخصی با ادعاهای دموکراتیك، جای سلطان 
قابوس را بگیرد، عمان هم البد به سرنوشــت بلبشــوی 
برخی از کشورهای عرب نشین منطقه دچار خواهد شد! 
اگر می خواهید بیشتر میزان محبوبیت سلطان قابوس در 
عمان را درك کنید، بد نیست بدانید حتی همین حاال که 
برخی از رسانه های معتبر دنیا مثل »گاردین« ادعا کرده اند 
سلطان قابوس آخرین روزهای حیاتش را سپری می کند 
و مسئوالن رده باالی درباری برای انتخاب جانشین او به 
هول و وال افتاده اند، باز هم مردم عمان معتقدند پادشــاه 
کشورشان آن ها را تنها نمی گذارد و شایعه هایی که درباره 
مرگ سلطان منتشر می شود، صرفاً بازی  رسانه ای کسانی 
است که دوســت ندارند آب خوش از گلوی مردم عمان 

پایین برود!

 ژن خیلی خوب!
نام کاملش »جاللة السلطان المعظم قابوس بن سعید آل 
سعید« است؛ به معنای اعلی حضرت سلطان بزرگ قابوس 
فرزند ســعید از خاندان سعید! متولد سال 1940 است و 
جد اندر جدش پادشاه و سلطان بوده اند. ژن خوب خاندان 
»بو سعید« از ســن 16 سالگی با دستور پدرش سلطان 
ســعید بن تیمور، به انگلســتان رفت و به مدت دو سال 
در فرهنگستان نظامی سلطنتی »سندهرست« آموزش 
دید. ســلطان قابوس چند صباحی هم برای فرار از درس 
و مدرســه، در یك مسافرت گردشی و آموزشی در ارتش 
پیاده هنگ زرهی انگلیس خدمت کــرد. پس از آن هم 
به ستاد ارتش آلمان غربی رفت تا تجربه های نظامی اش 
کامل شــوند. قابوس پس از برگشــت از آلمان، تصمیم 
گرفت تحصیالت دانشــگاهی اش را هــم کامل کند، به 
همین خاطر دوره علوم مدیریت حکومتی را در عرض سه 
سال در انگلستان گذراند.  پادشاه 72 ساله عمان در سال 
1976 با »کامیال« دختر عموی خود ازدواج کرد، اما این 
پیوند زناشویی مدت کوتاهی بعد با طالق به پایان رسید 
و سلطان قابوس از آن زمان به بعد، همچنان مجرد است.

 جنگ های خونین داخلی
در ســال 1970، یعنی زمانی که هنوز 30 ســالش تمام 
نشده بود، پدرش را با یك کودتای سفید از قدرت پایین 
کشید و به تخت پادشــاهی عمان تکیه زد. عمان در آن 
سال ها یکی از منزوی ترین و عقب مانده ترین کشورهای 
دنیا به حساب می آمد که حتی اهالی اش هم فراموش کرده 
بودند کشورشان در اوایل قرن 19، یك امپراتوری بزرگ 
محسوب می شد که قلمرو اش از عمان امروزی تا سواحل 
شرقی آفریقا ادامه داشت و پرتغالی ها و بریتانیایی ها روی 
این کشور، به عنوان قدرت اصلی خلیج فارس و اقیانوس 

هند، حساب ویژه ای باز می کردند. 
در روزهایی که کودتای ســلطان قابوس در عمان جریان 

داشت، دیگر خبری از امپراتوری بزرگ عمان نبود و سعید 
بن تیمور، برخالف پدران پیشینش، یکی از مرتجع ترین 
و مستبد ترین حاکمان دنیا محسوب می شد که عمان را 
درگیر جنگ هــای خونین داخلی و بحران های اقتصادی 
شــدید کرده بود. به همین خاطــر، قابوس پس از کودتا 
مجبور شد برای حفظ جان پدرش، او را به خارج از عمان 
تبعید کند و خودش به تنهایی حکومت را به دست بگیرد. 
پدرش البته دو ســال پس از کودتای سفید، در انگلیس 

درگذشت و جنازه اش هیچ وقت به عمان برنگشت.

 رنسانِس عمان
اگر در روز 23 ژانویه به عمان سفر کنید، احتماالً از تعجب 
شــاخ دربیاورید. در این روز به خصوص شــهر مسقط، از 
ساختمان های اداری، خانه ها و باشگاه های ورزشی گرفته 
تا خودروها، لباس  شــهروندان و حتی تزئینات درخت ها، 
سبز و سفید و قرمز است. رقابت بین جوان ها برای تزئین 
ماشینشان با تصاویر سلطان قابوس و پرچم عمان آن قدر 
باال می گیرد که بعضی ها حتی روی شیشه های ماشین  را 
هم با تصاویر سلطان قابوس می پوشانند. »یوم النهضه« 
برای تمام عمانی ها روز بخصوصی است. روزی که »قابوس 
بن ســعید« عمانی ها را نجات داده است. به همین خاطر 
در کتاب های تاریخی از این روز به عنوان »رنسانس« یاد 
می شود و خیلی از استادان تاریخ عمان، آن را با رنسانس 
اروپا مقایسه می کنند. شاید این میزان عالقه به سلطان 
قابوس برایتان عجیب و غریب باشد اما اگر نگاه کوتاهی به 
کارنامه پادشاه عمان بیندازید متوجه خواهید شد که مردم 

عمان کمی تا قسمتی در این زمینه حق دارند.
بن ســعید بالفاصله پس از عزل پدرش در سال 1970، 
اصالحات اقتصادی را آغاز کرد. قابوس تمرکز اصلی اش را 
روی نظام بهداشت و درمان و آموزش گذاشت. به همین 
خاطر در سلطان نشین عمان بر خالف امارات متحده عربی 
از آن آســمانخراش ها اثری نیست و بخش عمده ساحل 
هزار و 700 کیلومتری آن برای استفاده عموم آزاد است. 
دیگر تفاوت بزرگ قابوس با همتایان عربی اش در این است 
که پادشاه عمان عالوه بر اینکه حسابی طرفدار پیشرفت 
و نوســازی آن هم به سبك غربی است، اما به سنت های 
فرهنگی و مذهبی کشورش هم حسابی پایبند است؛ به 
همیــن خاطر هم در میان جوان ها و هم در میان قشــر 

سنتی و مذهبی، طرفدار دارد.
بر اســاس آماری که رســانه های غربی ارائه داده اند، در 
دوران 50 ساله ســلطنت قابوس، خیابان ها و مدارس و 
بیمارستان های جدید ساخته شد و برق و آب لوله کشی 
به دورترین نقاط کشور راه پیدا کرد. بر اساس گزارش های 
سازمان ملل متحد، سلطان نشین عمان از جمله کشورهایی 
به شمار می آید که در چهار دهه گذشته بیشترین میزان 

پیشرفت را داشته اند. 

 فشار نهادهای حقوق بشری
از آن طــرف اما درحال حاضر بخــش خدمات عمومی و 
دولتی در عمان آنچنان اشــباع شده که دیگر نمی توان 
افراد جدیدی را اســتخدام کرد. رســانه ها درباره مشکل 
بیکاری در عمان می گویند با افزایش جمعیت این کشور 
و افزایش دانش آموختگان دانشگاهی، بزرگ ترین مشکل 
عمــان انبوه جوان های بیکار اســت. البته مشــاغل آزاد 
در این کشور کم نیســت، اما تقریباً همه شغل های آزاد 
توسط خارجی ها اشغال شده است. بر اساس آخرین آماری 
که در سال 2018 منتشر شــده از مجموع 4 میلیون و 
573 هــزار و 893 نفر جمعیت عمــان، 2 میلیون و 52 

هــزار و 604 نفر یا به عبارتی 44.8 درصد آن را کارگران 
خارجی تشکیل می دهند. عالوه بر این سلطان قابوس از 
سمت نهادهای بین المللی برای شیوه حکومتش همیشه 
زیر فشــار بوده است. در نظام سیاسی عمان تصمیم های 
اصلی در سیاست خارجی، به عهده شخص پادشاه است و 
کابینه و مجلس این کشور آنچنان دخالتی در آن ندارند. 
به همین خاطر هیچ کس نمی تواند سلطان قابوس را برای 
برقراری روابط دوســتانه با ایران، آمریکا و انگلیس - آن 
هم به طور همزمان- مورد بازخواست قرار دهد! البته در 
سیاست  داخلی هم کم و بیش اوضاع به همین شکل است. 
برای همین در سال 2011، جنبش های بهار عربی کمی 
تا قســمتی دامن عمان را هم گرفت اما سلطان قابوس 
بالفاصله دستور داد خواسته معترضان اجرا شود و از این 

طریق ماجرا را خیلی زود ماست مالی کرد.

 پاکت های سری پادشاه
حدود یك هفته پیش بود که ســلطان قابوس از بلژیك 
برگشت. از آنجایی که قرار بود روند درمانی پادشاه عمان 
خیلی بیشتر از این ها طول بکشد، رسانه ها حدس زده اند 
که پزشــك ها پادشــاه عمان را جواب کرده باشند. این 
رسانه ها می گویند سرطان روده، نسبت به حدود 6 سال 
پیش که عالئم آن برای نخستین بار در بدن پادشاه عمان 
دیده شد، پیشرفت بیشتری کرده و دیگر کاری از دست 
پزشــك ها بر نمی آید. حاال حسابش را بکنید که انتشار 
چنین خبری درباره پادشــاهی که هیچ فرزند و برادری 
ندارد، تا چه اندازه می تواند در عمان جنجال به پا کند. البته 
سلطان قابوس اگرچه به طور علنی جانشینی برای خودش 
منصوب نکرده اما به طور خصوصی در نامه مهر و موم شده 
خطاب به شورای خاندان سلطنتی عمان، انتخاب خودش 
را اعالم کرده است. ماده 6 قانون اساسی عمان از آن طرف 
اما تأکید دارد خاندان ســلطنتی باید در سه روز از خالی 
ماندن این جایگاه، سلطان جدید را انتخاب کند. اگر آن ها 
نتوانند به توافق برســند، شورای دفاع ملت، رئیس دیوان 
عالی و رؤســای دو اتاق شورای مشورتی می توانند اولین 
پاکت حاوی انتخاب ســلطان قابوس را باز کنند و سپس 

شخص مورد نظر او را بر تخت سلطنت بنشانند.

 مرگی که می تواند موازنه خاورمیانه را 
به هم بریزد

جدا از اینکه چه کســی باالخره جانشــین پادشاه عمان 
خواهد شد، اگر می خواهید بدانید چرا مرگ پادشاه یك 
کشــور کوچك با جمعیت حدود 4 میلیونی باید دنیا را 
تکان دهد و رســانه های بزرگی مثــل گاردین را مجبور 
به واکنش نشــان دادن کند، باید تحلیل مجله آمریکایی 
»کومنتری« درباره موقعیت راهبردی این کشور روی نقشه 
و همچنین سیاست های خارجی سلطان قابوس درسال 
اخیر را به عنوان حسن ختام بخوانید: »درگذشت سلطان 
قابوس می تواند دو تأثیر منفی و تهدید برای منافع ملی 
آمریکا به دنبال داشته باشد. اول اینکه پس از درگذشت او، 
جانشینش از طریق رایزنی و مشورت میان بزرگان عمان 
انتخاب می شــود. ایران می تواند گزینه مورد نظرش را به 
کرسی پادشــاهی نزدیك کند. در این صورت دو سمت 
تنگه هرمز در کنترل ایران قرار خواهد گرفت. تهدید دوم 
هم اینکه سلطان قابوس در مدت حکمرانی اش توانست 
به پلی میان قدرت های منطقه ای تبدیل شود و از طریق 
میانجیگری ها و واسطه گری ها به مقابله با برخی تنش ها 
و بحران های منطقه ای اقدام کند. نبود ســلطان قابوس 

می تواند موازنه خاورمیانه را به هم بریزد.

بسیجماشینینمیخوام!
جمعه:در نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس دختر دبستانی به غرفه می آید و 
سراغ کتاب ترسناك می گیرد. کتاب صدوهفتادوششمین غواص به او پیشنهاد 
می شود. هنوز مســحور کتاب های تخیلِی خارجی خودش است. دوستم در 
مورد نقش های همســری و مادری آینده اش صحبــت می کند. گارِد دختر 
دبستانی باز می شود. دو طرف قرار می گذارند کتاب هایی بر خالف سلیقه شان 

بخوانند و اگر نظرشان عوض شد مسیر و ژانر مطالعاتشان را تغییر بدهند.
شنبه:سوار تاکسی می شوم؛ بــه راننده می گویم: »بارون میاد شما بندری ها 
خوب کیف می کنید ها«؛ پاســخ می دهد: »برای مِن راننده که از 6 صبح تا 
10 شــب تو ماشینم هوا هرچه بدتر باشه، بهتره. مسافر بدون چانه زنی سوار 
ماشین میشه. مثل خود شــما! دیدی به خاطر اینکه خیس نشی چه سریع 

سوار شدی؟«
یکشنبه: با دوست بسیجی ام وارد مسجد می شویم. یك نفر جلو ما را می گیرد 
و از وضعیت انتقالی پرونده خود گله مند است. دوست بسیجی ما او را راهنمایی 
می کند ولی او گله خود را به من می کند. در جوابش می گویم: »من در بسیج 
هیچ کاره ام و اصالً این کارها را قبول ندارم«. دوستم از او خداحافظی می کند. 
پشــت بندش هم با چاشنی نصیحت، از مزیت های بسیج برایم می گوید. در 
کالمــش پریدم و گفتم: »دقیقاً من همین ها رو قبول ندارم«. گفت: »شــما 
جوان ها چرا این جورید؟ اصالً حرف حالیتون نمیشه! مثل این هست که من 
از مزیت های ماشین بگم بعد تو بگی من ماشین نمی خوام!« پاسخ می دهم: 
»آخه مشکل شما و امثال شما همینه که بسیج رو با ماشین مقایسه می کنید! 

من بسیج ماشینی نمی خوام«!
دوشنبه: روز بی سوژه ای بود.

سهشنبه: »من عادت داشتم هر شعری را که می پسندم، در دفتر خاصی که 
»سفینه غزل« نامیده بودم، می نوشتم. دیدم دو مأمور همراه من از دو طرف 
گردن می کشــند تا ببینند من چه می نویسم. بدون توجه به فضولی آن ها به 
نوشــتن ادامه می دادم، آن ها هم به نگاه کردن ادامه می دادند. وقتی شعر را 
نوشتم، ذیل آن این عبارت را هم افزودم: این ابیات را در هواپیمایی که مرا به 

همراهی دو مأمور خوش اخالق از زاهدان به جای نامعلومی می برد، نوشتم«.
این خاطره آقاســت در کتاب »خون دلی که لعل شد« که در مترو در حال 
خواندن بودم. گوشــی را درآوردم و دفتر یادداشــتش را باز کردم و در حال 
نوشتن همین بخش از کتاب بودم که سرهای نظاره گر باالی سرم ظاهر شدند. 
منم از حضرت آقا تقلید کردم و پایین مطلب نوشتم: »بخشی از کتاب خون 
دلی که لعل شد را در روز سه شنبه در مترو به همراهی و نظارت چند مسافر 
که در حال حاضر نیز در حال مطالعه نوشــته های من هســتند و از رو هم 

نمی روند؛ نوشتم!«
چهارشنبه:در یکی از محالت باالشهر مشهد به صورت اتفاقی برای اقامه نماز 
ظهر و عصر به مسجدی رفتم که از وجوه مختلف استکبارستیزی در آن موج 
می زد. از ورودی آن که پرچم آمریکا و اسرائیل روی زمین نقش بسته بود تا 
پرچم های متعدد مرگ بر آمریکا روی در و دیوار مسجد! سؤالی در ذهنم آمد 
که آیا الزم اســت با این غلظت و حدت و شدت در این منطقه شهر به بحث 
استکبارستیزی بپردازیم و از دیگر امور غفلت کنیم؟ آیا نمی شد با خالقیت 
و عقالنیت دیگری و با توجه به مقتضیات محله بحث استکبارســتیزی طور 

دیگری مطرح می شد؟
پنجشنبه: از جلو ســاختمان روزنامه قدس اسنپ گرفتم. راننده به محض 
اینکه سوار شدم گفت: »می نویســی؟« پاسخ دادم: »اِی! هفتگی یك ستون 
نصفه و نیمه دارم«. گفت: »ما که زورمون نمیرســه، ولی شما اونجا بنویس 
بنزین ما رو بدن! از بعد گرونی بنزین هم مسافر کم شده هم کرایه ها! تپ سی 
حداقل هفته ای یك بار گزارش و وعده ای میده ولی اســنپ همون هم هیچ!« 
راننده عزیز اگه روزنامه رو می خوانید حرفتان را زدم! آقای اسنپ آقای تپ سی 

قدر رانندگانتان را بدانید! نذارید آن ها مثل دولت به شما هم بی اعتماد شوند!

 مجازآباد
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آخرین ردپای گابریل؟

گالیههایسرمربیتیمملیتکواندودرنشستخبری

 حقوق 5 میلیونی 
برای المپیک کم است

بررسیوضعیتامروزشعرمحلیخراساندرگفتوگوباقاسمرفیعاوجوادکلیدری

نگذاریم سروده های محلی، محفلی بمانند

هوایشهرمآلودهنیست!
رقیهتوســلی:از آلودگی تهران شروع می کنند، می رسند به رفتار غیرحرفه ای 
»استراماچونی« بعد قیمت گوجه و در پایان هم پای موبایل های سمی را می کشند 
وسط. وارد گفت وگو نمی شوم، اما از هم مسیر شدن با آن ها لذت می برم. از انرژی 

مثبت و دغدغه مندی و خیرخواهی شان.
راننده و مســافر َمشتی هستند. آن قدر نظراتشــان را کارشناسانه با هم ردوبدل 

می کنند که احساس می کنم توی میزگردی نشسته ام رو به دوربین.
رنگ ناخن هایشان هم از قضا ِست شده با هم. آبی آسمانی.

دربست گرفته ام. حیف اما که برای تأیید و اظهارنظر، روبه راه نیست حالم و زخمی تر 
از آنم که بگویم: دستمریزاد به تفکر مسئوالنه تان. اینکه می خواهید اصالح دنیا را 

از اصالح خودتان آغاز کنید.
سوزش دست ها و انگشتانم اجازه نمی دهند چیزی بگویم. انگار به دهانم قفل کتابی 
خورده. منتظرم برسم به اولین داروخانه باز شهر. آرام با خودم غرولند می کنم: آدم 
حسابی! حاال برای یك پُماد سوختگی باید کل دنیا را بچرخی. یعنی نمی دانی جعبه 

دارو بدون این کرم، مفت نمی ارزد؟
که راننده از توی آینه نگاهم می کند: با من بودید خانوم؟ جوابم خیر است و خواهشم 
اینکه برود داروخانه 13 آبان که شــبانه روزی است. آخر تمام داروفروش ها طبق 

قانون، ظهرها دکانشان را می بندند، برخالف مرض ها که قانون سرشان نمی شود.
هوای شــهرم آلوده نیســت، طرفدار تیم قرمز رنگ پایتخت هســتم و مدیریت 
»کالدرون« را دنبال می کنم؛ چند هفته ای هم می شــود که از خیر خرید گوجه 
گذشته ام و الك ناخن هم نمی زنم، نه آبی نه هیچ رنگ دیگری؛ اما همه این ها دلیل 
نمی شود از خانم راننده یاد نگیرم و مثل او نباشم. مثل او که خودش زحمت خرید 
پُماد را برایم می کشد و کمکم می کند غرق شوم در رنگ سفید. مثل او که ظهرها 
یك ســاعت صلواتی مسافر جابه جا می کند. مثل او که به تلفنم جواب می دهد و 
خواهری را از هول و وال درمی آورد. مثل او که مهربانی سرش می شود. مثل او که 
نرم و بااحتیاط پشــت فرمان می نشیند. مثل او که برای شغلش حد وحدود قائل 
نیست، پیاده می شود در ماشین را برایم باز می کند، آسانسور را می زند و بعد همراهم 

می شود، کلید می اندازد توی قفل خانه ام.
به نظرم خوب تر از این نداریم که دستمان بسوزد، به جایش کسی به تورمان بخورد 
که با انســانیتش، چراغ دلمان را روشن کند. خوب تر از اینکه با شیرین زبانی تازه 

بیاید وساطت فالسکی را بکند که این بال را آورده سرت. 
پینوشت:رزق های امروزم را می شمارم؛ مالقات با راننده بامرام و دریافت این نکته 

که زمین هنوز از نفِس عاشق ها خالی نیست و می شود در هر لباسی خادم بود.

ترافیکبازیکندرتیمملیامید

دردسرهای شیرین استیلی 
در قطر

هفتوانه

روزمره نگاری

مروریبر50سالپادشاهیسلطانکشورعمان
کهرسانههامیگویندحالاووخیماست
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لمپارد:من»صالح«هاو»دیبروینه«هاراازدستنمیدهم
ورزش:سرمربی چلسی با کنایه به ژوزه مورینیو، به خاطر بی اعتمادی به دو تن از بازیکنان 
جوان سابق این تیم یعنی محمد صالح و کوین دبروین که به برترین ستاره های حال حاضر 
تبدیل شده اند، ایراد گرفت. فرانک لمپارد می گوید: »اگر ما صبور نباشیم و به بازیکنانی 
که داریم اعتماد نکنیم، ممکن است زمانی به خودمان بیاییم که دیگر دیر شده و اتفاقی 
مانند آنچه در گذشته باشگاه رخ داده است را تجربه کنیم. ما در آن زمان بازیکنان تراز اول 
20، 21 ساله ای در چلسی داشتیم که سرمربی وقت تیم به آن ها اعتماد نمی کرد. من اما 

در جایگاهی هستم که می خواهم به بازیکنان جوانم اعتماد کنم.

لیونبرگدرکادرفنیتوپچیهاباقیماند
ورزش:با تأیید میکل آرتتا، سرمربی جدید تیم فوتبال آرسنال، فردی لیونبرگ سوئدی که 
قبل از او به شکل موقت هدایت توپچی ها بود در کادر فنی باشگاه باقی می ماند. آرتتا در این 
باره اظهار داشت: »بعد از بازی آرسنال مقابل اورتون با لیونبرگ صحبت کردم تا نظر او در 
مورد ادامه فعالیت در آرسنال را جویا شوم. در نهایت ما به این نتیجه رسیدیم که بهترین راه 
حل، ادامه حضور او در کادر فنی آرسنال است و بنابراین فردی اینجا کارش را ادامه خواهد 
داد. در حال حاضر شناخت چندانی از او  ندارم اما نسبت به شرایط خوش بین بوده و فصل 

جدیدی را کنار یکدیگر در آرسنال آغاز می کنیم.«

افشاگریناخواستهمحرزدربارهجدایییکیازبازیکنانسیتی
ورزش:ریاض محرز به شیوه ای که شاید خودش متوجه نبود از جدایی فرناندینیو از تیم فوتبال 
منچسترسیتی پرده برداشت. قرارداد فعلی فرناندینیو با منچسترسیتی تا پایان فصل اعتبار 
دارد اما هنوز به صورت رسمی خبری از قطعی بودن جدایی او منتشر نشده، اگرچه تالشی هم 
از سوی باشگاه برای تمدید قرارداد او صورت نگرفته است. محرز و هم تیمی اش بنیامین مندی 
اخیراً در یک مسابقه اینترنتی در کانال یوتوب شبکه اسکای اسپورت شرکت کردند که در آن 
برای هرچه زوتر پاسخ دادن به سؤاالت مجری برنامه رقابت داشتند. از این دو نفر پرسیده شد 
»چه کسانی گفته اند که امسال آخرین فصل حضورشان در منچسترسیتی است؟« و محرز 

پاسخ داد: »داوید )سیلوا( و فرناندینیو.«

دورتموندقیمتسانچورا100میلیوناعالمکرد
ورزش:باشگاه چلسی برای تقویت خط حمله تیم تحت هدایت لمپارد، ویلفرد زاها از 
کریستال پاالس، تیمو ورنر از الیپزیگ و جیدون سانچو از  سانچو از بوروسیا دورتموند 
را زیرنظر دارند. اولویت مدیران باشگاه چلسی اما جذب گزینه آخر است، به شرطی که 
طرف آلمانی حاضر شود قیمت خود را پایین بیاورد. طبق این گزارش، باشگاه بوروسیا 
دورتموند به اطالع باشگاه چلسی رسانده که در ازای 100 میلیون پوند حاضر به فروش 
ستاره انگلیسی اش است. این بال 19 ساله که بین سال های 2015 تا 2017 در رده های 
پایه برای منچسترسیتی بازی می کرد، در سال 2017 در ازای 8 میلیون پوند به بوروسیا 

دورتموند پیوست و اکنون جزو بهترین جوانان فوتبال جهان است.

ورزش:تیم فوتبال امید ایــران در حالی خود را آماده 
حضور در مسابقات انتخابی المپیک 2020 می کند که 
حمید استیلی این روزها با دردسر مواجه شده؛ دردسری 
شیرین. تقریباً حدود یک سال پیش  کرانچار به همراه 
شــاگردانش در اردوی قطر  برای حضور در بازی های 
مرحله مقدماتی آماده می شــد، اما نگرانی اصلی او از 
نیمکت نشــینی بازیکنانش در لیگ برتــر فوتبال بود. 
حاال حمید استیلی با امیدها در دوحه حضور دارد اما با 
شرایطی متفاوت نسبت به یک سال گذشته و بازیکنانی 

که در این ماه ها پیشرفت قابل توجهی داشته اند.
تیم امید به آخریــن روزهای معرفی فهرســت نهایی 
نزدیک می شود و حمید اســتیلی خوشحال است که 
می تواند 2٣ بازیکن مد نظر خودش را از بین مهره هایی 

آماده و با انگیزه انتخاب کند.

خط دفاعی محکم
در خط دروازه اسماعیلی و فرعباسی حضور دارند که هر 
دو در این فصل برای ذوب آهن و نفت مسجدســلیمان 
به میدان رفته اند. مهــدی نوراللهی دیگر ســنگربان 

امیدهاست.
در مرکز خط دفاع آغاسی و نورافکن بازیکنان ثابت فوالد 
و ســپاهان و طاهرخانی و امید دره که به عنوان ذخیره 
برای استقالل و سایپا بازی کردند، حضور دارند. در دفاع 
راست شاهد حضور نجاریان و حسین ساکی هستیم و 
در دفاع چپ مسلمی پور، سلمانی و کریم زاده را داریم که 
همه آن ها تجربه انجام بازی های زیادی را در لیگ دارند.

مهندسان جوان
در مرکز خط میانی خــدا بنده لو، شــریفی، زامهران، 
دهقانی و حتی مهدی خانی لژیونر هستند که استیلی 

ترجیح می دهد از او هم در این پســت  اســتفاده کند. 
در این بین زامهران یکی از بازیکنــان اصلی مورد نظر 
کرانچار در سه دیدار دور اول مقدماتی المپیک بود ولی 
محمد خدابنده لو و نورافکن درآخرین دیدار تیم امید 
برابر ازبکستان در ترکیب بودند. این دو شانس زیادی 

برای رسیدن به ترکیب اصلی دارند. 

مهاجمان نامی
نام هایی مثل صیادمنش، دلفی، جبیــره، آزادی، رضا 
جعفری، قائدی، شکاری، روستایی، شجاعی، محبی و 
حســین زاده را هم در نیمه هجومی تیم تصور کنید تا 
ببینید کادر فنی چه کار ســختی برای انتخاب نفرات 

نهایی در پیش دارد.
دردسرهای شــیرین سرمربی و دســتیارانش البته به 
شــرطی ختم به خیر خواهد شد که استیلی در فرصت 
کوتاه باقیمانده بتواند نظم تاکتیکی و هماهنگی الزم را 

در تیمش ایجاد کند.

خوش بینی های استیلی
تیم فوتبال امید ایران خود را برای حضور در مسابقات 
قهرمانی زیر 2٣ آســیا و انتخابی المپیک 2020 آماده 
می کند. شاگردان استیلی به ترتیب 19، 22 و 25 دی 
ماه به مصاف ازبکستان، کره جنوبی و چین می روند. این 
رقابت ها در کشور تایلند برگزار می شود. حمید استیلی 
دراین باره می گوید: برنامه های خوبی برای آماده سازی 
تیم امید در نظر گرفته شده اســت و بازیکنان پس از 
پشت سر گذاشتن یک تجربه بین المللی خوب در اختیار 
باشــگاه ها قرار می گیرند. فدراسیون فوتبال پشتیبانی 
خوبی از ما داشته اســت و ما قرار است در تایلند هم در 

جای خوبی اردو برگزار کنیم. 

امینغالمنژاد:دیدارهای معوقــه هفته دوازدهم 
لیگ برتر جمعه و شــنبه برگزار می شود که تیم های 
پرسپولیس و نساجی که به علت آلودگی هوا بازی شان 
لغو شــده بود. عصر فردا از ساعت 17:٣0 در ورزشگاه 
آزادی به مصاف هم می رونــد و دیدار تیم های صنعت 
نفت و سپاهان و همچنین پیکان و تراکتور سازی روز 

شنبه برگزار خواهد شد. 
بدون شک تقابل پرسپولیس  و نساجی بهترین  فرصت 
برای مردان کالدرون است تا صدر را در اختیار بگیرند و 
منتظر بازی حساس سپاهان مقابل صنعت نفت باشند 
تا در صورت عدم نتیجه گیری شــاگردان قلعه نویی با 
خیالی آسوده صدرنشینی را جشــن بگیرند. هر چند 
پرســپولیس در چند روز گذشــته درگیر حواشی ای 
چون بحث بیرانوند و کالــدرون و همچنین نارضایتی 
مرد آرژانتینی از شــریط باشــگاه بوده، تا جایی که 
کالدرون دیروز با انتشار پستی این موضوع را به اطالع 
هواداران رســاند، اما انگیزه بــاالی بازیکنان این تیم 
می تواند برگ برنده پرسپولیس برای پیروزی در این 

بازی باشد. 

آزمون مهاجری
پیروزی های پیاپــی هفته های اخیر پرســپولیس با 
درخشــش مهدی ترابی بار دیگر سرخپوشــان را به 
عنوان یــک مدعی معرفی کرده اســت که در صورت 
کسب سه امتیاز بازی عصر فردا، می تواند گوی سبقت 
را از دیگر مدعیان برباید و تمرکز بیشتری برای ادامه 

لیگ داشته باشد.
 اما در ســوی مقابل نســاجی هم حریف دســت و پا 
بسته ای مقابل پرســپولیس نخواهد بود، شاید نبود 
چنــد بازیکن ایــن تیــم روی محاســبات مهاجری 

تأثیرگذار باشد، ولی نســاجی ها با این موضوع غریبه 
نیســتند و از اول فصل مــدام با غیبت چنــد بازیکن 
اصلی شــان دســت و پنجه نرم کرده اند، با این وجود 
توانسته اند نتایج خوبی مقابل مدعیان در چند هفته 
گذشته بگیرند؛ توقف سپاهان و پدیده مقابل شاگردان 
مهاجری می تواند تا حدودی سبب نگرانی کالدرون و 

شاگردانش برای پیروزی مقابل این تیم شود. 
آن هم وقتی به عقــب بر می گردیم و بــه نتایجی که 
مهاجری با تیم های مختلف در ورزشگاه آزادی مقابل 
سرخابی های پایتخت گرفته امیدوار متوجه می شویم 
که هر چند سرخپوشــان تنها یک گام با صدر فاصله 
دارند، ولی برای رســیدن بــه این مهــم کار راحتی 

نخواهند داشت. 

واکنش مسئوالن پرسپولیس
 به اظهارنظر کالدرون 

گابریل کالدرون صبــح دیروز پیش از آغــاز تمرین 
تیمــش اظهارنظــری عجیب را در صفحه شــخصی 
خود در یکی از شــبکه های اجتماعی علیه باشــگاه 

پرسپولیس داشته است. 
او با بیان این جمله که »از رفتار باشــگاه پرسپولیس 
خیلی ناراحت هستم« سعی کرده به نوعی دلخوری اش 
را از مســئوالن این باشــگاه رســانه ای کند. اما یکی 
از مدیران باشــگاه در ایــن مورد گفت: نــه قرار بوده 
کالدرون روز گذشــته پولی بگیرد و نه امروز. ممکن 
اســت  ناراحتی کالدرون به خاطر مسائل مالی نباشد. 
آن ها معتقدند شــاید موضوع دیگری سبب ناراحتی 
و عصبانیت ســرمربی سرخپوشان شــده و تا وقتی با 
خودش صحبت مســتقیم نکننــد، نمی توانند در این 

مورد حرفی بزنند.

ورزش:پس از پایان رقابت های کسب سهمیه المپیک 
از طریق سیســتم رنکینگ فدراسیون جهانی و کسب 
مجوز حضور در بازی های المپیک توســط میرهاشم 
حسینی و آرمین هادی پور، سرمربی تیم ملی تکواندو 
دیروز در یک نشست خبری شرکت کرده و با تشریح 
عملکــرد تیم ملی در خصــوص نتایج ایــن رقابت ها 

توضیح داد.

چرا مردانی سهمیه نگرفت
فریبرز عسکری در مورد مردانی گفت: پس از المپیک 
ریو و اتفاقات مربوط به آن مدت ها در شــوک بود و دو 
سال مدال نگرفت. از زمانی که من مسئولیت گرفتم از 
1۴ تورنمنت 1٣ مدال گرفت. اینکه تنها کسی بنده که 
به جز نفر دوم رنکینگ از چهار گرندپری 2019 ســه 
مدال گرفت ولی چون دو سال مدال نگرفته بود موفق به 

کسب سهمیه نشد. 

تالش برای دو مدال خوشرنگ 
وی ادامه داد: از امروز مســیر متفاوتی خواهیم رفت و 
برای کسب دو مدال خوشــرنگ المپیک مسیر را طی 
می کنیم. شــرایط روحی روانی در المپیک خیلی مهم 
است. من خودم در المپیک مبارزه کردم و مربی بودم و 

به شرایط خیلی آشنا هستم. 

اعتقاد به جوانگرایی 
وی در مورد جوانگرایی در مســابقات قهرمانی آســیا 
هم گفت: کار بــا جوانان را دوســت دارم و اعتقاد دارم 
به جوانگرایی. در این مســابقات از جوانان هم استفاده 
خواهیم کرد. ولی بخشــی از آن من هســتم. بخشی 
فدراسیون و بخشی افکار عمومی که باید شرایط فراهم 

شود و اگر می خواهیم در المپیک آینده موفق باشیم باید 
از همین مسابقات شروع کنیم.

حقوق ۵ میلیونی جواب نمی دهد
وی در مورد حقوق ماهیانه ای که برای المپیکی ها در نظر 
گرفته شده اســت گفت: پرداخت حقوق 5 میلیونی فکر 
نمی کنم مبلغی باشد که بتواند مشکلی حل کند. نفرات 

همتراز آن ها در کشورهای دیگر خیلی حمایت می کنند.

اعتقادی به القاب ندارم
به القاب و عناوین اعتقاد ندارم، این برنامه فدراسیون جهانی 
است که اکنون هم به وزن ششم روسیه لقب »ردماشین« 
داده شده. این تکواندوکاران جوان هستند و باید احساسات 
آن ها کنترل شود. ولی وقتی تکواندوکار ما با شرایط خاص 
و چشمپوشی بر آسیب ها  و ... به مسابقات اعزام می شوند و 
نتایجی رقم می خورد که بعضاً شاید مطلوب نباشد و منتقد 
ما بدون اطالع از این شــرایط سخنانی بیان می کنند که 

رنجش ملی پوش می شوند.

هیچ کس برای همفکری پا پیش نگذاشت
فریبرز عسگری در پایان گفت: صحبت کردن در مورد 
مســئله ای که عملی شود، آسان اســت. بارها و بارها 
درخواست کردیم عزیزان و پیشکسوتان بیایند کمک 
کنند، کسی پا پیش نگذاشت. کلی می گویند که مشکل 
فنی وجود داشــته و من روی همین کلی گویی ها نیز 
موشکافانه کار می کنم. تجربه دوره قبل که با وجود تمام 
افتخارات جهانی و آسیایی داشتیم و با باخت در المپیک 
یک شکست تلقی شد. بخشــی از این مشکالت به بعد 
فنی تکواندوکاران در باشگاه های خود مربوط می شود 
و تا المپیک وقت داریم تا روی این نکات فنی کار کنیم.

مترجم:امیرمحمدسلطانپور:در یک سال گذشته در 
سطح ملی، سه شیرها به شــدت درگیر مسائل مختلف 
بودند. از درخشــش در رقابت های لیگ ملت های اروپا، 
موفقیــت در مقدماتی یورو 2020 تــا درگیری رحیم 
استرلینگ و جو گومز در اردوی ملی تنها بخشی از این 
اتفاقات بود. در آستانه پایان سال 2019 در زیر مصاحبه 
اسکای اسپورتس با گرت ســاوتگیت سرمربی تیم ملی 

فوتبال انگلیس را با هم مرور می کنیم:

باتوجهبهاینکهچندبازیمهمیورو2020در
ومبلیبرگزارخواهدشــد،آیاانگلیسرامدعی

کسبعنوانقهرمانیاینرقابتهامیدانید؟
بسیاری شانس ما را باال ارزیابی می کنند که این بسیار 
جالب است. به نظر من فرانسه و بلژیک خود را به عنوان 
دو تیم از بهترین های جهان ثابت کرده اند. پرتغال هم 
مدافع عنــوان قهرمانی یورو و قهرمــان لیگ ملت های 
اروپاست. تیم ما در حال جوان و جوان تر شدن است و ما 
باید مراقب باشیم که این تیم دیگر بیش از اندازه جوان 
نشود. در کشور ما انتظارات زیادی از این تیم می رود و ما 
می خواهیم که هوادارانمان چنین هیجانی داشته باشند.

اصلیتریننگرانیشــمادربارهاینتیمدر
آستانهرقابتهاچیست؟

فکر می کنم از لحاظ دفاعی در مسابقات پیش رو بیشتر 
نسبت به گذشته دچار زحمت خواهیم شد. اگر مجبور به 
دفاع تیمی شویم مشکل خاصی نخواهیم داشت اما اگر 
توپ را در زمین خودی از دست بدهیم در ضدحمله به 
دردسر می افتیم. ما باید دائما شرایط تیم را بررسی کنیم 
اما هر چه از جلو زمین به عقب تر نگاه می کنیم بیشــتر 
بازیکنانی را مشاهده می کنیم که شاید بازیکنان فیکسی 
در باشگاه خودشان نباشــند و این فرصت را برای دیگر 
بازیکنان در این نواحی بــه وجود می آورد که بتوانند در 

تیم جایی پیدا کنند.

آیاقهرمانیدریورو2020میتواندرستگاری
ازناکامیانگلیسوشمابهعنوانبازیکندریورو

96راکاملکند؟
آن اتفاقات مربوط به گذشته است، و شرایط بازیکنان 
و ایــن تیم کامــاًل متفاوت اســت. مســلماً خیلی از 
بازیکنان حتی در زمان یورو 96 به دنیا نیامده بودند 
مثاًل جیدون ســانچو خود متولد 2000 است که این 
البته حس پیر بودن به من می دهــد! به نظرم نیازی 
نیســت در مورد اتفاقات یورو 96 زیاد از حد صحبت 
شــود چون مســلماً این بازیکنان تاریــخ تیم ملی 
انگلیــس را می دانند. من روز اولی کــه به تیم آمدم 
به بازیکنان گفتم که ببینید مــا این تاریخ را در تیم 
ملی داریم و مدتی است که دستاوردی نداشتیم اما 
هیچ کدام از این ها تقصیر شــما نیست. ما به تازگی 
راهی دو نیمه نهایی در دو تورنمنت متفاوت شدیم، 

اتفاقی که ٣0 سال بود شاهد آن نبودیم.

آیااگرقهرمانیورو2020شوید،درتیمملی
میمانید؟

بیایید امیدوار باشیم که این مسئله تنها نگرانی ما باشد! 
ما مسلماً چندین شب در خیابان ها به جشن و پایکوبی 
خواهیم پرداخت. ما باید شــرایطی ایجاد کنیم که 
بتوانیم چنین رؤیاپردازی هایی داشته باشیم و وظیفه 

من هم همین است. در حال حاضرتمام تمرکز ما بر روی 
این مسابقات است و به بعد از آن فکر نمی کنیم. هر روز 
صبح که از خواب بیدار می شوم به این فکر می کنم که اگر 
قرار بود اکنون فهرست بازیکنان اعزامی به جام را انتخاب 

کنم چه کسانی باید باشند.

آیاپسازمسابقات،بازگشتبهسرمربیگری
درلیگبرترمیتواندجزوگزینههایشماباشد؟

من از سمت کنونی خود رضایت کامل دارم. سرمربی تیم 
ملی انگلیس بودن افتخار بزرگی برای من است. گاهی 
در زندگی دائماً به چیزهایی که می توانند در آینده اتفاق 
بیفتند فکر می کنیم و ارزش چیزهایی که اکنون داریم 
را درک نمی کنیم. من هنوز هم فکر می کنم که تیم ما 
می تواند بهتر شــود و هنوز هدف هایی داریم که باید به 
آن ها دست یابیم. شــاید منطقی به نظر نرسد که فکر 
کنم برای 10 سال آینده سرمربی انگلیس باقی خواهم 
ماند اما هر اتفاقی می تواند در آینده بیفتد. مسلماً برخی 
از شایعات عالقه برخی باشگاه ها برایم سبب خوشحالی 
اســت اما تلفن من این روزها به هیچ عنوان زنگ نمی 
خورد، شــاید چون همه می دانند که به کار فعلی خود 

متعهد هستم.

آیااکنونکهبهدعوایاخیرگومزواسترلینگ
درتمریناتتیمملیفکرمیکنید،بهگونهایدیگر

بااینقضیهبرخوردمیکردید؟
من فکر می کنــم به عنوان یک رهبر در شــرایطی قرار 
می گیرد که اگر هر تصمیمی بگیرید انتقاداتی از شــما 
خواهد شــد و هیچ تصمیم بی نقصی نخواهید داشت. 
برای این قضیه باید زمان بگذرد؛ وظیفه من این اســت 
که در آن شرایط بهترین تصمیم را برای تیم و برای این 

بگیرم. نظرات مختلفی در این مورد دو بازیکن 
وجود دارد اما کســانی که در 
فوتبال قباًل ســرمربی 
بودنــد می داننــد که 
این شــرایط بسیار 
پیچیــده ای برای 
گیــری  تصمیــم 

است.

ترافیکبازیکندرتیمملیامید

دردسرهای شیرین استیلی در قطر
فرداپرسپولیس-نساجیساعت17:30

آخرین ردپای گابریل؟
گالیههایسرمربیتیمملیتکواندودرنشستخبری

حقوق ۵ میلیونی برای المپیک کم است
مصاحبهگرتساوتگیتسرمربیسهشیرها

 بیدار که می شوم
 به فهرست تیم ملی فکر می کنم!

سیناحسینی:سرنوشــت هیئت های ورزشــی بدون رئیس 
همچنان در هالــه ای از ابهام قرار دارد، هــر چند فرزاد فتاحی 
مدیرکل ورزش و جوانان خراســان رضوی مدعی شده بود در 
اســرع وقت انتخابات هیئت های ورزشی بدون رئیس را برگزار 
خواهیم کرد تــا تعیین تکلیف شــوند امــا هیئت هایی چون 
بسکتبال و سوارکاری هنوز در انتظار رونمایی از رئیس جدید 

هستند.

سوارکاری و بسکتبال روی هوا
انتخابات هیئت بسکتبال قرار بود چند ماه قبل برگزار شود، حتی 
ثبت نام کاندیداها و تأیید صالحیت آن ها نیز صورت گرفت اما در 
دقیقه پایانی رامین طباطبایی همه چیز را به هم ریخت تا معادالت 
حاکم بر این انتخابــات به کلی از بین برود و دوبــاره همه چیز از 
صفر شروع شود. حاال گفته می شــود تا زمانی که تأیید صالحیت 
کاندیداها دوباره انجام نشــود، انتخابات این هیئت ورزشــی نیز 

برگزار نخواهد شد.
در ارتبــاط با هیئت ســوارکاری نیــز همین داســتان تکرار 
می شود، چون هنوز پاسخ اســتعالم های الزم و قانونی از سوی 
دســتگاه های ذی ربط به اداره کل ورزش و جوانان خراســان 

رضوی نرسیده است.
در این خصوص امیــر زارعی معاون ورزشــی اداره کل ورزش و 
جوانان خراسان رضوی می گوید: ما آمادگی داریم به محض تعیین 
تکلیف دستگاه های ذی ربط و انجام استعالم های قانونی بالفاصله 
تاریخ برگزاری انتخابات هیئت های ورزشی را اعالم کنیم اما هنوز 
نتایج استعالم ها به دست ما نرسیده است از این رو همچنان باید 

صبر کنیم.

خبر خوش برای بلند قامتان
وی در ادامه گفت: با این وجود هیئت بســکتبال همچنان توسط 
سرپرست در حال فعالیت است و تالش کردیم با تأملی که مدیرکل 
با مجموعه استانداری دارد خانه بســکتبال را به صورت کامل در 
اختیار این هیئت قرار دهیم تا دیگر مشــکلی بابت بهره برداری از 
سالن ورزشی نداشته باشند، البته به جز خانه بسکتبال در نامه ای 
جداگانه از استانداری خواسته ایم اجازه ترک تشریفات برای هشت 
مجموعه ورزشی را به اداره کل ورزش و جوانان بدهد تا هیئت های 

ورزشی بتوانند بدون دغدغه فعالیت های خود را انجام دهند«.
زارعی در پاســخ به این پرســش که تکلیف پیمانکار قبلی خانه 
بسکتبال چه خواهد شد، گفت: ما از هیئت و پیمانکار خواسته ایم 

تکلیف حساب های خود را روشن کنند، هر چقدر هیئت بسکتبال 
از مجموعه خانه بسکتبال استفاده کرده باشد، ما در نظر خواهیم 
گرفت و با پیمانکار تسویه حســاب خواهیم کرد تا وی نیز در این 

میان متضرر نشود.

شایعات شهرداری
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان در پاسخ به این پرسش که 
آیا شایعه ممنوعیت نام نویسی کارمندان و مدیران شهرداری برای 
شرکت در انتخابات هیئت های ورزشی درست است یا خیر، توضیح 
داد: ما چنین نامه ای را دریافت نکرده ایم و اما شایعه اش را شنیده ام 
ولی هنوز فرصت نکردم که در این ارتباط از مسئوالن شهرداری 
اســتعالم بگیرم، مطمئناً نقش تأثیرگذار شــهرداری و مجموعه 
شهرداری در حوزه ورزش تأثیرگذار اســت از این رو امیدوارم که 
چنین خبری وجود نداشته باشد، ما نیروهای قوی و قدرتمندی 
در حوزه مدیریت شهری داریم که می توانند بازوی اجرایی خوبی 

برای پیشرفت و تعالی ورزش باشند.

ورزش:در حالــی  دیدار معوقــه هفته یازدهــم لیگ برای 
مشهدی ها با شکست سنگین ســه گل در برابر تراکتور و در 
خارج از خانه، به وقوع پیوســت که آن ها در کنار تحمل این 
شکست، کاپیتان خود را هم به دلیل محرومیت از دست دادند. 
در بازی که پرحاشیه و البته جنجالی دنبال شد و بارها و بارها 
نیمکت شــهر خودرو و تراکتور به ســوت های داور اعتراض 
داشــتند، اکبر صادقی کاپیتان شــهر خودرو به دلیل خطا و 
اعتراض به داور مورد جریمه قرار گرفــت و چهارمین کارت 
زرد خود در لیگ نوزدهم را دریافت کرد تا این چنین بازی بعد 

تیمش را از دست بدهد.
در کنار صادقی، خراسانی، قاســمی نژاد و چوچو هم از شهر 
خودرو با کارت زرد داور جریمه شــدند اما فعال تنها صادقی 

دیدار بعدی تیمش را از دست داد.

اما آنچه مشهود است این که در بازی بعدی، هافبک جنگنده 
یحیی گل محمدی در میدان حضور ندارد و این اولین غیبت 
او در لیگ نوزدهم اســت؛ شائبه ایجاد شــده آن است که در 
نبود صادقی چه کســی بازوبند کاپیتانی را به بازو می بندد و 
به احتمال فراوان، سیدمهدی رحمتی کاپیتان سابق تیم ملی 
و اســتقالل در غیاب صادقی وظیفه مهم کاپیتانی را برعهده 
خواهد داشــت. آخرین باری که رحمتی کاپیتان بود به دوره 
حضور او در اســتقالل و آخرین بازی اش با پیراهن این تیم 
 در دربی جنجالی فروردین ماه باز می گــردد و اگر او در برابر 
ماشین سازی جلوتر از سایر همبازیان خود به میدان برود، پس 
از ٣09 روز بازوبند کاپیتانی را مجددا به بازوی خود بسته است 
که برای باتجربه ترین فوتبالیســت ادوار لیگ یک بازه زمانی 

جالب توجه به نظر می رسد.

ضد  حمله

پیشنهادوسوسهکننده
قطریهابهاستراجدیشد

ورزش:در روزهایی که استقالل با استراماچونی خیلی خوب نتیجه می گرفت 
و پیروزی های متوالی و پر گلی بدست می آورد، چشم برخی باشگاه های 
متمول عربی مربی ایتالیایی آبی ها را گرفته بود و بی تمایل نبودند او را به 
خدمت بگیرند.یکی از باشگاه ها، الریان قطر بود که گفته می شد پس از ترک 

تهران توسط  استراماچونی، به وی پیشنهاد وسوسه انگیزی داده بود.

رئیسسازمانلیگفوتبال:
میزبانیبهورزشگاههای

بدونVARدادهنمیشود
ورزش:حیدر بهاروند رئیس ســازمان لیگ پیش از ظهر امروز در مجمع 
انتخابی هیئت فوتبال استان بوشــهر در خصوص الزام وجود  VAR در 
ورزشگاه های کشور، تصریح کرد: در فصل جدید فوتبال کشور یکی از الزامات 
VAR است، یعنی با تصویب هیئت  رئیسه هر استادیومی که VAR نداشته 

باشد نمی تواند میزبان باشد.

دستیاراناستراماچونی
ازگروهاستقاللیهاخارجشدند

ورزش:با اتفاقاتی که در روزهای اخیر افتاده می شد پیش بینی کرد جدایی 
آندره آ استراماچونی از استقالل تقریباً قطعی شده اما اتفاقات سه شنبه شب 
جدایی این مربی و همکارانش را از استقالل تأیید کرد. کادر فنی تیم استقالل 
شامل سباستین لتو، عمر دانسی و مارکو کیسر از گروه واتساپی بازیکنان 

خارج شدند تا به این شکل جدایی خود از این باشگاه را تأیید کنند.

تاجرویتختبیمارستان
ورزش:مهدی تاج،رئیس فدراسیون فوتبال که طبق برنامه قصد حضور 
در انتخابات هیئت فوتبال بوشهر را داشت، به علت بیماری قلبی در یکی 
از بیمارستان های تهران بستری شد. سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره 
وضعیت جسمانی مهدی تاج در بیمارستان اظهار کرد: روند مربوط در 
فرایند درمان ریاســت فدراســیون فوتبال در جریان است و آقای تاج 

تحت نظر قرار دارند.

رسننامزدبهترینبازیکنسال2019عراق
ورزش:هافبک پرسپولیس نامزد بهترین بازیکن سال 2019 عراق شد. 
سایت »iq-pro« عراق با اتمام سال 2019 یک نظرسنجی برای انتخاب 
بهترین بازیکن سال عراق به راه انداخت. در این فهرست 12 بازیکنی نام بشار 
رسن، هافبک عراقی پرسپولیس دیده می شود. همام طارق، هافبک سابق 

استقالل و کنونی تیم االسماعیلی مصر یکی از گزینه هاست.

مجیدیبادودستیاراسپانیاییدراستقالل!
ورزش:به دنبال اختالفات به وجود آمده بر ســر بازگشــت و شــرایط  
استراماچونی که گویا هیئت مدیره آبی پوشان قصدی بر پذیرش آن ها ندارد، 
مذاکره با فرهاد مجیدی رنگ جدی تر به خود گرفته و او را باید بر روی نیمکت 
استقالل ببینیم.اگر مشکل خاصی بر سر راه این توافق صورت نگیرد، فرهاد 
مجیدی قصد دارد برای تقویت کادر فنی استقالل دو مربی اسپانیایی، یک 

تمرین دهنده و یک بدنساز را به جمع کادرفنی خود اضافه کند.

فوتسالایرانششمجهانواولآسیاماند
ورزش:در تازه ترین رده بندی اعالم شــده، ایران همچنان در رتبه ششم 
 »futsalworldranking« فوتســال جهان ایستاده اســت. ســایت
جدیدترین رنکینگ تیم های ملی فوتسال را اعالم کرد که تیم ملی ایران 
با 160٣ امتیاز همچنان در مقام ششم جهان و اول آسیا قرار گرفت. در این 
رنکینگ جابه جایی صورت نگرفته است. برزیل، اسپانیا، روسیه، پرتغال و 

آرژانتین در مقام های اول تا پنجم قرار دارند.

توقفمذاکراتبرانکوونمایندگانپرسپولیس
ورزش:باشگاه پرسپولیس برای اینکه با برانکو برای پرداخت دستمزد او و 
دستیارانش خارج از مجموعه فیفا به توافق برسد نمایندگان خود به زاگرب 
فرستاد. دو نماینده این باشــگاه روز های دوشنبه و سه شنبه جلساتی با 
برانکو داشتند اما توافق نهایی بین آن ها حاصل نشد. این در حالی است که 
باشگاه پرسپولیس همچنان به دنبال تخفیف گرفتن از برانکو بابت پرداخت 
مطالباتش است. با فرا رســیدن تعطیالت کریسمس مذاکرات بین آن ها 

متوقف و قرار شد پس از تعطیالت ادامه پیدا کند.

منهای فوتبال

هفتهنوزدهملیگبرترانگلیس
چلسی - ساوتهمپتون

پنجشنبه5دی-ساعت:18:30ازشبکهورزش

معوقههفتهدوازدهملیگبرترایران
پرسپولیس - نساجی

جمعه6دی-ساعت:17:30ازشبکهسه

هفتهنوزدهملیگبرترانگلیس
لسترسیتی - لیورپول

پنجشنبه5دی-ساعت:23:30ازشبکهورزش

هفتهنوزدهملیگبرترانگلیس
ولورهمپتون - منچسترسیتی

جمعه6دی-ساعت:23:15ازشبکهورزش

هفتهنوزدهملیگبرترانگلیس
تاتنهام - برایتون

پنجشنبه5دی-ساعت:16:00ازشبکهورزش

ورزش در سیما

لیگبرترکشور
بسکتبالیهادرخطاستارتدوربرگشت

علیعبداحد:امروز 1۴ تیم حاضر در لیگ برتر بسکتبال باشگاه های 
کشور پس از استراحتی 10 روزه در خط اســتارت دور برگشت قرار 
می گیرند. هفته نخست دور برگشــت در حالی پیگیری می شود که 
تیم های مهرام تهران، شــهرداری گرگان، پتروشــیمی بندر امام و 

شیمیدر تهران مکان های نخست تا چهارم جدول را در اختیار دارند.
 تیم های پاالیش نفت آبادان، آویژه صنعت مشــهد و اکســون تهران 
در پنجم تا هفتم جدول و تیم های توفارقان آذرشــهر، شــهرداری 
بندرعباس، ذوب آهن اصفهان، رعد پدافند شهرکرد، نیروی زمینی، 
صنعت مس کرمان و شورا و شــهرداری قزوین در رتبه های هشتم تا 
چهاردهم هستند. یادآور می شود دیدار معوقه تیم های پاالیش نفت 
آبادان و آویژه صنعت پارسا مشهد با میزبانی آبادانی ها در تاریخ 9 دی 
پیگیری می شــود. نتیجه این این بازی در جدول نیم فصل دور رفت 

تأثیری نخواهد داشت.
برنامه بازی های امروز به شرح زیر است)همه بازی ها جز بازی تهران 

ساعت 16 برگزار می شود(
اکسون تهران- پاالیش نفت آبادان 

شهرداری گرگان- شهرداری بندرعباس
شورا و شهرداری قزوین- شیمیدر قم 

پتروشیمی بندر امام- نیروی زمینی )لغو شد(
مهرام تهران- ذوب آهن اصفهان 

توفارقان- آویژه صنعت پارسا مشهد 
صنعت مس کرمان- رعد پدافند شهرکرد 

باوجودتالشفدراسیون
میزبانیجامجهانیکشتی

درتهرانمنتفیشد
ورزش:سال 2019 میالدی در حالی رو به پایان است که میزبانی جام 
جهانی کشتی فرنگی تهران منتفی و این رقابت ها بطور رسمی به زمان 
دیگری موکول شد. البته این به معنای پایان امیدواری متولیان ورزش 
و فدراسیون کشتی برای میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی نیست، 
چراکه علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی چندی پیش در حاشیه 
مجمع ساالنه هیئت کشتی خراسان رضوی اظهارات امیدوارکننده 
ای را مطرح کرد. او در این رابطه گفت: طبق مصوبات اتحادیه جهانی 
کشتی، در سالی که المپیک برگزار می شــود، مسابقات جام جهانی 
برگزار نخواهد شد، اما این بار قرار شــده تا جام جهانی استثنائاً و بر 

خالف تصمیم قبلی در سال 2020 میالدی برگزار شود.

داستانهیئتهایبالتکلیفادامهدارد
سوارکاری و بسکتبال روی هوا

رحمتی پس از ۳۰۹ روز کاپیتان می شود؟
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 آگهی تغییرات شرکت عصر نانو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24936 و شناسه ملی 10380403699
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,08,21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل 
الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: ) ساختمان : سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک ،دیوار کشی ،اجرای پیاده رو ها . آب: 
تاسیسات و تجهیزات تصفیه آب و فاضالب بزرگ، خطوط انتقال آب،ایستگاه پمپاژ آب و فاضالب بزرگ، سازه های دریایی، سد سازی و 
تاسیسات مربوطه، خطوط انتقال آب و شبکه های آب و فاضالب رشته صنعت و معدن: صنایع تبدیلی ،کانه آرایی، متالوژی استخراجی، 
س��ازه های صنعتی )به جز س��ازه های س��اختمانی( تجهیزات هیدرومکانیک، خطوط انتقال مواد در کارخانجات بهینه سازی مصرف انرژی، 
صنعت حمل و نقل ، اتوماس��یون صنعتی ش��امل کنترل، ابزار دقیق، مانیتورینگ، میترینگ،اس��کادا ، صنعت معدن، اتوماسیون صنعتی 
رشته نیرو: تولید نیرو، پست، انتقال و توزیع نیرو رشته تاسیسات و تجهیزات :تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی سدها،ایستگاههای 
پمپاژآب وفاضالب کوچک رش��ته کاوشهای زمینی:در برگیرنده ی امور پیمانکاری مربوط به اکتشاف،)به جز نفت و گاز(حفاری،استخراج 
،حمل و بهره برداری از مواد غیر زنده ی موجود در پوس��ته ی زمین )در خش��کی و آب(کاوش��های غیر مستقیم روش خشکی ،حفاریهای 
آبی،هیدروکربوری و تزریق مواد و دفن زباله ، کاوشهای دریایی ، حفاری در بستر دریاو ژئوتکنیک، بهره برداری از مواد در بستر دریا 
) به جز هیدروکربورها( ، سیس��تمهای ثابت انتقال مواد در دریا و ایس��تگاه های آن ش��امل آب، فاضالب ، هیدروکربورها و دیگر مواد، 
آماده س��ازی و س��اخت بهره برداری از معادن روباز )در خشکی( و آماده سازی ساخت و بهره برداری از معادن زیرزمینی بجز نفت و گاز 
)در خشکی( . رشته کشاورزی : دربرگیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگل داری ، درخت کاری، بهسازی و اصالح اراضی ، آبخیزداری 
و آبخوان داری ، مالچ پاشی و تثبیت شن روان ، عملیات به زارعی ، کاشت و برداشت محصوالت عمده و استراتژیک ، مرتع داری و ایجاد 
مرتع دس��ت کاشت، ایجاد فضای س��بز و نگهداری آن ، امور دامپروری شامل )طیور ، گاوداری، زنبورداری، گوسفندداری( . رشته نفت 
وگاز: دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به تاسیس��ات س��رچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز وکارخانه های گاز و گازمایع و 
تزریق گاز وآب، پاالیش��گاه های نفت و گاز و کارخانه های پتروش��یمی ، مخازن ذخیره نفتی ، خطوط انتقال نفت و گاز ، تلمبه خانه های 
نفت و ایس��تگاه های تقویت فش��ار گاز، س��ازه های دریایی نفت و گاز . خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و ش��بکه های نفت و گاز ، 
پاالیش��گاه های نفت و گاز و پتروش��یمی ، تولید نفت و گاز. رش��ته مرمت آثار باستانی: مرمت پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .( 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )710616(

آگهی تغییرات شرکت کیک و کلوچه شادان طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12297 و شناسه ملی 10380279879    
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,03,11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای بایرامعلی فایری سیس کد ملی 1729560717 
به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرامرز فایزی سیس کد ملی 0920511104 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای داود فایزی 
سیس کد ملی 0933695578 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل آقای مسعود فایزی سیس کد ملی : 0939854181 به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ 1398,10,15 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و 
رس��می و بانکی ش��رکت با امضاء مدیر عامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت در غیاب مدیر عامل با دونفر از اعضاء هیئت 

مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )710545(

9ع
81
22
52

آگهی تغییرات شرکت بازار گستر پگاه منطقه دو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 22899 و شناسه ملی 10380383699    
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,09,11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت صنایع شیر ایران )سهامی خاص( به شناسه 
ملی 10100834933و شماره ثبت 38074 به نمایندگی آقای مهرداد وخشور حفظ آباد با شماره ملی 1463843461 بعنوان رئیس 
هیئت مدیره و ش��رکت ش��یر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی خاص( به شناسه ملی 10720219420 و شماره ثبت 8840 به نمایندگی 
آقای سید محمد موسوی سعید به شماره ملی 0901114960 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و سید محمد موسوی سعید به شماره 
ملی 0901114960 به عنوان مدیرعامل و ش��رکت بازرگانی صنایع ش��یر ایران )سهامی خاص( به شناسه ملی 10102656324 و شماره 
ثب��ت 224418 ب��ه نمایندگی آقای محمدرضا کیهان پور با ش��ماره ملی 2122407761 به عنوان عض��و هیئت مدیره برای بقیه مدت 
تص��دی مدیران تا تاری��خ 1399,11,15 انتخاب گردیدند. - اختیارات مدیر عامل به وی تفویض گردید . - کلیه قراردادها و اس��ناد 
تعه��دآور و اوراق به��ادار و بانکی توامًا با امضاء مدیر عام��ل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت 
مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از 

اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )710553(

9ع
81
22
53

س
,9
81
22
63

 آگهی تغییرات شرکت پرپرواز طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16597 و شناسه ملی 10380321900
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,09,01و نامه شماره 982,128,12859 مورخ 1398,9,12 اداره کل میراث فرهنگی صنایع 
دستی وگردشگری خراسان رضوی ونامه شماره 45204مورخ 1398,9,17 سازمان هواپیمائی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-آقای 
س��ید محمد تقی حس��ینی یزدی با کد ملی 0942389093 به س��مت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 2-خانم معصومه حاجی زاده با کد 
ملی 0932264603 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره 3-آقای س��ید محمد صالح حسینی یزدی با کد ملی 0946587590 به سمت عضو 
هیئت مدیره ش��رکت برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند .و کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور رس��می و بانکی با امضاء آقای سید 

محمد تقی حسینی یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )710620(

 آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس
 موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 853 و شناسه ملی 10380099628    

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده م��ورخ 1398,06,09 و نامه 
ش��ماره 98,231620 مورخ 98,6,11 جامعه حس��ابداران رسمی ایران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - آقای مصطفی سیاحی با واریز مبلغ 750000 ریال در ردیف 
شرکای موسسه قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از 14250000 ریال به 
مبلغ 15000000 ریال تغییر یافت. -سهم الشرکه شرکا بعد از افزایش سرمایه 
: - آقای حس��ن س��عیدی بیلندی 11250000 ریال سهم الشرکه - آقای حسین 
محمدجانی 1.500.000 ریال سهم الشرکه - آقای سعید قدکپور 1500000 ریال 

سهم الشرکه - آقای مصطفی سیاحی 750000 ریال سهم الشرکه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری مشهد )710539( 9ع
81
22
51

آگهی تغییرات شرکت مهتاب کارتن خراسان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12903 و 

شناسه ملی 10380285768    
عموم��ی                              مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,03,29 و نامه ش��ماره 
97,3,16,2,3983م��ورخ 97,3,23 و نامه ش��ماره 
97,3,16,2,508مورخ 97,4,12اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اس��تان خراسان رضوی تصمیمات 
ذی��ل اتخاذ ش��د : 1- به موضوع فعالیت ش��رکت 
موارد ذی��ل الحاق و ماده مربوطه در اساس��نامه 
اصالح گردید: ) چاپ افست پس از اخذ مجوزهای 
الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد.(
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )710593(

9ع
81
22
56

آگهی تغییرات شرکت عصر نانو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24936 
و شناسه ملی 10380403699    

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره م��ورخ 1398,08,21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : 1-آقای مجتبی بهنام تقدسی کد ملی 0932218377 به سمت 
رئیس هیئت مدیره 2-آقای یاسر دعایی کد ملی 0943355044 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 3 –خانم اکرم برومند کد ملی 0069075247 
به س��مت نائ��ب رئیس هیئت مدیره ش��رکت ب��رای مدت دوس��ال انتخاب 
گردی��ده اند. -کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور رس��می و بانکی به 
امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر خواهد 

بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری مشهد )710598(

9ع
81
22
57

آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده  شرکت گروه پزشکی آراد 
آبیک )با مسئولیت محدود ( شماره ثبت 
1020 و شناسه ملی  10861442989 
بدین وس��یله از کلیه شرکای شرکت  و 
ی��ا نماین��دگان قانونی آن��ان  دعوت به 
عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی  
فوق العاده ش��رکت گروه پزشکی آراد 
آبی��ک )با مس��ئولیت محدود ( ش��ماره 
ثبت 1020 و شناسه ملی 10861442989   
که روز چهارشنبه مورخ  1398/10/18  
راس ساعت 11   به نشانی آبیک شهرک 
ق��دس ف��از یک خیاب��ان بیس��ت متری 
بیمارس��تان حضرت ول��ی عصر عج اتاق 
   3441336531 کدپس��تی  ریاس��ت 
تشکیل می گردد  حضور به هم رسانید  
در  گی��ری  تصمی��م   : جلس��ه  دس��تور 

خصوص افزایش سرمایه 
مدیرعامل شرکت گروه پزشکی آراد 

آبیک )با مسئولیت محدود (

9ع
81
22
78
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فرهنگ و هنر

خبر

آغاز پخش فصل هشتم »خانه ما« از جمعه
رقابت خانواده های مشهدی با یک تفاوت ویژه

فرهنگ و هنر: فصل هشــتم 
مستند مسابقه پرطرفدار »خانه 
ما« از این هفته جمعه 6 دی ماه 
از شبکه نسیم  روی آنتن می رود.

به گزارش روابــط عمومی این 
مجموعه، »خانه ما« با گذشــت 

هفت فصل تاکنــون خانواده های مختلف ایرانی در شــهرهای تهران، 
اصفهان، اهواز، رشــت، تبریز و شــیراز را به چالش کشیده و زمینه ساز 
رقابتی ســالم در کنــار معرفی راهکارهای اقتصادی بــوده و این بار به 
مشهدالرضا رفته تا رقابتی سخت بین سه خانواده برای یک ماه زندگی با 
بودجه محدود و به سرانجام رساندن مأموریت های مختلف را برگزار کند.

برای این فصل از »خانه ما«  یک هزار و 500خانواده مشهدی نام نویسی 
کردند و عوامل روند طوالنی را برای گزینش و مصاحبه با این خانواده ها 

پشت سر گذاشتند.
ایــن مجموعه در این فصل یک اتفاق ویژه دارد و یکی از ســه خانواده 
شــرکت کننده از افغانستانی های مقیم مشــهد هستند که حضورشان 

جذابیت ویژه ای به این فصل داده و رقابت جالبی را رقم زده است.
تفاوت دیگر این فصل در ســاعت پخش آن است که این بار به جمعه ها 
موکول شــده و هر هفته جمعه ساعت 19 روی آنتن می رود و شنبه ها 

ساعت1 بامداد،  9صبح و 15 بازپخش می شود.
عوامل »خانه ما« عبارتند از کارگردان: احسان عمادی و امین کفاش زاده، 
طراح و مشــاور کارگردان: حسام اســامی، تهیه کننده: حسین افشار، 
مدیرتولید و برنامه ریز: محسن مرادی، گروه فیلم برداری: محمدرحیمی، 
مســلم تهرانی، علی اکبر عطایی و حســن ناهی، صدابرداران: سهراب 
سمرقندی و علیرضا سمرقندی و کارگردان پشت صحنه: مصطفی آتش 

مرد. محصول سازمان هنری رسانه ای اوج تهیه شده در استودیو نوبین.

شهرام کرمی مطرح کرد
پویایی »تئاتر دفاع مقدس« باید مستمر باشد

مهر: شــهرام کرمی، مدیرکل 
کشور ضمن  نمایشی  هنرهای 
انتقاد از باتکلیفی جشــنواره 
ضرورت  بر  مقاومــت«  »تئاتر 
گروه های  پویایــی  اســتمرار 
تئاتــر  حــوزه  در  نمایشــی 

دفاع مقدس تأکید کرد.
شهرام کرمی، نویسنده و کارگردان تئاتر و مدیرکل هنرهای نمایشی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی با تأکید بر اهمیت تئاتر انقاب و 
دفاع مقدس در جریان تئاتری کشور گفت: یک جریان فعال، مؤثر و 
پویا به خصوص اوایل دهه 70 و پس از جنگ تحمیلی شکل گرفت 

که جریانی به شدت ضروری بود. 
جریانی تحت عنوان »تئاتر دفاع مقدس« که نسلی از هنرمندان تئاتر 
کارشــان را با این مضامین و جشــنواره هایی مانند جشنواره »تئاتر 
مقاومت« شــروع کردند و امروزه هم جزو شــاخص ترین هنرمندان 
تئاتر ما شناخته می شوند، ولی در ادامه متأسفانه این جریان پویایی 
خودش را از دســت داد و بــرای مثال جشــنواره »تئاترمقاومت« 
بــه دالیلی چند ســال تعطیل و بعد دوباره احیا شــد. معتقدم این 
 جشــنواره مهم و اثرگذار در شرایط فعلی هم در وضعیت باتکلیف 

قرار دارد.
وی ضمن بیان اهمیت جشــنواره »تئاتر مقاومــت« افزود: معتقدم 
این رویداد باید تبدیل به یک جریان مستمر و فعال شده، دبیرخانه 
دائمی داشــته باشــد، حضورش مقطعی نباشــد و حتی به  صورت 

دوساالنه نیز برگزار نشود.
مدیرکل هنرهای نمایشــی درباره شــرایط فعلــی »تئاتر مقاومت« 
در کشــور یادآور شــد: ما اتفاقاتی را داریم که تحت عنوان آثاری با 
مضامین مقاومت در تئاتر کشــور شکل می گیرد که بیشتر ماحصل 
دغدغه خود هنرمندان است و معموالً بیش از 5 درصد آثار تولیدی 
هر ســال به این مضمون اختصــاص دارد. از این جهت به نظرم این 
حوزه، زمینه آفرینش گری و خاقیت را داراست و آثار خاقانه ای در 
آن خلق خواهد شــد و حتی نهادهای متولی هم از این آثار حمایت 

می کنند.
عضو شــورای سیاســت گذاری انجمن تئاتر انقــاب و دفاع مقدس 
افــزود: نکته ای که من آن را خیلی قابــل اعتنا و مهم می دانم، این 
است که ما باید این اتفاقات را تبدیل به یک جریان مؤثر کنیم یعنی 
نهادهای متولی تئاتر و به خصــوص نهادهای متولی تئاتر انقاب و 

دفاع مقدس باید با فعالیت مستمر این جریان را پویا نگه دارند.
وی افزود: انجمــن تئاتر انقاب و دفاع مقــدس به عنوان یک مرکز 
تخصصی شناخته می شــود و تجربه های بسیار خوبی هم از گذشته 
دارد و به یک ثبات نســبی چه در حــوزه رویدادها و چه در جهت 

تشکیاتی رسیده است.
وی ادامــه داد: اینکــه یــک نهاد تخصصــی و موضوعی بــه تئاتر 
دفاع مقــدس توجه کند، امری ضروری اســت ولــی آن چیزی که 
اهمیت بسیاری دارد این است که بتوانیم یک جریان و یک همگرایی 
را در میــان خانواده تئاتر ایجاد کنیم و ایــن همگرایی به برگزاری 

جشنواره ها بسنده نشود.
وی در پایان تأکید کرد: باید انجمن تئاتر انقاب و دفاع مقدس را به 
عنوان یک مرکز تخصصی ویژه ببینیم که می تواند جریان تئاتر دفاع 

مقدس را در تئاتر کشور جاری کند.

ورود کیمیایی به شبکه نمایش خانگی
»جسدهای شیشه ای« سریال می شود

مســعود  هنر:  و  فرهنــگ 
کیمیایی در نخســتین حضور 
در شبکه نمایش خانگی سریال 
»جســدهای شیشــه ای« را با 
اقتباس از رمان خودش می سازد.

به نقــل از روابط عمومی پروژه، 
مســعود کیمیایی، کارگردان مطرح سینمای ایران قصد دارد رمان دهه 
هشــتادش به نام »جسدهای شیشه ای« را در قالب سریالی برای شبکه 

نمایش خانگی جلو دوربین ببرد.
»جسدهای شیشه ای« سال ۸0 به چاپ رسیده و تا امروز ۲6 بار تجدید 

چاپ شده و نقدهای فراوانی درباره آن نوشته شده است.
پیش تولید این سریال به زودی با معرفی عوامل و بازیگران آن آغاز خواهد 

شد.

 فرهنــگ و هنر/ خدیجه زمانیان  ترانه ها و 
اشــعار محلی یکی از عناصر مهم فرهنگ بومی 
به شــمار می روند که عمدتاً قالب روایت گونه ای 
داشته و کارکردهای مختلفی در زندگی ساکنان 
مناطق دارند. با دقت در اجزا و ساختار این ترانه ها، 
بسیاری از مشــخصه های اجتماعی و فرهنگی 
مردم منطقه آشکار می شود. این ترانه ها به دلیل 
محتوای مضمونی بسیار غنی و متنوع و همچنین 
ارتباط مستقیم با زندگی و فعالیت سرایندگانشان 
از اهمیت واالیــی برخوردارند. چون  اشــعار و 
ترانه ها در بســیاری از جنبه های زندگی انسان 
ریشه دوانیده  است؛ به  عنوان مثال افراد حتی در 
ضمن کار به مقتضای احوال خود اشعاری بر زبان 
می رانند تا با این اشعار خستگی کار را از خود دور 

کرده باشند.
از آنجا که اشــعار و ترانه هــای محلی به عنوان 
یکی از مهم ترین اجزای فرهنگ نمایشــگر ابعاد 
گوناگونی از زندگی مردم مناطق مختلف اســت 
و با مراجعه به اشــعار هر منطقه، هویت فردی و 
اجتماعی، ساختار ذهن و روان و خلقیات و رفتار 
مردم آن ناحیه را می تــوان به خوبی درک کرد، 
حفظ و نگهداری این سروده ها و ترغیب شاعران 

به سرودن آن ها اهمیت زیادی دارد . 
درست است که  در چند دهه اخیر اهتمام ویژه ای 
نسبت به گردآوری و تجزیه و تحلیل شعر محلی 
شکل گرفته اما باید دید در حال حاضر وضعیت 
شعر محلی چگونه و این حوزه چقدر مورد توجه 
شــاعران امروز است؟ همچنین این اشعار چقدر 

مجال انتشار و دیده شدن دارند؟ 

 رغبت شاعران نسبت به سرودن 
شعر محلی بیشتر شده است

شــاعر  رفیعــا،  قاســم 
نام آشنای کشورمان دراین 
خصوص با بیان این اعتقاد 
که در حال حاضر نسبت 
به گذشته شاعران بیشتر 
به سمت ســرودن شعر 

محلی رفته اند، به خبرنگار ما می گوید: به خصوص در 
چند سال اخیر محلی سرایان هم از نظر کمی و هم 

کیفی سروده هایشان رشد داشته است. 
شاعر شعر معروف »بچه محل امام رضا)ع(« توضیح 
می دهد: »نباید شعرای محلی سرا را با شاعرانی که 
با زبان معیار شــعر می گویند، مقایســه کرد،چون 
کســی که با زبان معیار شــعر می گوید به دنبال 
طیف وسیعی از مخاطب است، اما شاعر محلی سرا 
بخشی از مخاطب خود را از دست می دهد. از طرفی 
بخش عمده ای از شاعران، نوپردازان و سپید سراهایی 
هستند که به دلیل ساختار شعر محلی که معموالً 
ساختار کاسیک دارد، به سمت سرودن شعر محلی 
نمی روند. البته این طور نیســت که نشود در قالب 
نیمایی یا آزاد شعر محلی گفت، اما از آنجا که واژگان 
در شــعر آزاد بسیار ساختارمند هستند و  تا حدود 
زیادی با روح ســاده و صمیمی شــعر محلی جور 
درنمی آید، شــاعران به ســمت خلق این نوع شعر 

نمی روند«.  
رفیعا با بیان اینکه در طول تاریخ شاعران به صورت 
تفننی به ســمت سرودن شــعر محلی رفته اند  و 
سرودن این نوع شعر به صورت خاص دغدغه شاعران 
نبوده،  از چند شــاعر محلی سرا نام می برد که هم 
شعر محلی می ســروده اند و هم شعر با زبان معیار. 
»شاعرانی مانند عماد خراسانی، بهار و در عصر حاضر 
مرحوم کمال و حتی برزگر و نیک با اینکه استعداد 
ســرودن شعر محلی دارند، باز هم به صورت خاص 

به سمت سرودن این نوع شعر نرفته اند چون حس 
کرده اند مخاطب محدود می شــود. در بین شاعران 
خراسان و معاصر استاد قهرمان بیش از همه شاعران، 
اشــعاری با لهجه محلی و تربتــی دارد، البته آقای 
میرخدیوی هم با اینکه استعداد اصلی اش گویندگی 
است و به صورت تفننی شعر می گوید، اما هم شعر با 
زبان معیار دارد و هم اشعار محلی. پس می بینید که 
شاعران کمی به صورت خاص به دنبال سرودن شعر 

با لهجه محلی بوده اند«.
رفیعا جزو شاعرانی است که هم شعر با زبان معیار 
دارد و هم محلی اما به گفته خودش اشعار محلی اش 
بیشتر مورد توجه مخاطب واقع شده  و برای همین 
او هم تاش کرده بیشتر ذائقه شعری اش را مصروف 
سرودن شعر محلی کند.  شاعر»اوسنه« حاال توجه 
بیشتری به سرودن شعر محلی و با لهجه محلی دارد 
و برای اینکه  شعرش مورد توجه مخاطبان بیشتری 
باشد، لهجه را در گفتمان به کار برده نه اصطاحات.  

 شعر محلی، محفلی شده است 
رفیعا می گوید: »برای اینکه بدانید امروز شعر محلی 
بیشــتر سروده می شــود یا نه به دنبال ماک ها و 
معیارهایی مانند انتشار مجموعه شعرهای محلی 
نباشید، مگر اکنون چقدر کتاب شعر چاپ می شود 
که شاعر محلی سرا مجال انتشار کتاب داشته باشد«. 
وی معتقد است: »در سال های اخیر شعرهای محلی 
در محافل شــعری و ادبی خوانده می شــود و اگر 
می گویم تعداد سرایندگان شعر محلی در سال های 
اخیر بیشتر شــده با توجه به آمد و شد به همین 
محافل ادبی می گویم. شاعرانی مانند دکتر مجتبی 
فدایــی، صاحبی، مرصعی، خداپرســت، عندلیب، 
حشمتی و شاعران دیگر شعر محلی می گویند، اما به 
صورت جدی این شعر را دنبال نمی کنند چون شعر 
محلی مثل رباعی اســت. معموالً شاعران رباعی را 
تفننی می گویند، شعر محلی هم همین طور است«.  
نویسنده مجموعه »فرهنگ اصطاحات طرقبه ای 
« با بیان اینکه ظرفیت شــعر محلــی به گونه ای 
است که منتشر شــود، اما وضعیت فعلی نشر این 
امکان را از شــاعر می گیرد، از مجموعه اشعار آماده 
چاپ خودش می گوید. وی توضیح می دهد: »پنج 
مجموعه شعر با لهجه محلی دارم که ناشری برای 

انتشار آن سرمایه گذاری نمی کند. من هم شاعری 
نیستم تا برای انتشــار کتاب هایم پول بدهم چون 
باور دارم کتاب باید با سرمایه گذاری ناشر یا حامی 

منتشر شود«. 

 نه دغدغه انتشار کتاب دارم 
و نه پولش را

شاعر طنزپرداز توضیح می دهد: »من نه دغدغه 
انتشــار کتاب دارم و نه پولش را . وظیفه من به 
عنوان یک شــاعر شعر ســرودن است نه انتشار 
کتاب و توزیع آن. اگر متولیان فرهنگی اســتان 
دغدغه حمایت از شاعری که به صورت تخصصی 
در عرصه شــعر و ادبیات محلی فعالیت می کند، 
ندارند من چرا باید داشــته باشــم. من شعرم را 
می گویم و وظیفه ام را انجام می دهم اما نه سودای 
مشهور شــدن دارم و نه پولش را تا برای انتشار 
کتابم 10 میلیون تومان هزینه کنم  و بعد برای 
برگشت سرمایه ام دنبال مخاطب و مشتری بدوم. 

ناشران شاعران را به کجاها که نرسانده اند!«.
رفیعا ادامه می دهد: »من تن به انتشار ۲00 نسخه 
از کتابــم را نمی دهم . کتاب حداقل باید با تیراژ 

1000 تایی چاپ شود تا مخاطب اثر را ببیند«.
در روزگار مــا کتابی موفق اســت که با حمایت 
نهادها منتشــر  و توزیع می شود . نویسنده »باغ 
ماهی هــا« با بیــان این نکته توضیــح می دهد: 
»خودمان می دانیم بسیاری از کتاب هایی که به 
چاپ های چندم رسیده پیش از چاپ و یا پس از 
چاپ توسط نهاد و ارگانی حمایت می شوند. این 

کتاب ها پس از انتشار در جلسات و بزرگداشت ها 
به مدعوین داده می شود و این گونه به چاپ های 
متعدد می رســند. پرسش من این است چرا این 
عزم و تاش برای پاسداشــت فرهنگ و ادبیات 
محلی توسط هیچ ارگانی تا به حال انجام نشده 
تا ادبیات و شعر محلی جان بگیرد و نمیرد؟ مگر 
وظیفه این ارگان ها حفظ ادبیات و فرهنگ ملی 
نیست ؟ آیا حفظ ادبیات ملی با بی توجهی به شعر 

و ادبیات محلی و شاعر محلی امکان دارد؟«. 

 وظیفه شاعر 
سرودن شعر است نه انتشار آن

وی می گویــد: »آســتان قدس رضــوی، حوزه 
هنری، ســازمان فرهنگــی شــهرداری و اداره 
فرهنگ و ارشاد ارگان هایی هستند که در مشهد 
می تواننــد فعالیت های فرهنگــی انجام دهند، 
اما آستان قدس بیشــتر از آثار آیینی و شاعران 
آیینی حمایت می کند. حوزه هنری از شــاعران 
و شــعرهای انقابی و شــهرداری از اشعاری که 
برای ترویج فرهنگ عمومی و حقوق شهروندی 
هستند برای انتشار حمایت می کند. من به عنوان 
شاعری که به دنبال حفظ لهجه شهر و سرزمینم 
تاش می کنم، تحقیق می کنم و وقت می گذارم 
هیچ جایگاهی ندارم و آثارم منتشر نمی شود. آیا 
فرهنگ اصطاحات ما و اشعاری که برای حفظ 
لهجه شهرمان محلی سروده می شوند، برای حفظ 

حقوق شهروندی نیست؟ 
این مسائل موجب می شود در این موقعیت یک 
شاعر محلی سرا فقط به فکر کار تفننی باشد و به 

فکر انتشار کتاب نباشد«. 
این شــاعر با بیان اینکه انتشار کتاب هایی که با 
لهجه محلی سروده می شوند، زحمت انتشارشان 
بیشتر از کتاب های عادی است، توضیح می دهد: 
»شعرهایی که با لهجه محلی سروده می شوند باید 
اعراب گذاری شــوند و یا همراه با سی دی منتشر 
شود تا بتواند با مخاطب ارتباط بهتر و جدی تری 
برقرار کند. اگر این اتفاقات برای مجموعه شعرهای 
محلی نیفتد نمی تواند مورد توجه مخاطب باشد، 
برای همین انتشار این کتاب ها پرزحمت است. با 
همه این ها مطمئن هستم اگر از این آثار حمایت 

شود شعرهای شاعران از کشوهایشان درمی آید و 
در پی انتشارش خواهند بود. در این شرایط این 
شعرها دیگر محفلی نمی شوند و می شود در عرصه 
نشر و تأثیری که می گذارند هم درباره اش صحبت 
کرد. با همه این ها من معتقدم شاعران کم کاری 

نکردند و کارشان را انجام داده اند«. 

 تذکره شاعران خراسانی 
در انتظار ناشر

جواد کلیــدری به دنبال 
انتشار تذکره ای از شاعران 
خراسانی  محلی ســرای 
اســت. وی چندین سال 
اســت مجموعه اشــعار 
محلی ســرای  شــاعران 

خراسان را گردآوری کرده، اما هنوز موفق به انتشار 
این مجموعه نشــده است.  به گفته این شاعر  تا به 
حال مجموعه ای که به همه شــاعران محلی سرای 
خراسانی از ابتدا تاکنون پرداخته باشد وجود نداشته 
و به همین دلیل او  به ســمت نوشتن این کتاب و 
جمع آوری اشعار رفته است.  شاعر مجموعه »قطار 
ســاعت هفت« با تحقیق میدانــی و کتابخانه ای، 
منتخبی از اشعار محلی سرای خراسان را گردآوری 
کرده و از هر شــاعر چند شــعر انتخاب کرده و در 
مجموعه اش آورده اســت. این مجموعه مفصل که 
چهارصد و اندی صفحه دارد مربوط به 30 شــاعر 
محلی سرای خراســانی است. نخستین شاعری که 
به عنوان شاعر محلی سرای خراسانی در این کتاب 
مطرح شده مربوط به قرن 11 است و بیشتر شاعران 
مربوط به سده معاصر هستند.  با اینکه این مجموعه 
نخستین تذکره شاعران محلی سرای خراسانی است، 
اما هنوز ناشری برای انتشار آن سرمایه گذاری نکرده 
و کلیدری منتظر اعام آمادگی یک ناشر است. البته 
چون پیش از این یک ناشــر برای انتشار این تذکره 
اعام آمادگی کرده، کتاب هم مجوزهای نشــر را از 
ارشــاد دریافت کرده است، اما به دلیل گرانی کاغذ 
و مشــکات نشر کتاب منتشر نشــده و در انتظار 
سرمایه گذاری یک ناشر است.  موضوع اشعاری که 
در این کتاب جمع آوری شــده مضامین اجتماعی، 
معرفی اماکن عمومی مثل حرم امام رضا)ع(، شکایت 
از زمانه و یا  انتقاد به حاکمان وقت است.  کلیدری 
با توجه به تحقیقاتی که برای گردآوری این مجموعه 
داشــته، با نظر رفیعا هم عقیده است. وی می گوید: 
»در سال های اخیر شاعران عاقه بیشتری به سرودن 
اشعار محلی نشان داده اند . پیش از انقاب چند شاعر 
بودند که به صورت تفننی شعر محلی می گفتند مثل 
محمدتقی بهار و عماد خراسانی، اما پس از انقاب تا 
پنج سال گذشته شاعران به سمت سرودن این اشعار 
نرفتند چون لهجه خراسانی و به خصوص مشهدی 
در 40 سال اخیر به خاطر سیاست های نادرست صدا 

و سیمای خراسان به شدت منزوی شد«.
شــاعر»کادوی غمگیــن«  توضیــح می دهد: »در 
سال های اخیر صدا و سیما لهجه خراسانی و مشهدی 
را برای افرادی به کار می برد که شــخصیت مثبتی 
نداشتند و یا استفاده طنز از این لهجه می کرد و با این 
کاربردهای نادرست، شاعران و مردم را از به کار بردن 
این لهجه گریزان کرد، اما خوشبختانه در پنج سال 
اخیر شاعران دوباره به لهجه خودشان رجوع کرده اند 

و با افتخار با لهجه محلی شان شعر می گویند«.  
کلیــدری می افزاید: »صرف نظر از کیفیت اشــعار 
سروده شده، این نوع سروده به لحاظ کمیت بیش 
از پیش مورد توجه شــاعران قرار گرفته اند و بسامد 
مضامین عاشقانه و اجتماعی نسبت به موضوع های 

دیگر در این اشعار بیشتر است«.

برش

من به عنوان شاعری که به دنبال 
حفظ لهجه شهر و سرزمینم تالش 
وقت  و  می کنم  تحقیق  می کنم، 
ندارم  جایگاهی  هیچ  می گذارم 
آیا  نمی شود.  منتشر  آثارم  و 
فرهنگ اصطالحات ما و اشعاری 
که برای حفظ لهجه شهرمان محلی 
سروده می شوند، برای حفظ حقوق 

شهروندی نیست؟ 
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جدیدترین آمار فروش فیلم ها

گیشه جان ندارد!
 فرهنــگ و هنر  نگاهی بــه آمار فــروش فیلم ها در 
هفته های ســپری شــده نشــان می دهد میزان فروش و 
اســتقبال مخاطبان از سینماها نسبت به ماه های گذشته 
و حتی همین بازه زمانی در سال های قبل کاهش داشته 
اســت، تا جایی که در بین حــدود 15 فیلمی که از نیمه 
آبان مــاه روی پرده رفته اند تا امروز تعداد اندکی از آن ها 
توانســتند به فروشی بیش از 500 میلیون تومان برسند. 
به نظر می رســد فیلم های جدید هم نتوانسته اند جانی به 
گیشه بدهند این درحالی ست که  دو فیلم سینمایی »زیر 
نظر« مجید صالحی در ژانر کمدی و با محدودیت ســنی 
+ 15 ســال و »ســونامی« میاد صدرعاملی با موضوعی 
اجتماعــی از چهارم دی ماه اکران خود را در ســینماها 

آغاز کرده اند.
آمار فروش فیلم های سینمایی تا چهارم دی ماه براساس 
اطاعات موجود در ســامانه فروش سینمای ایران به این 

شرح است:
فیلم سینمایی »آشفته گی« به کارگردانی فریدون جیرانی 
که از ۲7 آذرماه اکران خود را در ســینماها آغاز کرده تا 
امروز با داشتن بیش از 1۲هزار مخاطب و نمایش در 49 
سینما نزدیک به 17۲ میلیون تومان فروش داشته است.

فیلم »مشــت آخر« ساخته مهدی فخیم زاده با در اختیار 

داشتن 35 سالن ســینمایی و پس از یک هفته اکران تا 
امروز بیش از 7۸ میلیون تومان فروش داشته و 6هزار نفر 

پای تماشای آن نشسته اند.
فیلم سینمایی »۲3 نفر« به کارگردانی مهدی جعفری با 
داشتن 41 هزار مخاطب و نمایش در 74 سالن سینمایی 
در کشــور پس از گذشــت دو هفته اکران 457 میلیون 

تومان فروش داشته است.
فیلم »جان دار« ساخته حســین امیری دوماری و پدرام 
پورامیری که از ۲0 آذرماه روی پرده سینماها رفته است 
تا امروز با نمایش در 100 ســالن سینمایی 1/5 میلیارد 
تومان فروش داشته و 10۸ هزار نفر مخاطب را به سینما 

جذب کرده است.
فیلم سینمایی »خداحافظ دختر شیرازی« به کارگردانی 
افشــین هاشمی که از نیمه آذرماه اکران خود را آغاز کرد 
واکنون 54 ســالن ســینمایی دراختیار دارد، با ۲۲ هزار 

مخاطب ۲۸7 میلیون تومان فروش داشته است.
فیلم »لیاج« ســاخته داریوش یاری کــه از 6 آذرماه با 
محدودیت سنی +1۲ ســال روی پرده سینماها رفته، با 
۸هزار مخاطب 93 میلیون تومان فروش داشته است. این 

اثر در 46 سینما به نمایش درآمده است.
فیلــم اکشــن »معکوس« پــوالد کیمیایی کــه از هفته 

اول آذرمــاه نمایش خــود را آغــاز کرد، بــا در اختیار 
داشتن 64 سالن ســینمایی و جذب 1۲ هزار تماشاچی 
 بــه ســینما، در مجمــوع 147 میلیون تومــان فروش 

داشته است.
انیمیشن بلند ســینمایی»آخرین داستان« به کارگردانی 
اشــکان رهگذر با محدودیت ســنی باالی 1۲ سال، پس 
از حدود یک ماه اکران و نمایش در 4۸ ســالن سینمایی 
و بیش از ۲۸ هــزار مخاطب، 3۸0 میلیون تومان فروش 

داشته است.
انیمیشــن »بنیامین« بــه کارگردانی محســن عنایتی، 
فیلم تخیلی »تورنادو« سیدجوادهاشــمی و فیلم نوجوان 

»منطقه پرواز ممنوع« ســاخته امیر داسارگر که نمایش 
خود را از نیمه آبان ماه در ســینماهای سراســر کشــور 
آغاز کرده اند، بــه ترتیب ۲میلیارد و 500 میلیون تومان، 
 6۸۸ میلیــون تومان و بیش از 4میلیــارد تومان فروش 

داشته اند.
دو فیلم کمدی »چشــم وگوش بســته« ســاخته فرزاد 
موتمــن و »مطرب« مصطفی کیایی بیــش از یک ماه و 
نیم اکران به ترتیب ۸میلیارد و 717 میلیون تومان و ۲۸ 
میلیارد تومان فروش داشته اند و به این ترتیب »مطرب« 
بیشترین میزان فروش را در بین آثار اکران شده از ابتدای 

سال 9۸ کسب کرده است.

مهر: شــورای پروانه نمایش سازمان ســینمایی برای فیلم مستند »شورش علیه 
ســازندگی« مجوز اکران صادر نکرد. این مستند که با هدف اکران عمومی، تقاضای 
مجوز از وزارت ارشاد داشت در نهایت پس از کش وقوس های بسیار این مجوز صادر 
نشد و شورای پروانه نمایش مجوز اکران فیلم مستند »شورش علیه سازندگی« را که 
به بازخوانی سیاست های دولت سازندگی در اوایل دهه 70 می پرداخت، صادر نکرد. 
این مستند در ۲0 دانشگاه کشور اکران شده و هم اکنون 60 دانشگاه درخواست اکران 
داده اند. کارگردان این مســتند تاش کرده با روایت ها و صحنه های دیده نشده ای از 
تاریخ معاصر ایران به بررسی علل و عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این شورش ها 

در زمان ریاست جمهوری آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بپردازد.
مصطفی شوقی، کارگردان این مســتند می گوید: من سعی کردم اثری منصفانه و 
مستقل تهیه کنم و به گواه منتقدان و نزدیکان جناب هاشمی این اتفاق رقم خورده 
است. این یک مستند تاریخی بر مبنای واقعیت است و مشخص نیست چرا شورای 

پروانه نمایش با اکران عمومی آن مخالفت کرده است؟

کارگردان فیلم خبر داد
»شورش علیه سازندگی« 

مجوز اکران نگرفت!

مهر: تندیس های ســیمرغ بلورین سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر در سال رونق مستند
تولید ملی توســط صنعتگران ایرانی ساخته شــد. عزت اله علیزاده، معاون اجرایی 
جشنواره فیلم فجر ضمن اعام این خبر گفت: پس از فراخوانی که در 31 شهریورماه 
منتشر شد، تعدادی از فعاالن این حوزه نسبت به ساخت سیمرغ بلورین اعام آمادگی 
کردند که در نهایت با توجه به بررسی هایی که صورت گرفت دو کارخانه تولیدکننده 
ظروف کریســتال در کشور از نظر اجرایی و امکانات کیفی مورد تأیید قرار گرفتند. 
وی ادامه داد: در نهایت مقدمات ســاخت توســط یکی از این تولیدکنندگان فراهم 
شده که در حال اجرا هستند و به  زودی مراحل تولید آن آغاز خواهد شد. علیزاده با 
قدردانی از تاش و همکاری معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی، برای نهایی شدن ساخت این تندیس در کشور گفت: با حمایتی که 
صورت گرفت توانستیم با این تولیدکنندگان به نتیجه برسیم و در نهایت پس از چند 
دوره اخیر، تندیس ســیمرغ بلورین از جنس کریستال به  صورت یکپارچه به  دست 

صنعتگران ایرانی ساخته شد.

رونمایی از جایزه »فجر۳۸«
 سیمرغ 

سرانجام ایرانی شد

سینما

گزارش اکران

بررسی وضعیت امروز شعر محلی خراسان در گفت و گو با قاسم رفیعا و جواد کلیدری

نگذاریم سروده های محلی، محفلی بمانند
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