
عزای مجازی
به دنبال ســخنرانی دیشب سیدحسن 
لبنــان درباره  نصراهلل دبیرکل حزب اهلل 
شــیوه های مربوط به برگزاری مراســم 
و آیین بزرگداشــت عاشــورای حسینی 
همچنین دعوت وی از مردم برای اینکه 
با حضور و فعالیت خود در شــبکه های 
اجتماعــی، صفحاتشــان را به یک منبر 
حسینی تبدیل کنند، هشتگ  #کل_بیت_عاشورا در توییتر داغ شد. برخی 
کاربران نوشتند: »نکنه کم بذاریم... امسال در عزاداری وظیفه مون از سال های 
قبل سنگین تره...واقعاً سیدحسن حق مطلب رو ادا کرد، خدا برای خدمت به 
منبر حسینی حفظش کنه...حاال که قراره منبر حسینی برپا کنیم دوست دارم 

این منبر رو به زبون انگلیسی و فرانسه ترجمه کنم...«.

بازهم انتقاد
با وجود همه تالشی که وزیر ارتباطات برای 
بدســت آوردن دل اهالی فضای مجازی 
انجام می دهد انگار خیلی از کاربران توییتر، 
دل چندان خوشی از اقدام ها و تالش های 
او نداشته که هیچ به وزیر انتقاد هم دارند، 
چون در 24 ساعت گذشته خیلی از آن ها 
بار دیگر اعتراضشــان بــه عملکرد آذری 
جهرمی را بروز دادند. افت کیفیت اینترنت و افزایش قیمت ها، نابســامانی در 
فضای مجازی و تعلل وزارت ارتباطات در توسعه شبکه ملی اطالعات و همچنین 
اخباری مبنی بر اعطای نمایندگی رایتل در جهرم به یکی از بستگان وزیر، از 

جمله موضوعات مورد اعتراض کاربران در این پست ها بوده است.

شاه باید برود
در حالی که برخی شــواهد می گویند رژیم 
پهلوی سعی داشــت فاجعه سینما رکس 
آبادان را بیندازد گردن انقالبیون و مذهبی ها، 
درســت روز بعد از ماجرا، مردم دست رژیم 
را خوانــده و در خیابان ها تظاهرات کردند. 
کانال تلگرامی »مرکز اسناد انقالب اسالمی« 
نوشته: »...صدها نفر از بستگان قربانیان که 
در مراسم تشییع جنازه بزرگی گرد هم آمده بودند، ساواک را مسئول این حادثه 
دانستند....آن ها فریاد می زدند: مرگ بر شاه، نابود باد سلطنت پهلوی، ارتش برادر 
ماست، خمینی رهبر ماست... خبرنگار واشنگتن پست می نویسد مانند تظاهرات و 
ناآرامی های 9 ماه پیش، تظاهرات آبادان هم یک پیام ساده داشت: شاه باید برود«! 

مجبور می شوند بپذیرند
محمود واعظی، سرپرســت نهاد ریاست 
جمهوری در اینســتاگرامش نوشت: »67 
سال پیش در چنین روزی، آمریکایی ها با 
مشارکت در کودتایی ننگین، دولت منتخب 
مــردم ایران را ســاقط کردنــد. کودتای 
28مرداد، نه اولین مداخله آمریکا در امور 
داخلی کشور های دیگر بود و نه آخرین آن... 
ایرانیان غیرتمند البته 25سال پس از آن روز سیاه، انقالبی را سامان دادند که 
راه را بر هر گونه مداخله خارجی در امورات کشــور و مقدرات مردم بست... این 

واقعیتی است که زیاده خواهان دیر یا زود مجبور می شوند آن را بپذیرند«.

روایت اول
 ایرانسل و همراه اول 

ماست هایشان را کیسه کردند
 محمد تربت زاده حواشی مربوط به بسته های اینترنتی 
اپراتورهای همراه طی چند روز گذشــته باالخره به پایان 
رسید. جنجال های مربوط به این ماجرا از حدود یک ماه 
پیش آغاز شــد. آن زمان بسیاری از بسته های اینترنتی 
توســط هر دو اپراتور بزرگ کشور یعنی ایرانسل و همراه 
اول، مشمول افزایش تعرفه شدند و قیمت هایشان تا بیش 
از دو برابر افزایش پیدا کرد. عالوه بر این، حجم بسته های 
اینترنتی به دو دســته »اینترنت بین الملل« و »اینترنت 
داخلی« تقسیم شد. از آنجایی که عمده استفاده کاربران 
فضای مجازی از بخش اینترنت بین الملل بود، میزان حجم 
درنظر گرفته شــده برای مصارف داخلی، بدون استفاده 

می ماند اما کاربران مجبور بودند هزینه آن را بپردازند.
کاربــران فضای مجازی در چندین نوبت هشــتگ های 
مختلفی را در ارتباط با گران فروشی اپراتورهای همراه در 
فضای مجازی منتشر کردند. اعتراض ها پس از مدتی به 
قدری باال گرفت که بســیاری از مسئوالن مجبور شدند 

نسبت به آن ها واکنش نشان دهند. 
از آنجایی که تشــرهای مکرر مسئوالن به اپراتورها راه به 
جایی نبرد، کاربران به صفحــه توییتری وزیر ارتباطات 
هجوم بردند، اما وزیر ارتباطات در مرحله اول پاسخ روشنی 
بــه آن ها نداد. پس از آنکــه اعتراض های کاربران فضای 
مجازی در طول چند هفته ادامه دار شــد، وزیر ارتباطات 
باالخره وارد گود شــد و اعالم کرد عالوه بر جریمه کردن 
اپراتورها بابت گران فروشی، همه تالشش را می کند تا حق 

کاربران را از آن ها بگیرد.
ورود وزیر ارتباطات به گود اگرچه موجب شــد اپراتورها 
قیمت هایشــان را کاهش داده و به نرخ اولیه بازگردانند، 
اما در عوض بسته های پر حجم و کاربردی را از فهرست 
فروش حذف کردند تا دســت مخاطب برای انتخاب به 
طور کامل بســته شــود. به طوری که بلندمدت ترین و 
پرحجم ترین بســته  یک ماه زمان و فقط دو گیگ حجم 

داشت!
این موضوع کاربران را بیش از پیش عصبانی کرد و سبب 
شــد آن ها یک بار دیگر در اعتراض به گربه رقصانی های 
اپراتورها، توفان توییتری راه بیندازند. پس از این، حسین 
فالح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی، با انتشــار پستی در توییترش اعالم کرد دومین 
اخطار جدی به اپراتورها داده شــده: »دو روز قبل، دادگاه 
رسیدگی به تخلف گران فروشی اپراتورهای تلفن همراه در 
تعزیرات حکومتی برگزار شد و منتظر صدور حکم هستیم. 
طبق روال پروانه، اخطار دوم هم برای اپراتورهای متخلف 
صادر شده و در صورت ادامه تخلف، کاهش مدت پروانه را 

اعمال خواهیم کرد«.
حــدود دو هفته از این توییت گذشــت و هیچ خبری از 
بازگشت بسته های پرمخاطب و کاربردی نشد. درحالی که 
خیلی ها گمان می کردند پرونده گران فروشی اپراتورها هم 
به فراموشی سپرده شده، حسین فالح جوشقانی یک بار 

دیگر با انتشار پستی در صفحه توییترش، به کاربران فضای 
مجازی مژده داد که بسته های اینترنت بلندمدت با نرخ 

قبلی به زودی باز خواهند گشت.
سرانجام از دو روز پیش، بسته های پرحجم اپراتورها پس 
از افزون بر یک ماه کشمکش، دوباره از طریق سایت  های 
فروش اینترنتی در دسترس قرار گرفتند. روز گذشته هم 
این بسته ها روی سامانه های ستاره-مربع فعال شدند. با 
این حال کاربران همچنان دلشان از اپراتورها بابت بیش از 
یک ماه گران فروشی پر است و از مسئوالن می خواهند با 
پیگیری این پرونده، پول هایی که از جیب مشتریان این دو 

اپراتور رفته است را به صاحبانشان برگردانند.

روایت دوم
 نگران بودم سانسورش کنند!

هیچ کس نیســت کــه ندانــد عوامل ســاخت یکی از 
محبوب تریــن انیمیشــن های ســریالی تاریــخ یعنی 
»سیمپسون ها«، حسابی با دولتمردان آمریکایی مشکل 

دارند!
فرق ندارد کدام حزب کنترل دولت یا مجلس را به دست 
بگیرد. به هرحال کارتون سیمپســون ها همیشه مملو از 
اشاره های سیاسی به بی کفایتی سیاستمداران این کشور 
اســت. به عنوان مثال در یکی از قســمت ها، شخصیت 
منتســب به ترامپ در آینه به خودش نــگاه می کند و 
می گوید: »تو در گلف تقلب می کنی، در پرداخت مالیات 
تقلب می کنی، به همسرانت هم خیانت می کنی. رفتارت 

مثل یک جامعه ستیز خودشیفته است!«. 
ترامپ البته تنها شــخصیتی نیســت که توسط عوامل 
»سیمپســون ها« مورد لطف قرار گرفته است. به تازگی 
مشاور ارشــد ترامپ هم که ارجاعاتی به شخصیت او در 
این کارتون شــده، با شــخصیت »مارج« که نقش مادر 
در کارتــون »سیمپســون ها« را دارد، وارد یک درگیری 

توییتری شده است!
ماجرا از آنجا شــروع شد که جنا الیس، یکی از مشاوران 
کمپین ارشــد ترامپ، انتخاب شــدن کامــال هریس، 
سناتور اهل کالیفرنیا به عنوان معاون جو بایدن در رقابت 
ریاست جمهوری را به سخره گرفت و با انتشار یک پست 
در توییتر او را به شــخصیت »مارج« در سیمپســون ها 
تشبیه کرد. الیس در توییتر در اشاره به شخصیت محبوب 
مادر در سریال »سیمپسون ها« نوشت:»حرف زدن کامال 

مانند مارج سیمپسون می ماند!«
در اقدامــی بی ســابقه امــا حســاب رســمی توییتر 
»سیمپســون ها« به سرعت پاســخ الیس را داد. حساب 
رسمی توییتری سیمپسون ها با انتشار بخش کوتاهی از 
این کارتون، از زبان خود »مارج« پاســخ مشاور ترامپ را 

داد. 
مــارج در این ویدئو می گوید: »به عنوان یک زن خانه دار 
حومه شهری ساده، دارم کمی حس بی احترامی می کنم. 
من به کودکانم یاد می دهم روی کســی اســم نگذارند. 
جنا، می خواستم بگویم اعصابم خرد است اما نگران بودم 

سانسورش کنند«.
این پایان درگیری توییتری شخصیت خیالی مارج با مشاور 
ترامپ نبود و الیس در پاسخ به پست توییتری سیمپسون ها 
در این شبکه اجتماعی نوشت: »مارج احتماالً قرار است به 

دموکرات ها رأی بدهد، آن هم از طریق پست!«
حاال کاربران فضای مجازی بابت این درگیری توییتری، 
شروع به تمسخر ترامپ و مشــاورش کرده اند. در پایان 
بخشی از توییت های منتشر شده توسط کاربران آمریکایی 

را می خوانید:
 واقعاً جالبه. ما از کسانی که با یک شخصیت کارتونی 

درگیر شده اند انتظار داریم کشور را اداره کنند.
 درحالی که ما در خیابان ها برای بازگرداندن عدالت به 
کشورمان شعار می دهیم، ترامپ و دوستانش درحال جر و 

بحث با یک شخصیت کارتونی هستند.

اگر هنوز جایی برای هیئتتان پیدا نکردید
قــدس زندگی: محرم دارد می رســد 
و هیچ بعید نیســت شــما هم از جمله 
هیئتی هایی باشید که هنوز نتوانسته اید 
طبق پروتکل های بهداشتی جایی برای 
برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا پیدا 
کنید. اول این خبــر مربوط به تهران را 
بخوانیــد: »مدیرکل تبلیغات اســالمی 

اســتان تهران گفت با توجه به لزوم برگزاری مراسم عزاداری در فضاهای 
غیرمســقف، اگر مســئوالن هیئت ها و اقامه کنندگان عزای سیدالشــهدا 
علیه السالم تاکنون موفق به تهیه مکان مناسبی نشده اند، می توانند براساس 
شناختی که از امکانات منطقه برگزاری هیئت خود دارند، برای در اختیار 
گرفتن فضاهای باز موجود اقدام کنند... مسئوالن این هیئت ها برای استفاده 
از صحن امامزادگان مدفون در استان تهران با مراجعه به مدیر آستان مورد 
نظر، برای اســتفاده از مدارس به ادارات آموزش و پرورش، برای برگزاری 
مراســم در بوستان ها به مناطق شهرداری، برای به کارگیری ورزشگاه ها به 
ادارات ورزش و جوانــان و نیز برای اســتفاده از حیاط نواحی و حوزه های 
مقاومت بســیج به معاونت فرهنگی رده های مقاومت بسیج مراجعه کنند. 
همه مراجعات به نهادهای مذکور، باید با معرفی نامه از ســازمان تبلیغات 
اسالمی صورت پذیرد«. خب حاال شما هم می توانید با پیگیری از سازمان 
تبلیغات اسالمی اســتان یا شهرتان، همین روال را دنبال کنید و عزاداری 
ماه محرم را با رعایت همه نکات بهداشــتی به صورت شایسته و در امنیت 

و ایمنی کامل برگزار کنید.

هر کس زودتر کرونا بگیرد
قــدس زندگی: می دانم بــاور کردنش 
سخت است. آن هم در شرایطی که همه 
مردم دنیا و همه دســتگاه ها و تشکیالت 
دولت ها بسیج شــده اند تا با رعایت موارد 
بهداشتی، ســاخت دارو و یا تهیه واکسن 
هرجور هســت از شر ویروس کرونا راحت 
شوند یا حداقل آمار ابتال و مرگ و میر را 

پاییــن بیاورند. به هر حال پایگاه خبری کانادایی »گلوبال نیوز« گزارش داده 
که: »دانشجویان در ایالت آالباما یک جریان تأسف آور را شروع کرده اند... کرونا 
پارتی! این جشن ها شبیه به یک رقابت است که در آن افرادی که به ویروس 
تنفسی به شدت واگیر مبتال هستند، حضور دارند و بر سر اینکه چه کسی زودتر 
مبتال شود شرط بندی می کنند«. »سونیا مک کینستری« عضو شورای شهر 
»تاسکولسا« در ایالت آالبامای آمریکا به سی ان ان گفته این پارتی ها عمدتاً در 
این شهر برگزار می شوند و افراد مبتال تشویق می شوند تا در این پارتی ها حضور 
پیدا کنند برای اینکه بقیه بتوانند با ویروس به صورت عمدی تماس داشــته 
باشند. اولین فردی که توسط دکتر تأیید شود به واسطه شرکت در پارتی به 
کرونا مبتال شــده است، همه پول های حاصل از فروش بلیت پارتی را خواهد 
برد... رئیس آتش نشــانی تاسکولسا می گوید این البته محدود به دانشجویان 
نیست و گاهی دانش آموزان و بچه ها نیز در این میهمانی ها شرکت می کنند... 
دکتر جین، رئیس بیمارستان سن آنتونیو نیز در گفت وگو با گاردین برگزاری 
چنین میهمانی هایی را تأیید کرده و گفته که کرونا پارتی یک میهمانی است 
که توسط فرد مبتال برگزار می شود برای اینکه ببینند این ویروس واقعی است 

و اینکه آیا همه می توانند مبتال شوند؟«

 مجازآباد
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ورزشورزش
ابهام در حضور چشمی و کریمی در دربی

استقالل در چنگال 
مصدومیت های بدموقع

کفاشیان: 

جوان ها در فدراسیون کار می کنند 
پول ویلموتس را می دهند!

بی پولی مردم  و تخفیف های دولتی، بالی جان این کسب وکار فرهنگی شده  اند

غریب تر  ز نویسنده ها، کتاب فروش...

یک نامه از »گرین دیل« ام آرزوست
رقیه توسلی: پستخانه هم پستخانه های 
قدیم. غلغله است. به زور از دستگاه شماره 
می گیرم. آمده ام مرسوله ای بفرستم آن سر 

نقشه. بفرستم شیراز.
کرونا انگار کار این اداره را 10 برابر کرده. 
جای ســوزن انداختن نیســت. تا نوبتم 
31 نفــر مانده. نگاهــم البه الی جمعیت 

می چرخد و می افتد به خانومی ماسک روی دهان که همسرش انگار پستچی 
است. 

ترجیح ام این است بیرون منتظر شوم تا شماره ام را صدا بزنند. خانواده نامه رسان 
هم از ساختمان می آیند توی هوای آزاد.

دیدن این زوج را فارغ از اشــتباه ماسکی که دارند، دوست دارم و به فال 
نیک می گیرم. به گمانم خیلی ها حس نوستالژیکشــان با دیدن این شغل 

زنده می شود.
به ظاهر هرچند دارم آن ها را سیر می کنم، اما درواقع رفته ام دوردست ها. مگر 
می شود پای بسته و پست و پستخانه وسط باشد، یاد »علی« نپیچد توی سرم. 
برادری که به خودش می گفت »پَت پستچی« و تمام روزهای کودکی با کیف 
و دوچرخه و کالهی، توی کله مان کــرده بود داریم در دهکده  »گرین  دیل« 

زندگی می کنیم.
دارم تماشایشــان می کنم. خانوم و آقای پســتچی قدم زنان می روند تا موتوِر 
خورجین دار و بسته ها و پاکت ها را می چپانند توی دل باردان و دور می شوند. 
من هم دور می شوم و نمی مانم. می روم به سال هایی که خواهر پت بودم. پت 

کلیفتون نامه بر.
به آن  وقت ها که نامه، اولویت بود توی زندگی مان. هر روز پســتچی برایمان 

نامه واقعی می آورد.
چطور؟ این طور که آقاجاِن مهربان وقت و ارزش قائل می شــد برای همه مان 
یکی دو خطی می نوشــت می گذاشت توی پاکت نامه. چسب می زد. پشتش 
اســممان را با خوش خط می آورد و توی صندوق پست اسباب بازی که برای 
علی خریده بود، می انداخت تا او واقعاً پت باشد. پستچی باشد و ما هم هر روز 

عشق او را داشته باشیم.
آخ آقاجان... آخ علی، پِت پستچِی خواهر... آخ کودکی شیرین، کجایید!؟

پی نوشت: به بسته توی دستم خیره می شوم. هنوز نوبتم نشده. می دانم رفیق 
شیرازی از هدیه تولدش شاد و غافلگیر می شود. سال هاست که می دانم شیراز 
دور است. گرین دیل دور است. گذشته دور است. تورنتو دور است. اما به گمانم 
هیچ کجا دورتر از آرامگاه نیست. باید بروم دو خطی با آقاجان گپ بزنم. عجیب 

دلتنگ نامه نویس شده ام.

ببرخوش اخالق: 

پرسپولیس لیاقت  قهرمانی 
داشت

بر
ر خ

ژی
: آ

رح
ط

باور می کنید؟

چه خبر؟

روزمره  نگاری

محاکمه علنی غارتگران بیت المال مطالبه عمومی استمحاکمه علنی غارتگران بیت المال مطالبه عمومی است

 حکم ویلموتس  حکم ویلموتس ۵0۵0 میلیارد بیشتر از  میلیارد بیشتر از 
بودجه کمیته المپیک و پارالمپیک!بودجه کمیته المپیک و پارالمپیک!
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      با خسارت میلیاردی ویلموتس چه کارهایی می توان کرد؟

از بازگشت بسته های پرمخاطب اینترنت تا درگیری توییتری مشاور ترامپ با یک شخصیت کارتونی

پایان گربه رقصانی اپراتورها
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سینا حسینی: انتشار حکم بدوی پرونده شکایت مارک 
ویلموتس از فدراســیون فوتبال پرده از یک فاجعه بزرگ 
تاریخی برداشت، فاجعه ای که اگر در مراحل بعدی به شکلی 
منطقی و درست مدیریت نشود، بحرانی بزرگ را به فوتبال 
ایران تزریق خواهد کرد تا شاهد اثبات بی کفایتی در کلیه 

سطوح مدیریتی در ورزش و فوتبال ایران باشیم.

بی پشتوانه حقوقی#
همان طور که قاضی زاده هاشمی به عنوان یکی از نمایندگان 
مردم در مجلس شورای اسالمی اذعان دارد مفاد این قرارداد 
بدون پشــتوانه حقوقی منعقد شــده و از طرفی نماینده 
سازمان بازرسی کل کشور اشکاالت بزرگ و جدی حقوقی 
و قانونی را به انعقاد این قرارداد وارد می داند پرسش بزرگی 
برای افکارعمومی در این مقطع به وجود آمده این است که 
مسببان امضای این قرارداد امروز کجا هستند و چرا نباید به 

عنوان متهم به دادگاه معرفی نشوند؟

مطالبه جدی و عمومی#
مطالبه برخورد و مجازات این افراد از سوی افکارعمومی باید 
در این مقطع به صورت جدی از سوی دستگاه قضا پیگیری 
شود چون در صورت قطعی شدن رأی دادگاه بدوی از سوی 
سایر مجامع قضایی بین المللی لطمه بزرگ و جبران ناپذیر 

به فوتبال و ورزش ایران وارد خواهد کرد.
در برهه کنونی مسببان این فاجعه تاریخی هر یک به نوعی 
شانه از بار مسئولیت خالی می کنند و مدعی اند نقشی در 
عقد این قرارداد نداشــته اند اما بدون تردید از وزیر ورزش 
و جوانان تا کارشناســان دون پایه فدراســیون فوتبال که 
ذره ای در این ماجرا نقش داشتند باید محاکمه شوند. هنوز 
افکارعمومی از یاد نبرده اند مسئوالن وزارت ورزش و جوانان 
از جمله وزیر ورزش و جوانان، سخنگوی وزارتخانه، معاون 
ورزشی سلطانی فر، رئیس فدراسیون فوتبال، اعضای هیئت 
رئیسه و کارکنان فدراسیون فوتبال چگونه و به چه شکل 
در الپوشــانی این استخدام فالکت بار رفتار کردند تا کسی 

متوجه این افتضاح تاریخی نشوند.

مجازات کار چاق کن ها#
اما ماجراجویی های مدیران تأثیرگذار ورزش در این پروسه 
تنها بخشی از ماجراست، نکته قابل تأمل اینجاست که در 
جریان این پرونده افرادی در پشــت پرده در حال داللی و 
کارچاق کنی بودند کــه امروز باید تک تک آن ها مجازات 
شوند تا این اتفاق برای آیندگان به درس عبرتی تبدیل شود 

که دیگر تن به چنین رفتارهایی ندهند.
یافته های بدست آمده نشان از این دارد سازمان بازرسی کل 
کشور، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی و امنیتی کامالً بر 
الیه های پنهان این پرونده اشراف دارند، حتی احضارهای 
روزهای اخیر و فراخواندن آقازاده های پشــت پرده نشان از 
این دارد کســی نمی تواند به راحتی از پاسخگویی متواری 
شود اما توقع می رود با پایان یافتن تحقیقات افراد متخلف 
این پرونده به صورت رســمی و علنی محاکمه شــوند تا 
مشخص شود چه اتفاقاتی زیر پوست ورزش و فوتبال ایران 
می گذرد. قرارداد ویلموتس با فدراسیون فوتبال ایران تاکنون  
۸ میلیون و ۱۴۲ هزار یورو خسارت به بار آورده است )حدود 
۲۱۶ میلیارد تومان(، که از مجموع بودجه کمیته های ملی 

المپیک و پارالمپیک حدود ۵۰ میلیارد بیشتر است.

یک حساب سرانگشتی#
بر اساس الیحه بودجه سال ۹۹ مجموع بودجه وزارت ورزش 
و جوانان در بخش جاری و عمرانی معادل یک هزار و ۴۵۱ 
میلیارد و ۶۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، مجموع بودجه 
جاری و عمرانی کمیته ملی المپیک معادل ۱۲۹ میلیارد 
و ۲۰۰ میلیــون تومان و بودجه کمیته ملی پارالمپیک در 

بخــش جاری و عمرانی معادل ۳۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
تومان برآورد شــد که جمعاً رقم بودجه ای معادل یک هزار 
و ۶۱۵ میلیارد و ۵۶۷ میلیــون و ۲۰۰ هزار تومان را برای 
مجموعــه وزارت ورزش و جوانان،   کمیته ملی المپیک و 
کمیته ملی پارالمپیک نشان می داد. البته مشخص نیست در 

طول سال چند درصد از این بودجه تخصیص یابد.
فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( در نهایت حکم پرونده 
اختالفی ایران و مارک ویلموتس را اعالم و فدراســیون 
فوتبــال ایران را موظف به پرداخــت ۶ میلیون و ۱۳۷ 
هــزار یورو غرامت به این ســرمربی بلژیکی کرد؛ عالوه 
بر این فدراســیون فوتبال ایــران باید مبلغی در حدود 
۵هزار یورو به عنوان هزینه دادرســی به کمیته تعیین 

وضعیت واریز کند.

۸ میلیون و 1۴۲ هزار یورو تاکنون#
این درحالی اســت فدراســیون فوتبال ایران، پیش از این 
با اســتقراض از شرکت ســرمایه گذاری تأمین اجتماعی 
)شســتا( رقمی معادل ۲ میلیون یورو به عنوان دستمزد 
مارک ویلموتس پرداخت کرده بود که با احتســاب غرامت 
۶میلیون و ۱۳۷ هزار یورویی و هزینه ۵ هزار یورویی مربوط 

به دادرسی در مجموع ۸ میلیون و ۱۴۲ هزار یورو به دلیل 
قرارداد با مارک ویلموتس بلژیکی از دست خواهد رفت.

با توجه به اینکه فدراســیون فوتبال ایران باید اســتقراض 
۲میلیون یورویی خود از شستا را به صورت ارزی پرداخت 
کند و تاکنون این رقم کامالً پرداخت نشده است و مشخص 
نیست در زمان تسویه حساب با این شرکت سرمایه گذاری، 

قیمت یورو چه میزان خواهد بود. 

بیشتر از بودجه المپیک#
بنابراین اگر همه هزینه ای که روی دست فدراسیون فوتبال 
ایران تاکنون به جای مانده است به قیمت روز حساب کنیم، 
)با احتســاب هر یورو ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان( حدود ۲۱۶ 
میلیارد تومان می شــود که معــادل ۱۳ درصد کل بودجه 

ورزش ایران در سال جاری است.
البته بهایی که ورزش ایران برای انجام چهار بازی تیم ملی 
با ویلموتس باید بدهد از کل بودجه یک ســال کمیته ملی 
المپیک و پارالمپیک که باید ورزش ایران را برای بازی های 
المپیک و پارالمپیک توکیو آماده کنند حدود ۵۰ میلیارد 
تومان بیشــتر است که عمق فاجعه قرارداد با ویلموتس را 

نشان می دهد.

محاکمه علنی غارتگران بیت المال مطالبه عمومی است

حکم ویلموتس ۵0 میلیارد بیشتر از بودجه کمیته المپیک و پارالمپیک!

آزمون در زنیت ماندنی شد 
ورزش: در هفته های اخیر اخبار متعددی درباره ســردار آزمون وجود داشت که با 
ترک تیم زنیت به یک تیم بزرگ تر ملحق خواهد شــد؛ البته این اتفاق در گذشته 
بــه دفعات رخ داده بود اما تصمیم مهاجم تیم ملی همچنان برای ادامه حضور در 
فوتبال روسیه است. تمرینات تیم زنیت آغاز شده و سردار آزمون یکی از بازیکنان 

حاضر در تمرین است. 
سرگئی سماک ســرمربی تیم زنیت دراین باره می گوید: بازیکنان خارجی که در 
تمرین حاضر شــده اند بدین معنی است که ما آن ها را می خواهیم و اردوی تیم را 

ترک نمی کنند. 

کفاشیان: 
جوان ها در فدراسیون کار می کنند پول ویلموتس را می دهند!

ورزش: نایب  رئیس فدراسیون فوتبال درخصوص اینکه آیا این پول باید از بیت المال 
پرداخت شــود یا خیر اظهار کرد: این گونه نیســت که فوتبال درآمد نداشته باشد. 
فدراسیون ۵، ۶ میلیون یورو آن ور )فیفا( دارد و باید تالش کند این پول را پرداخت 
کند. سرانجام جوانان کار می کنند و این پول را می دهند. کفاشیان با بیان اینکه مدیران 
ما پس از حضور در باشــگاه های خود تحت جوسازی قرار می گیرند عنوان کرد: هر 
کسی در زمان مدیریت خودش می خواهد خود را نشان دهد و بمبی بترکاند. مدیران 

در فدراسیون کار می کنند و منافع فوتبال را می بینند. 

فرمول یک؛ همیلتون از رکورد شوماخر گذشت
ورزش: مرحله ششم مسابقات اتومبیلرانی فرمول یک قهرمانی جهان، عصر دیروز در اسپانیا 
با برتری لوئیس همیلتون، راننده انگلیسی تیم مرسدس به پایان رسید. همیلتون پس از 
پایان گرندپری اسپانیا، برای هشتاد و هشتمین بار روی سکوی نخست یک گرندپری قرار 
گرفت تا فاصله خود با رکورد میشائیل شوماخر را به سه پیروزی برساند. لوئیس همیلتون 
که تا کنون ۶ بار قهرمان مسابقات فرمول یک شده، پس از مسابقه روز گذشته کاتالونیا برای 
صد و شصت و پنجمین بار روی یکی از سکوهای اول تا سوم F۱ ایستاد و از رکورد ۱۵۵ 
سکوی شوماخر گذشت. همیلتون در حال حاضر با ۱۳۲ امتیاز در جایگاه نخست جدول 

مسابقات فرمول یک قرار دارد و مکس ورستاپن با ۹۵ امتیاز دوم است.

مخالفت گل محمدی با ترانسفر بازیکنان اصلی 
ورزش: سرمربی پرسپولیس مخالفت قطعی خود را با جدایی بازیکنان اصلی این 
تیم اعالم کرده است. بازیکنانی نظیر علی علیپور، مهدی ترابی و احمد نوراللهی که 

کار سختی برای جدایی از این باشگاه پیش روی خود ندارند.
در این بین، گل محمدی بشار رسن را با توجه به قرارداد سنگینی که به دلیل ارزش 
دالری آن روی دست باشگاه می گذارد را به مسئوالن پرسپولیس واگذار کرده است 

تا در صورت توافق بر سر مسائل مالی بتوانند او را حفظ کنند.
این در حالی اســت که علیپور و ترابی پیشنهادهای رسمی از چند باشگاه اروپایی 

و آسیایی دریافت کرده اند و صحبت هایی درباره ترانسفر آن ها به گوش می رسد.

امیرمحمد سلطان پور: امشــب در ورزشگاه خوزه 
آلواالده شهر لیســبون، بایرن مونیخ و المپیک لیون 
برای مشــخص شــدن چهره دومین فینالیست این 
فصل رقابت های لیگ قهرمانان باشــگاه های اروپا به 

مصاف هم خواهند رفت. 
ایــن دو تیــم در مرحله یــک چهارم نهایــی نتایج 

درخشانی کسب و همه را شگفت زده کردند. 
قهرمان آلمان موفق شــد در یک دیــدار تاریخی با 
حســاب ۸-۲ بارسلونا را در هم بکوبد و لیون که این 
فصل در لیگ فرانســه به رتبــه ای بهتر از هفتمی 
دســت پیدا نکرده بود، با نتیجه خــارق العاده ۱-۳ 
منچسترســیتی را از پیش رو برداشت. پیروز مسابقه 
امشب روز شنبه باید دیدار بزرگ فینال مسابقات را 

برگزار کند تا نامش را در تاریخ به ثبت برساند.
حتی قبــل از ُخرد کردن بارســلونا، از بایرن مونیخ 
به عنــوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی و کســب 
ششمین جام خود در جام لیگ قهرمانان باشگاه های 
اروپا نــام می بردند. پــس از اینکــه باواریایی ها به 
عنوان نخســتین تیم تاریخ که در مرحله حذفی این 
مسابقات موفق به زدن هشت گل می شود، واقعاً این 
سؤال مطرح اســت که چه تیمی یارای قرار گرفتن 
در ســد راه بایرن برای جلوگیری از کســب سه گانه 

تاریخی آن ها خواهد بود.
 ۱۹ تیم در بازی های گذشته تالش کرده اند تا جلو 
مونیخی ها برای کســب پیروزی بایستند اما شکست 
خوردند، که شــروع آن به بهمن ماه سال گذشته بر 
می گــردد. حتی اگر بخواهیم به قبــل از آن نگاهی 
بیندازیم شاگردان هانسی فلیک در ۲۵ بازی گذشته 
خــود در تمامــی رقابت ها ۲۴ پیــروزی و تنها یک 
تساوی بدســت آورده اند؛ آن مساوی هم در مقابل 
دیگر تیم حاضر در مرحله نیمه نهایی این فصل لیگ 

قهرمانان یعنی الیپزیگ رقم خورده است. 

یک غافل گیری دیگر در عصر کرونا؟!#
اگــر بــازی مرحله قبــل لیون و منچسترســیتی و 
عملکرد فوق العاده تیم فرانســوی را دیده باشید، به 
این راحتــی آن ها را از پیش بازنــده تقابل با بایرن 
معرفی نخواهید کرد. در آن بازی ابتدا مکس کورنت، 
لیون را از شــاگردان پپ گواردیوال پیش انداخت اما 
کوین دبروین بازی را به تســاوی کشاند. سپس این 
موســی دمبله بود که توانایی های هجومی خود را به 
رخ کشید و با به ثمر رساندن دو گل شبی رؤیایی را 

برای هواداران تیمش رقم زد. 
شاید این آمار باورکردنی نباشد اما لیون از فصل۱۲ 
/۲۰۱۱ کــه دو دیــدار پیاپــی را مقابــل تیم های 

دینامو زاگرب و آپوئل به پیروزی رســید، نتوانســته 
در دو دیدار پشت ســر هم در لیگ قهرمانان پیروز 
باشد. اگر فرانسوی ها مقداری خرافاتی باشند مسلماً 
این آمار بایرن بــه آن ها امید خواهد داد باواریایی ها 
در چهار مســابقه گذشته خود در مرحله نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان نتوانســته اند پیروز باشــند. بایرن و 
لیون یکبار دیگر در گذشته در این مرحله مسابقات 
مقابــل هم صف آرایی کرده اند جایی که مونیخی ها 
در مجموع دو بازی رفت و برگشــت در سال ۲۰۰۹ 
موفــق به شکســت قهرمان آن زمان لیــگ فوتبال 

فرانسه شدند.
مســابقات این فصــل به خاطر همه گیــری ویروس 
کرونا، به شکل خاص و بی سابقه ای در تاریخ برگزار 
می شود و تا اینجا شــاهد اتفاقات غافلگیرکننده ای 
بــوده ایم، و لیون امیدوار اســت بتواند یکی دیگر از 

غافل گیری های دیگر این فصل را رقم بزند.

وضعیت مصدومان و محرومان#
مدافع راســت فرانســوی بایرن یعنی بنجامین پاوار 
از روز دوشــنبه پس از مدت هــا مصدومیت دوباره 
تمرینات ســبک خود را آغاز کرده و شــاید در بازی 
امشب مورد استفاده قرار بگیرد. البته جاشوآ کیمیچ 
در این پســت بســیار خوب بــوده و در طرف دیگر 
آفونسو دیویس بهترین دفاع چپ حال حاضر جهان 
محسوب می شــود و بسیار بعید است فلیک تغییری 

در این دو پست به وجود بیاورد. 
اگر یــک خط جلوتر بیاییم باز هــم قضیه از همین 
قرار اســت جایی که کینگزلی کومان که به تازگی از 
مصدومیت رهایی یافته بعید است بتواند جای ایوان 
پریشــیچ ای را بگیرد که یکــی از اصلی ترین دالیل 
کسب پیروزی پر گل بایرن در مرحله گذشته مقابل 
بارســا بود. در خط حمله مونیخی ها دوباره همگان 
چشم به درخشــش لواندوفســکی خواهند داشت، 
جایی که او در هشت مسابقه پیاپی در لیگ قهرمانان 
گلزنــی کــرده و فقط نیســتلرو با ۹ و کریســتیانو 
 رونالدو بــا ۱۱ بازی پیاپی گلزنــی را باالتر از خود 

می بیند.
در لیــون دمبله پس از دو گلــی که از روی نیمکت 
به ثمر رســاند احتماالً در ترکیــب ثابت قرار بگیرد 
و کارل توکــو اکامبی از خط حمله به وینگ بیاید تا 
مثل دیپای در جهت مخالفش از جناحین حریف را 
مورد آزار و اذیت قرار دهند. فرانســوی ها مصدوم و 
محرومی ندارند و بعید است آن ها مثل بایرن مونیخ 
تغییر دیگری در ترکیب خود نسبت به بازی مرحله 

گذشته داشته باشند.

حمیدرضا عرب: اســتقالل به کانونی برای مصدومان 
تبدیل شــده و بازیکنانش یکی پس از دیگری از چرخه 
تمرینی و بازی ها خارج می شوند. اگر لیگ را مرور کنیم 
به اسامی پرتعدادی از مصدومان استقالل برمی خوریم که 

از همان بدو شروع تیم را تنها گذاشتند. 

غایبان همیشگی#
استقالل لیگ را در فقدان دو مهره هجومی خود محسن 
کریمی و داریوش شجاعیان شروع کرد اما به سبب آنکه 
دیاباته و قایدی کار خود را به عالی ترین شــکل ممکن 
انجام دادند هرگز جای خالی این دو عنصر هجومی در 
ترکیب استقالل احساس نشد. اما هرچه از شروع لیگ 
گذشته برتعداد مصدومان استقالل افزوده شد. از همان 
میانه های راه دیاباته با مصدومیت های مکرر خود نشان 
داد بازیکنی نیست روی یک فصل بتوان روی او حساب 
کرد و پی درپی مصدوم بود. شــیخ همین اواخر دربازی 
فوق حساس تیمش مقابل ســپاهان در جام حذفی از 
حضور در ترکیب تیمش به دلیل آسیب دیدگی محروم 
بود. البته شــیخ به لحاظ کیفی آن قدر اثرگذار بود که 
در دوران حضورش توانســت جای خالی خود را در ایام 
فقدان پر کند اما این دلیلی نمی شــود غیبت های او را 
نادید بگیریم. از شــیخ که بگذریم بــه نام های دیگری 
برمی خوریم. مرتضی تبریزی و رضا آذری دیگر بازیکنانی 
بودند که به دلیل پارگی رباط پا که در جریان بازی های 

تدارکاتی ایام تعطیلی به دلیل شیوع کرونا دچار شدند 
نتوانستند استقالل را همراهی کنند. اما در عین حال در 
همه روزهایی که اســتقالل در لیگ حضور داشت بارها 
ســیاوش یزدانی را از کف داد. عارف غالمی در مقاطعی 
مصدوم بود. میالد زکی پور تا آستانه پارگی رباط پیش 
رفت که شــانس آورد و به تازگی ارســالن مطهری به 
دایره مصدومان استقالل اضافه شده و در کنار او فرشید 

اسماعیلی به همین سبب چند بازی را از دست داد.

مصدومیت های بدموقع#
 حاال و در آستانه دو بازی فوق حساس استقالل مقابل 
شاهین شــهرداری بوشهر و پرسپولیس دو عنصر دیگر 
اســتقالل با مصدمیت مواجه شــده اند بــه طوری که 
پزشکان استقالل اعالم کرده اند چشمی و کریمی قطعاً 
در بازی با شــاهین غایبند و پس از آن باید درباره شان 
تصمیم گیری کرد. از باشــگاه استقالل اما خبر می رسد 
کریمی به دربی نخواهد رسید و وضعیت چشمی کاماًل 
مبهم اســت. به این ترتیب استقالل در غیاب بازیکنانی 
مقابل پرسپولیس قرار خواهد گرفت که از نظر اثرگذاری 
بهترین های تیم خود بوده اند و روشن نیست نبود آن ها 
وضعیت فنی اســتقالل را به چه شکلی در خواهد آورد. 
آیا استقالل همچون بازی با سپاهان که شیخ را نداشت 
می تواند درغیاب این دو از سد پرسپولیس بگذرد؟ سؤال 

سختی است.

»لیون« و »بایرن مونیخ« در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا

تقابل شگفتی ساز و در هم کوبنده!
ابهام در حضور چشمی و کریمی در دربی

استقالل در چنگال مصدومیت های بدموقع
ضد  حمله

پرسپولیس هفته آینده به برانکو پول می دهد
ورزش: باشــگاه پرسپولیس با تأمین منابع مالی الزم در هفته آینده بخش 

زیادی از باقی مانده مطالبات برانکو ایوانکوویچ را پرداخت می کند. 
طبق اعالم مهدی رسول پناه با توجه به اینکه تاکنون ۳۰ درصد از پول برانکو 
به وی پرداخت شده، ۷۸۴ هزار دالر از مطالبات وی باقی مانده که با پرداختی 
هفته آینده به سرمربی اسبق پرسپولیس، میزان دریافتی های وی به حد قابل 

توجهی می رسد.

6بازیکن به جمع سپاهانی ها برمی گردند
ورزش: تیم سپاهان اصفهان از جمله تیم های لیگ برتری فوتبال ایران است 
که بازیکنان قرضی زیادی در تیم های دیگر دارد. ابوالفضل عکاشه، داودرجبی، 
رضا دهقــان، حامد بحیرایی، مهدی رجبی و محمد پاپی ۶ بازیکن قرضی 
سپاهان هســتند که در فصل جاری، در تیم های دیگر توپ زدند و با اتمام 

مسابقات این فصل باید در تمرینات سپاهان حاضر شوند.
باید دید تکلیف این بازیکنان برای فصل آینده چه می شود و البته این موضوع 

به نفراول کادر فنی زردپوشان در دور جدید لیگ برتر بستگی دارد.

کرمانشاهی، اصلی ترین گزینه برای قضاوت دربی
ورزش: از فدراسیون فوتبال شنیده می شود با توجه به مسائل پیش آمده در 
هفته های گذشته حاال رضا کرمانشاهی داور باتجربه فوتبال ایران گزینه اصلی 

سوت زدن در دربی حذفی است.
کمیته داوران برای سپردن سوت دربی گزینه های زیادی دارد. داورانی مثل 
اشکان خورشیدی، بیژن حیدری، محمدحسین زاهدی فر، مهدی سیدعلی 
و ... اما حضور هرکدام از این داوران می تواند حاشــیه ساز شود. باید دید در 
جلسه روز یکشنبه کمیته داوران که درباره انتخاب داور دربی چهارشنبه هفته 
بعد است چه اتفاقی می افتد و در نهایت نام کدام داور به عنوان قاضی نهایی 

دربی بیرون می آید.

میثاقیان: در ملوان شاهکار مربیگری ام را دیدم!
ورزش: اکبر میثاقیان، سرمربی مشهدی و باتجربه ملوان که جانشین 
محمد احمدزاده در این تیم طی هفته های پایانی شــد در نهایت موفق 
به حفظ ســهمیه انزلی در لیگ دسته اول شد. او درباره شرایط کارش 
در این تیم گفت: از زمانی که من به تیم ملوان رفتم، تیم شرایط خوبی 
نداشــت و تیم امتیاز خیلی کمی داشت. به نظرم یکی از شاهکارهای 
مربیگــری  ام همین بود چون پس از کرونا هم بــود و چنین تجربه ای 
نداشتم. با همت آقایان نوری و زارع و تمامی عوامل عزیز باشگاه ملوان 
موفق شــدیم تیم را نگــه داریم و از این بابت خیلی خوشــحالیم که 

توانستیم دل هواداران را شاد کنیم.

جلسه مخفیانه وریا غفوری با مدیرعامل استقالل
ورزش: وریا غفوری که روز گذشــته ســعی کرد بازیکنان استقالل را پس 
از حواشــی پیش آمده هم قســم کند و عاملی برای انتشار پست مشترک 
اینستاگرامی توسط نفرات تیم بود، دیروز به دیدار احمد سعادتمند رفت. به 
نظر می رسد غفوری درباره مسائل پیش آمده درباره استقالل و البته شرایط 
این تیم در آستانه دیدار دربی پایتخت صحبت هایی را با سعادتمند داشته و 

درخواست هایی را مطرح کرده است.

سقوط استقالل و پرسپولیس در رنکینگ جهانی 
ورزش: در رنکینــگ ماهانــه ای کــه »فوتبال دیتابیس« منتشــر کرده 
پرسپولیس تیم ۱۴۵ جهان است. بهترین تیم ایران، ماه گذشته رتبه بهتری 
داشــت و در رده ۱۳۲ قرار داشت استقالل اکنون در رتبه ۲۱۳ جهان است 
و نسبت به جایگاهی که سال گذشته در این مقطع داشت با افت ۵۰ رده ای 

مواجه شده است.

منهای فوتبال

لیگ قهرمانان اروپا
لیون - بایرن مونیخ

   چهارشنبه 29 مرداد - 23:30 از شبکه سه

ورزش در سیما

بنا: تاج قرارداد ننگینی بست
ورزش: بنا، ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی که معموالً خیلی ُرک 
صحبت می کند و درباره مســائلی به جز کشتی هم اظهارنظر دارد، در 
پاسخ به پرسشی درباره محکوم شدن فدراسیون فوتبال ایران به پرداخت 
بدهی ۱۷۰ میلیاردی به مارک ویلموتس گفت: یک ســری به آرشیو 
خبرگزاری ها و روزنامه ها بزنید متوجه می شوید سال ها در مورد فوتبال 
داد زدم. خودم عاشــق فوتبال هســتم و هزار رفیق فوتبالی دارم ولی 
بی تدبیری هایی که مدیریت فدراسیون و ورزش انجام می دهد، ما را به 
اینجا می کشاند که باید میلیاردها تومان به ویلموتس بدهیم آن هم برای 
هیچ. این طور حساب نکنید این پول ها همه اش حاصل بی تدبیری بوده؛ 
بلکه بخشی دانســته و در باندهای مافیایی پرداخت زد و بند می شود. 
وزارت ورزش باید دقت بیشــتری کند تا پول هایمان بیهوده هدر نرود. 
نمی گوییم این پول ها به سمت کشتی بیاید بلکه همه رشته ها را حمایت 
کنــد. ویلموتس به خاطر دو باختی که آورده، ۱۶۴ میلیارد پول خواهد 
گرفت. این حاصل قرارداد ننگینی است که فدراسیون تاج با وی بسته بود.

کیانوش سرانجام به بورسیه 500 دالری رسید
ورزش: از چنــدی پیش با اعالم کمیته بین المللــی المپیک، تعداد 
محدودی از ورزشکاران هر کشور صاحب بورسیه برای بازی های المپیک 

توکیو شدند و ماهیانه ۵۰۰ دالر دریافت می کنند. 
بر سر اعالم فهرست ۱۱ نفره از سوی کمیته ملی المپیک ایران بحث های 
زیادی به وجود آمد و سپس حاشیه هایی بر سر پرداخت این مبلغ از سوی 

فدراسیون ها وجود داشت.
کیکاووس سعیدی، دبیرکل کمیته ملی المپیک دراین باره گفت: از ایران 
۱۱ ســهمیه به عالوه چهار ســهمیه برای رشته اسکی برای حضور در 
المپیک زمستانی معرفی شدند. این اتفاق بر اساس اعالم فدراسیون های 
ملــی و با تأیید  IOC صورت گرفت. وی افــزود: ما پس از دریافت این 
مبلغ از سوی IOC آن را به صورت ریالی به فدراسیون های مربوط واریز 
می کنیــم. تا االن دو مرحله این اتفاق رخ داده و مرحله ســوم در حال 
پرداخت اســت. فقط یک مورد در پرداخت مشکل وجود داشت آن هم 
کیانوش رستمی بود که مشکل او نیز حل شد و مبلغ به دستش رسید.

رکابزن ملی پوش: باید دوچرخه ام را بفروشم!
ورزش: دارنده مدال برنز دوچرخه سواری کوهستان آسیا گفت: در حالی 
که مسئوالن فدراسیون زیر باد کولر هستند و حقوقشان را می گیرند من 

مجبور شدم برای امرار معاش دوچرخه هایم را زیر قیمت بفروشم.
فرزاد خدایاری در گفت و گو با ایســنا در مورد مشکالت مالی رکابزنان 
در شــرایط تعطیلی اردوها و مسابقات بیان کرد: قبل از شیوع ویروس 
کرونــا وضعیت همین بود و لیگ بــا تالش خود ورزشــکاران برگزار 
می شد. فدراســیون فقط کالس آموزشی برگزار می کند اما هیچ کاری 
برای ورزشــکار انجام نمی دهد. من هفت ســال اســت عضو تیم ملی 
دوچرخه سواری کوهستان هستم و نخســتین مدال بزرگساالن تاریخ 

کوهستان ایران را گرفتم اما حقوقی از فدراسیون دریافت نمی کنم.

ادامه سرپرستی رضایی در کاروان  پارالمپیک
تسنیم: تابع، دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک درباره ادامه فعالیت 
هادی رضایی به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال نشسته گفت: رضایی 
همچنان سرپرست کاروان و سرمربی تیم ملی است و تغییری نخواهیم 

داشت و او به کارش ادامه خواهد داد.
تابع درباره استخدام مربی خارجی برای زهرا نعمتی و ساره جوانمردی و 
اینکه کدام نهاد موضوع هزینه این استخدام را برعهده خواهد گرفت اظهار 
کرد: اگر زمانی قرار باشد مربی خارجی برای نعمتی و جوانمردی جذب 

شود، باید باالتر و بهتر و ویژه تر از مربیان داخلی باشند. 

رویارویی عبادی پور با کوالکوویچ 
فارس: باشگاه اسکرابلچاتوف لهستان به مناسبت ۹۰ سالگی خود تصمیم 
دارد یک تورنمنت چهار جانبه را پیش از شروع رقابت های لیگ والیبال 
لهستان برگزار کند. بنا بر تصمیم مسئوالن اسکرابلچاتوف این تورنمنت با 
حضور تیم های اسکرابلچاتوف، زاکسا، یاستربسکی و زاویرچه در روزهای 

۳۱ مرداد تا اول شهریور ماه برگزار می شود.
میالد عبادی پور، دریافت کننده والیبال ایران عضو تیم اســکرابلچاتوف 
است و ایگور کوالکوویچ، سرمربی پیشین تیم ملی والیبال ایران هم به 

تازگی هدایت زاویرچه را برعهده گرفته است.

ورزش: مراسم افتتاحیه سالن توفیق جهانبخت پس از بازسازی با 
حضور مسئوالن ورزش کشور برگزار شد. در بخشی از این مراسم 
علیرضا دبیر به رونمایی از برنامه های جدید فدراســیون بعد از 
بازسازی این سالن پرداخت و گفت: وقتی ما اینجا آمدیم گچ های 
اینجا پودر شــده بود. علت آن بی تدبیری دوســتان در ۱۰ سال 
گذشته بود که اینجا پشت پنجره ها صخره کوهنوردی گذاشتند 
و به این کار زشت مجوز دادند که سبب شد اصالً گردش هوا در 
سالن برقرار نباشد. تا پایان شهریور به ما بعد از ۱۲ سال قول دادند 
اینجــا را تخلیه کنند. به کوهنوردی زمین داده شــده و از آقای 

صالحی امیری می خواهم این کار سریع تر انجام شود.
وی همچنین از فعالیت حمید سوریان و محمد بنا در سالن توفیق 
جهانبخت خبر داد و گفت: این سالن کشتی در مرکز شهر است 
و قرار اســت به مرکز قهرمانی ما تبدیل شود. آقای بنا به همراه 
سوریان قرار شده روزهای زوج یا فرد به جوانان تمرین بدهند و 

آقای کاوه هم همین کار را انجام دهد. 

خواب هشت ماهه کشتی#
رئیس فدراســیون کشتی در بخش دیگری از صحبت های خود 
در حاشیه این مراسم به عدم صدور مجوز برای برگزاری تمرینات 
و مســابقات کشتی پرداخت و عنوان کرد: دیشب با دکتر نمکی 
جلسه داشتیم و از کادر زحمتکش درمانی کشور قدردانی کردیم 
که توفیق خدمت به مردم نصیبشان شده است. درباره بازگشایی 
لیگ و تمرینات صحبت شد و قرار شد جلسات بیشتر با حضور 
وزیر بهداشت تشکیل شــود. با این وضعیت کسی از کشتی در 

المپیک مدال نخواهد. کشتی گیران نزدیک هشت ماه است روی 
تشــک نیامده اند در حالی که کشورهای دیگر کارشان را شروع 
کردند. مگر فوتبال با کشتی چقدر تفاوت دارد که لیگ آن ها آغاز 
شده است. در این موضوع جدی هستیم و امیدواریم با برگزاری 

جلسات دیگر مشکل حل شود.

درخواست حمایت طالقانی#
رئیس اســبق فدراسیون کشتی گفت: مسئوالن اگر برای سال 
آینده در المپیک از کشــتی مدال می خواهنــد باید حمایت 
بیشتری از این رشــته به عمل آید. محمدرضا طالقانی گفت: 

ورزش و آموزش و پرورش در این کشــور مجانی بوده اســت. 
خودم هر جــا رفتم مجانی کار کردم. وقتی به دســتور دکتر 
غفوری فرد و صنعتکاران آمدم، نخستین کارم این بود که همین 

سالن کشتی را بازسازی کردم.
وی خطاب به صالحی امیری و علــی نژاد ادامه داد: ما پنج 
بار قهرمان جهان شــدیم. در زمــان من یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار نفر کشــتی گیر داشتیم، اما االن به ۴۵ هزار نفر رسیده 
اســت. تو را به خدا قسم از کشــتی حمایت کنید. اگر برای 
ســال آینده مدال می خواهید باید خیلی بیشــتر از کشتی 

حمایت کنید.
رئیس اسبق فدراسیون کشتی در پایان افزود: اینجا باید به پایگاه 
قهرمانی تبدیل شــود. محمد بنا که من با درخواست زیاد از او 
خواستم از آلمان به ایران بازگشت، از همین سالن کارش را شروع 

کرد. خیلی از بزرگان دیگر هم از این سالن شروع کردند.

فرق کشتی با فوتبال چیست؟
دبیر: با این وضعیت کسی از کشتی مدال نخواهد

گفت  وگوی کوتاه

ورزش: شاید غریب ترین جمالت مهاجم خارجی استقالل به 
گوش هواداران فوتبال ایران زمانی بر زبانش جاری شد که از 
پرسپولیس، قهرمان لیگ برتر تمجید کرد و به عنوان مهاجم 
رقیب دیرینه سرخپوشان گفت: »فکر می کنم و معتقد هستم 
پرسپولیس در این فصل خوب بازی کرد و لیاقت جایگاهش 

را دارد«.
وی به این مقدار بسنده نکرد و در واکنش به شادی گل علی 
علیپور مهاجم پرسپولیس در دربی برگشت که شبیه به شادی 
گل خودش بود )پنجه کشــیدن( چیــزی گفت که تاکنون 
نظیرش گفته نشده بود: »علیپور بازیکن بسیار خوبی است 
و اتفاقاً از کار او )تقلید خوشــحالی گلم( خوشم آمد. علیپور 
فصل خوبی را پشت سر گذاشته و برادر من است. حرکت او 
در خانواده انجام شده و هیچ مشکلی وجود ندارد. جام یا کفش 
طالیی که شاید به ما دو نفر می دهند را به کل ایرانیان هدیه 
می دهیم و می گوییم این برای شماست«. دیاباته با اظهارات 

پرطمأنینه خود نشان داد پشت آن پنجه های تیزی که پس 
از گلزنی به سمت دوربین ها و سکوها می کشد، قلبی دارد به 
وسعت یک دریا؛ سرشار از احترام، انسانیت و گذشت. آنجا که 
او خطاب به منتشر کنندگان قراردادش گفت: »ای شخصی 
که قراردادم را منتشــر کردی، من تو را نمی شناسم ولی اگر 
االن من را می بینی، تو را بخشیدم! از همه درخواست می کنم 
فردی که قراردادم را روی اینستاگرام گذاشت ببخشند. من آن 
شــخص را بخشیدم و شما او را ببخشید چون مسائل خیلی 

مهم تر از این قضیه وجود دارد«.
کاش بازیکنان و هواداران فوتبال ایران بارها صحبت های این 
مهاجم خارجی را با خود مرور و آن را ملکه ذهن خود کنند. 
کاش فیلم این صحبت ها را هر روز در آکادمی های فوتبال برای 
کودکان و نوجوانان، این نهال های فوتبال به نمایش بگذارند تا 
آن ها متوجه شوند مسیری که فوتباِل بی اخالق کشورمان طی 

می کند پایان خوشی نخواهد داشت.

ببرخوش اخالق: پرسپولیس لیاقت قهرمانی داشت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945899(

آگهی تغییرات شرکت داروسازی ثامن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3326 و شناسه ملی 10380192267

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,04,15و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,04,29 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : سرمایه شرکت از مبلغ 380000000000ریال به مبلغ 1310000000000 ریال منقسم به 131000000 سهم 10000 ریالی با نام 
ازمحل مطالبات حال شده به مبلغ 906300328839 ریال و واریز نقدی به مبلغ 23699671161 ریال که به موجب گواهی شماره 
99,274831 مورخ 1399,03,10 بانک ملت شعبه دانشگاه مشهد پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصالح 
گردید : - سرمایه شرکت مبلغ 1310000000000 ریال منقسم به یکصد و سی و یک میلیون سهم ده هزار ریالی با نام که تمامًا پرداخت 

شده گردیده است . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945903(

 آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان اندیشه یکتای شرق شرکت تعاونی به شماره ثبت 69439 و شناسه ملی 14008601686

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,02,28 و نامه شماره 2,8970 مورخ 99,2,30 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد رضا توسلی کدملی :0839473427 به سمت مدیرعامل برای باقی مانده مدت تصدی 
هیئت مدیره تا تاریخ 1401,6,16 جایگزین اقای حمید شکوهی گردید 2 - کلیه قرارداد ها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل 
چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار باامضای ثابت مدیر عامل آقای محمدرضا توسلی و امضا متغییر علیرضا اخوان رئیس یا مهدی 
نظری شاندیز نائب رئیس و مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای محمدرضا توسلی و مهر 

شرکت تعاونی معتبر خواهد بود . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945908(

آگهی تغییرات شرکت فدک نصیران توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34169 و شناسه ملی 10380494097

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,01,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -ترازنامه و حساب 
آویژه  و خدمات مدیریت  گرفت. 2-موسسه حسابرسی  قرار  مورد تصویب  به 1398,09,30  منتهی  زیان شرکت  و  سود 
ارقام امین به شماره ثبت4590و شناسه ملی14004883592 به عنوان بازرس اصلی وو آقای جعفر بصیری به شماره ملی 
6439630067 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1399,09,30 انتخاب شدند 3- روزنامه کثیر االنتشار 

قدس جهت چاپ آگهی های شرکت انتخاب شد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )946686(

آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت النگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 28868 و شناسه ملی 10380441340

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,12,19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : جواد رفیع نژاد به شماره 
ملی)0931384524( محمد یوسف شهابی پور به شماره ملی)1063021022( محمود اکبریان به شماره ملی )09384804214( حمید 
قائمی کرمانی به شماره ملی )0939513722( و اصغر یوسفیان به شماره ملی )6439667491( به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره به مدت 
2 سال و آقای احمد دانش شماره ملی0639380751 به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر خرم دل به شماره ملی0944084141 

به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )946670(

آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بهین گستر نسیم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 63475 و شناسه ملی 14007322871

آقای غالمرضا محسنی به شماره ملی 5749016031  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,02,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :ـ 
به سمت رئیس هیئت مدیره 2ـ آقای ابوالقاسم گلمکانی به شماره ملی 5229747773 به سمت عضو هیئت مدیره 3ـ آقای قربانعلی 
حاجی زاده به شمارملی 0778947505به سمت نایب رئیس هیئت و مدیر عامل برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ 98,10,13انتخاب 
شدند. -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء ثابت مدیرعامل) 
ابوالقاسم گلمکانی )عضو هیئت مدیره(  یا آقای  متغیر رئیس هیئت مدیره) آقای غالمرضا محسنی(  قربانعلی حاجی زاده( و  آقای 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )946655(

آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت النگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 28868 و شناسه ملی 10380441340

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,01,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای جواد رفیع نژاد کد ملی 0931384524 به 
سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد یوسف شهابی پور کد ملی1063021022 به سمت نایب رئیس آقای حمید قائمی کرمانی کد 
ملی0939513722 به سمت مدیر عامل آقای اصغر یوسفیان کد ملی 643966749 به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود اکبریان 
که  امضا  با دو  غیره  و  اوراق و چک  امضا  انتخاب شدند.  برای مدت دو سال  به سمت عضو هیئت مدیره  ملی09384804214  کد 

مدیرعامل ثابت و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به عنوان امضا دوم ذیل اوراق قانونی می باشد.
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      صفحه 11

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945867(

 آگهی تغییرات شرکت بازرگانی سامی پخش مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 44909 و شناسه ملی 10380610391

ملی  شماره  به  صامدی  مهدی  سید  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,05,10 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
0942798211 به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید وحید صامدی به شماره ملی 0940470659 به عنوان نائب رئیس هیئت 
مدیره و مدیر عامل و خانم مونا جوان به شماره ملی 0941941345 و خانم منا صامدی به شماره ملی 0943003601 و محیا صامدی 
به شماره ملی 0945099134 به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و 

رسمی و بانکی با امضاء ثابت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد . 
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و  اطالعات  فناوری  شرکت  تغییرات  آگهی   
ارتباطات رضوی شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 13107 و شناسه ملی 10380287760

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ذیل  تصمیمات   1399,02,06 مورخ  العاده  فوق 
اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 
سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آستان قدس 
به شناسه ملی 14004342173 - مؤسسه  رضوی 
 10380129694 رضوی  اقتصادی  سازمان 
ملی  شناسه  به  رضوی  کار  و  کسب  شرکت   -
نوآوری  10860136950 - شرکت فن آوری و 
به شناسه ملی 14008356739 - مؤسسه  رضوی 

کیفیت رضوی به شناسه ملی 14007544286 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945881(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945965(

آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی روستره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7210 و شناسه ملی 10380230190

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,04,28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای عزیزاله شریفی به شماره ملی 
1062234030 2- آقای احمد اثنی عشری به شماره ملی 0938475274 3- خانم شکوفه عابدین زاده به شماره ملی 1062668901 
به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند . -بازرس اصلی :آقای محمود حسن زاده گراخگی کدملی 
انتخاب  مالی  سال  یک  مدت  برای  کدملی0944643485  صاحبدل  السادات  فهیمه  :خانم  البدل  علی  09392312122-بازرس 
گردیدند. روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج اگهیهای شرکت تعیین گردید. -ترازنامه منتهی به 1398,12,29مورد 

تصویب قرارگرفت. 
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نسوز  خاکهای  و  کائولین  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  خراسان 

3968 و شناسه ملی 10380198642

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل  تصمیمات   1399,03,21 مورخ  سالیانه 
خبرگان  حسابرسی  موسسه   -1  : شد  اتخاذ 
آقای  و  اصلی  بازرس  عنوان  به  پویا  پارس 
عباس قناد کافی به عنوان بازرس علی البدل 

جهت سال 1399 انتخاب گردیدند.
2-روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 
شد  تعیین  شرکت  های  اگهی  درج  جهت 
3-صورتهای مالی 98به تصویب مجمع رسید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )945976(
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توس  کیمیا  رعد  شرکت  تصفیه  ختم  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 17763 

و شناسه ملی 10380333318

تصفیه  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل  تصمیمات   1399,04,25 مورخ 
الیحه   225 ماده  1-طبق   : شد  اتخاذ 
های  آگهی  و  تجارت  قانون  اصالحی 
و  رسمی  های  روزنامه  در  منتشره 
مذکور  شرکت  تصفیه  ختم   ، قدس 

اعالم میگردد. 
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی  خراسان 
)945984( مشهد  غیرتجاری  موسسات 

,ع
99

05
21

0

عمران  و  توسعه  شرکت  تغییرات  آگهی 
دوغارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

34138 و شناسه ملی 10380493398

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399,04,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: آقای محمد رستمی دارنده کد ملی 
تا  0889246483 به عنوان مدیر عامل 
پایان دوره تصدی هیئت مدیره مورخ 

1400,02,28 انتخاب گردید. 
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی  خراسان 
)945999( مشهد  غیرتجاری  موسسات 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )946679(

آگهی تغییرات شرکت بهین یابان تجارت رضوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 63258 و شناسه ملی 14007258612

ملی  شماره  به  محسنی  غالمرضا  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,05,30 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
کلیه  شدند.  انتخاب   1398,9,18 تاریخ  تا  مدیره  هیئت  تصدی  مدت  باقیمانده  برای  شرکت  عامل  مدیر  بعنوان   5749016031
غالمرضا  آقای  ثابت  امضاء  با  اسالمی  عقود  و  قراردادها  بروات،  سفته،  چک،  قبیل  از  شرکت  تعهدآور  و  بهادار  اوراق  و  اسناد 
محسنی مدیر عامل و متغیر آقای قربانعلی حاجی زاده رئیس هیئت مدیره یا آقای ابوالقاسم گلمکانی نایب رئیس هیئت مدیره 

با مهر شرکت معتبر می باشد.  همراه 
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آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور بافت 
شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  شرق  گستر 
ثبت 2194 و شناسه ملی 10862051773

مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل  تصمیمات   1398,02,28 مورخ 
اوراق  و  اسناد  کلیه   : شد  اتخاذ 
امضاء  با  شرکت  تعهدآور  و  بهادار 
مدیر  و  مدیره  هیئت  رئیس  ثابت 
اوراق  و  مهر شرکت  با  عامل همراه 
مهر  با  مدیرعامل  امضا  با  اداری 

شرکت دارای اعتبار می باشد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر )946651(
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آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان بانک ملی 
شعب استان خراسان شرکت تعاونی به شماره ثبت 

1916 و شناسه ملی 10380159840

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ  شماره279002  نامه  و   1396,06,22 مورخ 
اجتماعی  کارورفاه  تعاون  اداره   1397,12,22
ترازنامه و   -  1 : اتخاذ شد  مشهد تصمیمات ذیل 
صورتحساب سود و زیان عملکرد سال 1395 مورد 
شهرام  اصلی  بازرس   -2. گرفت  قرار  تصویب 
زهدی شماره ملی 0069142025 و بازرس علی 
البدل علی همایی پور شماره ملی 0932955061 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )946473(

س
,  9

90
52

20



12
چهار شنبه 29 مرداد 1399

 29 ذی الحجه1441 19 آگوست 2020  سال سی و سوم  شماره 9323  

ادب و هنرادب و هنر

خبر

به بهانه آغاز سال نو قمری 
گاه شماری؛ نظام کهن ریاضی  

جمعه پیش رو، یکم محرم، نخســتین روز از سال نو قمری است که از مبدأ 
هجرت رســول اکرم)ص( از مکه به مدینه آغاز شده و امسال به عدد 1442 
می رسد. تقویم قمری هم مثل تقویم شمسی 12 ماه دارد؛ ماه های آن عموماً 
29 یا 30 روزه هستند و تقریباً هر سال آن، 10 روز، از سال شمسی کوتاه تر 

است. 
گاه شماری احتماالً یکی از نخستین فعالیت های ریاضی بشر بوده که با نگاه به 
پدیده هایی همچون چرخه ماه، دشتان زنان و نیز توالی فصول انجام می شده 
اســت. بر همین اساس، گاه شــماری قمری، احتماالً نخستین)یا دست کم 
قدیمی ترین( مبنای محاســبه توالی روزها و نیز مبنای انجام آیین ها بوده 
اســت؛ چنانکه در همه ادیان ابراهیمی، مناسک دینی بر مبنای ماه قمری 
انجام می شود. اساساً در مناطق بیابانی خاورمیانه که می توان آن را جغرافیای 
پیدایش همه ادیان ابراهیمی دانســت، آسمان شب عموماً آسمان صاف و 
پرستاره ای است و می شود چرخش ماه از هالل به بدر و از بدر به هالل)اهله 

ماه( را به روشنی و به تکرار دید...  .
در دین مبین هم به خاطر آنکه مبنای انجام شماری از واجبات و مستحبات 
بر مبنای ماه های قمری است)مانند روزه داری و انجام حج و...( این گاه شماری، 
که این سال ها از آن به عنوان »تقویم ام القرایی« یاد می شود، از اهمیت باالیی 
برخوردار است؛ هر چند قدمت این گاه شماری و نیز عناوین ماه های آن، بسیار 
کهن تر از ظهور اســالم است. در این تقویم پس از انجام اعمال حج و پایان 
یافتن ماه ذی الحجه، سال به پایان می رسد و با فرارسیدن محرم الحرام، سال 
نو قمری آغاز می شود. با این وجود در فرهنگ بادیه نشینان عرب، آغاز سال 
نو با جشــنی همراه نیست؛ بماند که با وقایع محرم سال 61 هجری و وقوع 
رخداد عظیم عاشورا، محرم، به ماه سوگ و سوگواری جهان اسالم بدل شد. 

حضرت بیدل دهلوی در بیتی به همین مضمون اشاره کرده است.
جهان، خون ریز بنیاد است / ُهشدار سر سال از محرم آفریدند

اگر از مناســبت اســالمی »عید« که در دو موعد »فطر« و »قربان« تجلی 
می باید، بگذریم؛ اساســاً به نظر می رســد در فرهنگ بادیه نشینان عرب، 
جشن های همگانی، از آن دســت که در فرهنگ کهن ایرانی فراوان است، 
وجود نداشته؛ چنانکه واژه ای هم برای آن نداشته اند؛ تنها پس از لشکرکشی 
به ســرزمین ایران و آشنایی با جشــن های عظیم نوروز و مهرگان بوده که 
بادیه نشــینان، با مفهوم جشــن های همگانی آشنا شدند و دقیقا به همین 
خاطر واژه »مهرگان« برای این گونه مراســم برگزیدند. هنوز هم در گویش 
عرب های شبه جزیره و عراق، از جشن ها و گردهمایی ها با عنوان »مهرجان« 

یاد می شود...  .
در جغرافیای وسیع ایران زمین اما محاسبات ریاضی در کنار مشاهدات رصدی، 
مبنای گاه شماری بوده است. به گواه اسناد باستان شناسی، نظام گاه شماری 
ایرانی)ســال خورشیدی( بیش از 5 هزار سال قدمت دارد و عمده آیین های 
کهن، همچون نوروز، مهرگان، تیرگان، سده، شب چله و...  بر مبنای همین 
نظام محاسبه می شده است. گاه شماری ایرانی هم البته خطاهایی داشته که 

بعدها به کمک دانشمندان ایرانی رفع شده است. 
در قرن پنجم هجری، امیر جالل الدوله ملک شاه سلجوقی، پادشاه نامدار ترک، 
که در دوره او جغرافیای ایران زمین از میان رودان تا فرارود و نیز ترکیه امروزی 
را شــامل می شد، از حکیم عمر خیام نیشابوری خواست تا به اصالح تقویم 
ایرانی بکوشد. خیام به کمک شماری از ریاضی دانان عصر، به تنظیم تقویم 
ایرانی پرداخت و توانست با 31 روزه کردن ماه های نیمه اول سال و کاستن 
یک روز از ماه اسفند، تقویمی بنویسد که کمترین خطای ممکن را دارد. این 
تقویم که یادگار بزرگ دانشــمندان ایرانی است، به »تقویم جاللی« مشهور 
است؛ هر چند هنوز هم شماری از زرتشتیان، تغییراتی که خیام)به عنوان یک 
دانشمند مسلمان( در تقویم ایرانی به وجود آورد را نمی پسندند و آیین های 
کهن را با تقویم قدیم ایرانی برگزار می کنند؛ برای همین هم جشــن های 
نیمه دوم سال)مثل جشــن مهرگان( عموماً 6 روز زودتر، از سوی به دینان 
برگزار می شود.  نظام گاه شماری ایرانی مبنای تقویم هجری خورشیدی و نیز 
تقویم های زرتشتی)گاه شماری اوستایی نو( و آشوری است. در تقویم زرتشتی 
امسال، سال 3758)و ســال 2579 از مبدأ تاج گذاری کوروش( و در تقویم 

آشوری امسال سال 6770 است. 
عالوه بر این ها یک گاه شــماری کهن دیگر هم هســت کــه آمیخته ای از 
گاه شــماری خورشیدی و قمری است. در گاه شــماری عبری، امسال سال 
5780 است. عمده آیین های یهود بر مبنای ماه های قمری انجام می شود، اما 
این تمدن آیین هایی هم دارد که بر مبنای سال خورشیدی محاسبه می شوند. 
گاه شماری عبری آمیخته ای از نظام قمری و نظام خورشیدی است. برعکس 
گاه شماری ایرانی که در هر چهار سال، تنها یک سال کبیسه)اسفند 30 روزه( 
دارد، گاه شماری عبری در هر چرخه 19 ساله، هفت سال کبیسه 13 ماهه 
دارد.  تقویم مندایی)صابئین یا پیروان حضرت یحیی( هم یکی از تقویم های 
ایرانی است که کهن ترین مبدأ را دارد. این تقویم هم مانند تقویم عبری، مبدأ 
خود را به هبوط حضرت آدم)ع( روی زمین می رساند؛ اما اگر تمدن عبری، 
این رویداد را 6 هزار سال پیش می داند، تقویم مندایی آن را به حوالی 450 

هزار سال پیش می رساند.
27 تیرماه 1399، آغاز سال 445389 در گاه شماری منداییان ایران زمین بود. 

 ادب و هنــر/ صبا کریمی  بســته شــدن 
کتاب فروشی ها همیشه برای دوستداران فرهنگ 
و کتاب اتفاق غم انگیزی بوده است، هر چقدر بر 
تعداد کتاب های صوتی و دیجیتال افزوده شــود، 
گشــت وگذار در کتاب فروشــی ها، تــورق آن ها 
و چشــم دوختن به قفســه های بلند و مملو از 
کتاب های متنوع و متفاوت که هر کدام جهانی را 
پیش روی مخاطب تصویر می کنند، لذت دیگری 

دارد.
اما این روزها کرونا روی دنیای آرام و دلنشــین 
کتاب هــا هــم ســایه انداختــه و بســیاری از 
کتاب فروشان را به دلیل مشکالت اقتصادی ناچار 
به توقف فعالیت کرده و با دســتان قدرتمندش 
کرکره برخی کتاب فروشــی ها را  پایین  کشیده 

است. 
با همه این هــا در میان خبرهــای ناامیدکننده 
و خاموش شــدن چراغ کتاب فروشی ها، افتتاح 
کتاب فروشــی های جدید خون تازه ای به شریان 

کتاب های چاپی و نشر می ریزد.  

انتظار پولدار شدن نداشتیم!#
رئیس دانــا  علیرضــا 
باســابقه  مدیــران  از 
نشــر و مدیر مؤسســه 
درباره  نگاه،  انتشــارات 
دغدغه افتتاح نخستین 
ایــن  کتاب فروشــی 
مؤسســه که دو هفتــه ای می شــود در خیابان 
کریمخان تهران راه اندازی شــده، آن هم در این 
روزها که بسیاری از کتاب فروشی ها با دغدغه ای 
همچون توقف یا محدویت فعالیت روبه رو هستند، 
می گوید: این روزها فقط کتاب فروشی ها نیستند 
که تعطیل می شوند، شــاید هزاران مغازه دیگر 
مانند رستوران، مغازه کفاش ها و پارچه فروش ها 
و ... هم با خطر تعطیلی روبه رو شده اند، به دلیل 
اینکه مجبور بودند کرایه های باالیی پرداخت کنند 
و از طرفی این روزها با مشکالت اقتصادی مواجه 
هستند و در نهایت ناچار شدند مغازه های خود را 
ببندند. متأسفانه در این 6 ماهی که درگیر کرونا 
هستیم خیلی ها زمینگیر شدند و کسب وکارشان 

با مشکل مواجه شده است.
وی در ادامه به ایده افتتاح یک کتاب فروشــی در 

سطح شهر اشــاره می کند و می گوید: ما از قبل 
این مسئله را پیش بینی کرده بودیم و در ذهنمان 
بــود که یک کتاب فروشــی راه بیندازیم. در این 
کتاب فروشی کتاب در حوزه های کودک، نوجوان 
و علوم انسانی فروخته می شود و خوشبختانه در 
همین مدت کوتاهی که این کتاب فروشــی راه 
افتاده استقبال مردم از آن فوق العاده بوده است. 
شاید برایتان جالب باشــد بگویم منتظریم این 
روزها که قدری ســرمان به دلیل طرح تابستانی 
کتاب شلوغ اســت بگذرد و در هفته های آینده 
دنبال یک شــعبه بزرگ تر دیگر هم هســتیم و 

می خواهیم آن را افتتاح کنیم.
رئیس دانا درباره بســته شــدن کتاب فروشی ها، 
کم اقبالــی مــردم بــه کتــاب و معضالتی که 
کتاب فروشــان با آن دست و پنجه نرم می کنند، 
می گوید: ببینید! مردم همیشــه کتاب می خرند 
و به آن اقبال نشــان داده اند، اما شاید این روزها 
نسبت به گذشــته کمتر کتاب بخرند. از طرفی 
دیگر وقتی فردی این شــغل را انتخاب کرد و در 
آن ماندگار شــد نباید انتظار پولدارشدن داشته 
باشد، چرا که افتخار این کار بیش از پولش است. 
من 57 ســال است که در  این شغل هستم، 47 
سال است که ناشرم و 10 سال ابتدایی هم شاگرِد 
کتاب  فروشی بودم. در حال حاضر هم هیچ کاری 
برای من لذتبخش تر از چاپ کتاب نیست. زمانی 
که یک کتاب چاپ می کنم یاد ســخن یکی از 
بزرگان ادبیات می افتم که می گوید: »یک کتاب 
جدید اندیشــه نو و تفکر خوب را در جامعه رواج 
و به مردم این کره خاکی فرهیختگی می دهد«. 
بنابراین هیچ عشقی برای من باالتر از چاپ کتاب، 

فروشش و البته خواندن کتاب نیست.
این پیشکســوت قدیمی نشر درباره نسل جدید 
کتاب های صوتی، نسخه های دیجیتال کتاب ها و 
کشــش جوانان به این شیوه کتاب خوانی و تأثیر 
آن بر کمرنگ شدن نسخه های کاغذی می گوید: 
بله کامالً درســت اســت، این اتفاق سرعت ما را 
کم کرده اســت، اما من تا زمانی که زنده هستم 
کتاب فروشی کاغذی را ادامه خواهم داد. البته این 
بدان معنی نیست که من فرد واپس گرایی هستم 
یا با مظاهر مدرنیته مشکل دارم، اما خواندن کتاب 
چاپــی برای مردم که گه گاه آن را زیر بالین خود 
هم می گذارند کیف و لذت بیشتری دارد تا کتاب 

دیجیتال. برای من پیش آمده که نتوانستم نسخه 
چاپی یکی دو کتابی که دنبالش بودم را پیدا کنم، 
اما نسخه دیجیتالش موجود بوده، ولی نتوانستم 

خواندن آن را ادامه بدهم.  

برای ترویج کتاب یارانه می دهم#
وی درباره اینکه آیا عالقه داشــتن به نسخه های 
چاپی را می توان نوعی واپس گرا بودن قلمداد کرد 
یا خیر، می گوید: واقعیت این است که هیچ چیز و 
هیچ کس نمی تواند جلو پیشرفت علم و تکنولوژی 
را بگیرد. بزرگی می گوید: »وقتی تحوالت اجتماعی 
اتفاق می افتد و چرخ دنده تاریخ حرکت می کند، 
ممکن است الی چرخ دنده چوبی بگذارند که روند 
آن را آهســته کند، اما قطعاً به حرکت خود ادامه 

می دهد و خود را به مقصد می رساند«.
وی در ادامــه با اشــاره به برنامه هــای آینده اش 
می گوید: تأســیس و افتتاح کتاب فروشــی ها را با 
جدیت دنبال خواهم کرد و آن را توسعه می دهم. 
این روزها هم در حــال مذاکره درباره افتتاح یک 
کتاب فروشی در زاهدان هستم و می خواهم آن را 
برای مناطق محروم تأسیس و راه اندازی کنم. قطعاً 
فعالیــت ما تنها در تهران متمرکــز نخواهد بود و 
حاضرم برای اینکه زاهدان کتاب فروشی داشته باشد 
یارانه بدهم و به طور مثال 20 میلیون تومان کتاب 

بفروشیم، اما هزینه هایمان 30میلیون تومان باشد.
وی تأکید می کند: فراموش نکنید ارتقای فرهنگی 
جامعه بسیار مهم اســت و هر چقدر در جامعه 
فرهیختگی و آگاهی زیاد شود، دزدی، رشوه گیری 
و بسیاری از معضالت اجتماعی کمرنگ می شود. 
همه باید تــالش کنیم آگاهــی اجتماعی را با 
خوانــدن کتاب باال ببریــم. خواندن کتاب هیچ 
خطری ندارد و هر چقدر کتاب بیشتر چاپ کنیم 

به سود مردم خواهد بود.
اما شاید در میان امید به افتتاح کتاب فروشی های 
جدید، تعطیلی بسیاری از کتاب فروشی ها مانند 
خانه کتاب نشــر »دف« عالقه مندانش را آزرده 
خاطر کرده باشد، کتاب فروشی که فراتر از محلی 
برای خرید کتاب بود و به واسطه برپایی محافل 
ادبی، دوســتداران فرهنگی بســیاری را دور هم 
جمع می کرد. خانه کتاب »دف« از ســال 94 در 
محدوده ســیدخندان تهران فعالیت خود را آغاز 
کرده بود، اما در روزهای ابتدایی مرداد ماه جاری 

خبر از پایان فعالیت خود داد. 
حمیدرضا شــعبانی، مدیر انتشــارات »دف« در 
گفت وگویی با بیان اینکه اگر فرصت بیشــتری به 
ما می  دادند، حتی ممکن بود فقط جابه  جا بشویم 
و تعطیــل هم نکنیم، می گوید: شــرایط بســیار 
دشــوار و بخت ما برای احیای یک کتاب فروشی 
با مختصات آنچه داشــتیم، تقویت نشده است. در 
اضطراب کســب وکارهای کوچک تا متوسط که 
نشر و کتاب فروشــی هم جزو آن ها قرار می  گیرد، 
مجموعه ای از علت  ها حیات آن ها را تهدید می کنند. 
وی می گوید: نظام پولیـ  بانکی، فقدان شفافیت 
مالی، نبود عزم و اراده کافی برای تغییرات علمی، 
بی توجهی به ارزش خدمات انسانی و تولید ملی 
از جمله دالیل اصلی تعطیلی هستند و از طرفی 
مردم هم باید به درست خریدن عادت کنند. آن  ها 
نبایــد کتاب را با تخفیف بخرند، زیرا هر خرید با 
تخفیف دست کم یک نفر را از چرخه تولید و توزیع 

کتاب  های بامحتوا خارج می  کند. 

تخفیف های باال و نابودی کتاب فروشان#
صاحب  فضائلــی،  رضا 
تریا  کتــاب  فرشــگاه 
ســتاره ها در مشهد نیز 
کــه این روزها شــاهد 
تعطیلی کتاب فروشــی 
در  »طرفــه«  ماننــد 
نزدیکی خود بوده، درباره خبرهایی که از تعطیلی 
کتاب »تریا ستاره ها« شنیده می شود، می گوید: 
خوشبختانه کتاب فروشی ما هنوز تعطیل نشده، 
اما خبر بد این اســت که با وضع موجود ممکن 
است این اتفاق بیفتد. وضعیت اقتصادی موجود و 
شرایطی که برخی از همکاران، گروه های مردمی 
و جهادی ایجاد کرده اند، کار ما را سخت تر کرده 
است. وی ادامه می دهد: بخشی از مشکالت ما به 
دلیل مسائل اقتصادی ناشی از کروناست. بازار همه 
مشاغل خراب است و مردم برای خرید پول کافی 
ندارنــد. به طور مثال مشــتری ثابت ما که هر بار 
بیش از 150 تومان خرید می کرد این روزها دیگر 
نمی تواند بیشتر از 30ـ  20 هزار تومان کتاب بخرد 
و قدرت خرید به یک چهارم رسیده و فروش ثابت 

نداریم. 
فضائلــی ادامه می دهد: عالوه بر این ها پیشــتر 

فــروش ارگانی و هیئتی داشــتیم که نقدینگی 
خوبی برای ما ایجاد می کرد، اما به علت تعطیلی 
آن ها، این بخش فروش نیز از بین رفته است. اما 
یک بحث دیگر مجموعه های وابسته به بخش های 
دولتی و نیمه دولتی است. نهادهایی هستند که 
عملکردشــان برای ما چالش محسوب می شود، 
آن ها با ارائه تســهیالتی مانند ارســال رایگان و 
تخفیف های باال فعالیت ما را به خطر می اندازند. 
حتی این بخش ها روی آرشیو کتاب های شاخص 
ناشــران دیگر هم تخفیف می گذارنــد که این 
وضعیت را ســخت تر می کند، زیرا ما امکان ارائه 
چنین تخفیف هایی نداریم و پرســش اینجاست 
که چرا خریدار باید کتاب را از ما بخرد در حالی 
که با پیشنهادهای بهتری مواجه است؟ متأسفانه 
امروز در این شرایط اقتصادی بد دوستانی به نام 
کار نیک و ترویــج کتاب خوانی، در حال نابودی 

کتاب فروشی ها هستند.
وی می گویــد: نباید به گونه ای عمل شــود که 
کتاب فروشی ها از بین بروند، اما وقتی این تخفیف 
15درصد به باال و همراه با ارسال رایگان شد دیگر 
فضا قابل رقابت نیست. ضمن اینکه اگر ناشر در 
بازار خصوصی باشــد نمی تواند با این درصدهای 
باالی تخفیف کتابش را بفروشد، زیرا برای ناشر 
خصوصی منطق اقتصادی نــدارد که با تخفیف 
25 درصدی و ارســال رایگان کتاب بفروشد، اما 
بخش هایی که وابســتگی نهادی دارند راحت تر 
می توانند تخفیف بدهند. در حال حاضر گروه های 
جهادی در طیف کاری ما هم زیاد شــده اند و با 
تخفیف هایــی که می دهند دیگر مشــتری از ما 

خرید نمی کند.
فضائلی درباره آینده پیش روی کتاب فروشی اش 
می   گویــد: اگر ایــن وضعیت به ویــژه در طیف 
آثار انقالبی و جریان حزب اللهی مدیریت نشــود 
به زودی شاهد از بین رفتن آن خواهیم بود. چند 
شب گذشته شاهد بودم که صاحب کتاب فروشی 
»طرفه« در حال جمع کردن کتاب فروشی است. 
این صحنه بسیار ناراحت کننده ای است و دیر یا 
زود باقی کتاب فروشــی ها هم به همین وضعیت 
دچار خواهند شــد. اگر ما هم تــا امروز مجبور 
نشدیم کتاب فروشی را تعطیل کنیم به دلیل این 
اســت که مالک هنوز به من فشار نیاورده و اگر 

فشار بیاورد ما هم مجبوریم جمع کنیم. 

س 
قد

یو 
رش

/ آ
یی

ضا
ی ر

 عل
مد

مح
ا : 

س ه
عک

مروری بر کتاب هایی که با رویکرد ادبی به کودتای 28 مرداد پرداخته اند

کتاب شناسی کودتا
محمد شیخانی: برخی وقایع و رخدادها تبدیل به یک مرکز ثقل می شوند به این معنا 
که می توانند تاریخ را به دوران پیش و پس از خود تقســیم کنند؛ از این منظر کودتای 
28مرداد سال 32 قطع به یقین یکی از این رخدادهاست، زیرا واجد اهمیت فراوانی از 
نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی بود و رخدادی اثرگذار در تاریخ معاصر ایران محسوب 
می شود. حجم کتاب های منتشر شده در زمینه کودتای 28مرداد نیز خود مؤیدی بر این 
موضوع می تواند باشد. ادبیات موضوعی در مورد این کودتا در تاریخ معاصر ایران بسیار 
فراوان است و هر ساله معموالً کتاب جدیدی نیز براساس اسناد تازه منتشر شده و یا از 
رده خارج شده در مورد آن روانه بازار نشر می شود. وجه اشتراک این کتاب ها عمدتاً این 
است که زاویه دید سیاسی و تاریخی دارند؛ البته این منظر کامالً طبیعی است زیرا به 
یک پدیده سیاسی باید با همین گفتمان نگریست، اما نگرش ادبی و روایت محور و حتی 
داستان گونه به کودتای 28مرداد نیز کتاب های خاص خود را دارد، هر چند که تبدیل 
به جریان غالب نشــده و عمدتاً نوع نگاه به همان رهیافت تاریخی و سیاســی منحصر 
شده است. از جمله کتاب هایی که با رویکرد ادبی در موضوع کودتای 28مرداد نگارش 
شــده می توان به »قصه کودتا« اشاره کرد که »ادوارد آپستاین« نگارش و حسن رهنما 
آن را ترجمه و توســط نشر رسا روانه بازار کرده است. ژانر این کتاب را می توان »رمان 
سیاسی« محسوب کرد؛ وقایع و رخدادهای منتهی به کودتای 28مرداد و همچنین روز 
کودتا توسط این نگارنده در قالب ادبیات ریخته شده، اما پازل های تاریخی دست نخورده 

باقیمانده و مخاطب می تواند با زبان ادبیات با جریان این کودتای تاریخی آشنا شود.
اثر دیگر در این حوزه، نمایش نامه »خانه شــماره 109 خیابان کاخ« اســت که فرزانه 
آقایی پور آن را توسط انتشارات برنامه در معرض دید مخاطبان قرار داده است. فحوای 
اصلی این نمایش نامه برشی کوتاه از کودتای 28مرداد و متمرکز بر رخدادهای پیش از 
کودتا و موشکافی نقش برخی شخصیت های داخلی در جریان کودتا با زبان ادبیات است 

که روی صحنه تئاتر نیز برده شده است.
مرکز اسناد انقالب اسالمی نیز کتابی با عنوان »چکمه سیا« را توسط مجید ملکان روانه 
بازار نشر کرده که از نظر ژانر، بینابین ادبیات و سیاست است. زبان شیوا و گویای کتاب 

براساس داده نگاری های تاریخی آن را تبدیل به کتابی مرجع و خواندنی کرده و مخاطب 
عام نیز به راحتی با کتاب ارتباط برقرار می کند.

دیگر کتاب مرکز اســناد انقالب اســالمی نیز با عنوان »مرداد خاموش« دارای چنین 
شرایطی است؛ خمیرمایه اصلی کتاب نگاه به رخدادی تاریخی است که نگارنده تالش 
کرده با زبانی ادبی، بعــدی روایی به این رخداد تاریخی بدهد و فهم پذیری آن را برای 
مخاطب بیشــتر کند. انتشارات نیلوفر نیز کتابی با عنوان »دکتر نون زنش را بیشتر از 
مصدق دوســت دارد« روانه بازار کرده که در زمره ژانر داســتان قرار می گیرد؛ نگارنده 
کتاب شــهرام رحیمیان اســت و در کتاب زندگی یک شخصیت تخیلی به نام »دکتر 
نون« را روایت می کند که نویسنده و حقوقدانی نزدیک به محمد مصدق است و حتی 
در نخست وزیر شدن وی نیز ایفای نقش کرده، اما در نهایت در یک دوراهی بزرگ قرار 
می گیرد...  . کتاب را می توان نمونه ای از یک رمان سیاســی و اجتماعی و حتی دارای 
ادبیات رمانتیک محســوب کرد. رضا صفایی در کتاب »جاسوس« که توسط انتشارات 
گل یخ روانه بازار نشــر شده نیز تالش کرده نگاهی متفاوت به کودتای 28مرداد داشته 
باشد. جنس رهیافت وی در این کتاب نیز شانه به ادبیات می زند و تالش می کند تا از 
کنار هم قرار دادن تکه های تاریخ با زبان ادبیات و روایت به این کودتای جریان ســاز در 
تاریخ معاصر ایران نگاهی متفاوت داشته باشد. در مجموع باید عنوان کرد گفتمان غالب 
در مورد کودتای 28مرداد همان ژانر داده نگاری تاریخی و سیاسی است و نگاه ادبی به این 
جریان و اتفاق مهم سیاسی، نگاهی همچنان حاشیه ای است حال آنکه معدود کتاب هایی 
که با نگره ادبی و روایی به این رخداد نگارش شده اند هم از سوی مخاطب به ویژه مخاطب 
عام مورد پسند قرار گرفته و با ذائقه وی جور درآمده و هم اینکه در فهم پذیرتر کردن 
این رخداد موفق عمل کرده اند. به نظر می رسد با توجه به اینکه ابعاد مختلف کودتای 
28مرداد از نظر تاریخی اینک توســط پژوهشگران در معرض قرار گرفته، رمان نویسان 

می توانند استفاده بهتری از این داده های تاریخی داشته باشند.

هنرآنالین: نمایشگاه گروهی »یه پول خروس« در گالری ثالث برپاست. 
در این مجموعه آثار هنری به نمایش درآمده است که مستقیماً به موضوع 
پول پرداخته و به شــکل های مختلف مفاهیمی را از آن استخراج کرده 
است. اغلب این آثار پیش از این توسط هنرمندان مختلف و با رویکردهای 
متفاوتی به وجود آمده بودند و حاال در کنار هم قرار گرفته اند تا شکل های 
مختلف برخورد با یک ســوژه را نمایش دهند.  میترا ارباب ســلجوقی، 
سکه های فلزی را ساخته است که روی آن به جای نمادهای رایج، دستی 
به نشانه گدایی بیرون آمده است. الدن بروجردی یک اسکناس دو دالری 
را با گل های صورتی آراســته و به جای سیاستمداران آمریکایی، تصویر 
زنی مینیاتوری را قرار داده اســت.  بهنام کامرانی در اســکناس هایی که 
نقاشی کرده است سفری به دور ایران دارد و تصویری از بناها یا المان های 
طبیعی را روی اســکناس قرار می دهد، در حالی  که نمادهایی از زندگی 
امروزی مانند لوازم خانه و انسان روی آن ها دیده می شوند. کوروش گلناری 
مستقیماً به سراغ سوژه رفته و بدون هیچ تغییری آن را نمایش داده است. 
واژه »پول« که به خط نستعلیق نوشته شده است روی پایه ای قرار گرفته 

و روی آن با ســکه های طالیی پوشیده شده است. از منوچهر نیازی که 
سال ها پیش تجربیاتی با ســکه های فلزی داشته است نیز اثری در این 
مجموعه دیده می شــود که دایره ای پوشیده از سکه های نقره ای را روی 
زمینه ای طالیی نشــان می دهد.   میترا ارباب سلجوقی، حمید اسدزاده، 
مسعود جزنی، علیرضا جوادی، عیسا چوالندیم، حکمت رحمانی، حجت 

شکیبا، مجید عسگری، اسماعیل قنبری، بهنام کامرانی، کوروش گلناری، 
امین معظمی، فربد مهر، منوچهر نیازی و لیال ویسمه، هنرمندانی هستند 
که آثار آن ها در این مجموعه به نمایش درآمده است.   نمایشگاه گروهی 
»یه پول خروس« تا 11 شهریور در گالری ثالث واقع در کریم خان زند، بین 

ایرانشهر و ماهشهر، شماره 148 میزبان عالقه مندان به هنر است. 

 یک نمایشگاه گروهی جالب
در گالری ثالث برپاست

هنر پولکی!

هنرهای تجسمی

پشت ویترین

بی پولی مردم  و تخفیف های دولتی، بالی جان این کسب وکار فرهنگی شده  اند بی پولی مردم  و تخفیف های دولتی، بالی جان این کسب وکار فرهنگی شده  اند 

غریب تر  ز نویسنده ها، کتاب فروش ...غریب تر  ز نویسنده ها، کتاب فروش ...

میراث نیاکان

حسن احمدی فرد، روزنامه نگار و پژوهشگر 
annotation@qudsonline.ir

خالقیت یک انتشارات در پی برگزاری مجازی هیئت های مذهبی 
احیای روضه خانگی با منبر مکتوب

ادب وهنــر: روضه  خانگــی از 
روزهای قدیم  یکی از بابرکت ترین 
و بی ریاترین جلسات روضه بوده 
مادربزرگ ها  عموماً  که  اســت 
بانیان بســاط این نــوع روضه 
بوده انــد؛ روضه هایی که بعضی 

از آن ها قدمتی بیش از 100 ســال دارند. همچنین در گذشــته رسم 
بوده که در مناســبت های گوناگون پرچم و بیرق هایی را سر در خانه ها 
آویزان می کردند و حاال که زندگی آپارتمان نشــینی رواج پیدا کرده، آن 
سنت حسنه به  فراموشــی سپرده شده است.  انتشارات شهید کاظمی 
در یک حرکت جهادی اقدام به طراحی پویش ملی »خانواده حسینی« 
کرده است که در راســتای ترویج شعائرحسینی و احیای روضه خانگی 
برنامه ریزی شده همراه با یک منبر مکتوب است که به نوع خود مجالس 

و روضه های خانگی را به ساده ترین شکل برگزار و تقویت می کند.
این انتشارات بسته های ویژه ای شامل کتاب قصه کربال، دستمال اشک، 
بیرق خانگی با شعار»این خانه عزادار حسین است« و کتاب های منتخب 
و برگزیده با ایام محرم و صفر را در بسته بندی متناسب آماده و با شرایط 
ویژه در اختیار مخاطبان عزیز قــرار دهد. عالقه مندان جهت تهیه این 
بسته ها می توانند از طریق درگاه اینترنتی  nashreshahidkazemi.ir و 
یا ارسال کلمه )خانواده حسینی( به سامانه 3000141441 اقدام نمایند.
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