
حق الناس فقط جان و مال نیست
ظاهــراً امام جمعه مالرد پس از انتشــار 
جوابیه وزیر بهداشــت درباره فرزندش، 
ابراز پشیمانی و از دکتر نمکی عذرخواهی 
کرده اســت. ســید عباس صالحی، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی هم توییتی را در 

حساب خود منتشر کرده و نوشته:
» امام جمعه مــالرد از آقای دکتر نمکی 
طلب بخشش کرد و افزود: اگر نبخشد خود را از عدالت خارج می داند و هفته 
بعد نماز جمعه نمی خواند. ممنون از ایشان که حکم شرعی فراموش شده ای 
را یادآور شدند که حق الناس فقط جان و مال نیست، آبرو هم هست. اگر کسی 

اتهام غلط بزند تا وقتی طرف نبخشد فاسق است«.

 و اما َکره
واکنش های طنز و البته کمی تلخ کاربران 
فضای مجازی به افزایش ناگهانی قیمت 
کره پاســتوریزه هم در نــوع خود جالب 

است. برخی از آن ها را بخوانید:
»منتظر تیتر دســتگیری ســلطان کره 
هســتیم... فقط خواســتم یادآوری کنم 
این کاال از جمله کاالهای آسیب رسان به 
سالمت است، همین!... مربای آلبالوی من چه با بصیرت بود که دیروز صبح 
تموم شــد... آقا تو رو خدا یه لیست از اون چیزایی که داخل تولید می کنیم 

بدین به ما، آخه کره هم وارد می کردیم مگه...«.

به من رأی بدهید، مالیات ندهید
درســت در اوج نارضایتی آمریکایی ها از 
تبعیض نژادی و ناآرامی های این کشور، 
درگیر بودن با کرونا، آتش سوزی کالیفرنیا 
و هزار جور مشکل دیگر، رئیس جمهور 
آمریکا به ســختی درگیر کم کردن روی 
رقیبانش در انتخابات پیــش رو و دادن 
وعده های عجیب و غریب، آن هم با روش 
خاص خودش اســت. ترامپ در توییتی نوشته: »وقتی ما برنده شویم، من به 
عنوان رئیس جمهور شما تمام مالیات بر درآمدهای معوق را از محل بودجه 
عمومی خواهم بخشید. همیشه از امنیت اجتماعی شما محافظت خواهم کرد. 
جو بایدن خواب آلود عکس آن عمل خواهد کرد. او مالیات شــما را افزایش 

خواهد داد و کشورتان را نابود خواهد کرد«.

کینه ای ها
واکنش ها به اقدام نشــریه »شارلی ابدو« 
به این زودی ها تمام نخواهد شد. عبداهلل 
گنجــی، فعال رســانه ای درباره توهین 
مجله فرانسوی به پیامبر اسالم)ص( در 
کانال تلگرامی خود نوشت: » در فرانسه 
نقد هولوکاســت ممنوع است. پروفسور 
روژه گارودی را بــه همین دلیل زندانی 
کردند. اما اهانت به مقدســات 1/5 میلیارد انسان را آزادی بیان می دانند. 
پس از توهین ســلمان رشــدی به پیامبر اسالم)ص( در قالب کتاب آیات 
شــیطانی، امام فرمود: ما کینه دنیای غرب با اســالم را در همین مسائل 

جست وجو می کنیم«.

 محمد تربت زاده وزارتخانه آموزش و پرورش و مسئوالن 
آن از حدود دو هفته پیش که تصمیم به بازگشایی مدارس 
گرفتند، در صدر حاشــیه های مجازی قرار دارند. دلیل این 
حاشیه ســازی های مجازی فقط بازگشایی مدارس نیست. 
یکی از جدیدترین جنجال هایی که آمــوزش و پرورش در 
فضای مجازی راه انداخته، موضوع طراحی جدید جلدهای 
کتاب های آموزشی است. در نخستین گام تصویری از کتاب 
فارسی ســال اول دبستان در فضای مجازی منتشر شد که 
نشان می داد قرآن کریم از تصاویر حذف شده است! پس از 
آن تصاویری از حذف شدن دختربچه ها از روی جلد کتاب 

ریاضی در فضای مجازی حاشیه ساز شد.

منتقد خوش انصاف#
چند روز پیش خبرهای مربوط به حذف قرآن از تصاویر یکی 
از صفحه های کتاب فارســی اول دبستان در فضای مجازی 
حاشیه ساز شد. خیلی ها آن را مرتبط با اجرای سند 2030 
و خیلی هــا هم مســئوالن آموزش و پــرورش را مقصر آن 
دانستند. در نهایت اما حسن ملکی، رئیس سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی در این باره گفت: »صفحه ای از کتاب 
فارسی پایه اول را آوردند و با فارسی سال پیش مقایسه کردند 
و سؤال کردند دو تصویر با هم چه فرقی دارند؛ گویا در کتاب 
سال 98 در یک تصویری کتاب قرآن را باالی یک کتابخانه ای 
و زیر یک تلویزیون قرار دادند و اعتراضی شده است از حوزه 
علمیه که جای قرآن آنجا نیست و باید در جای برتری باشد 
و به این جمع بندی رســیدند که فارسی اول ابتدایی که پر 
از قرآن اســت چون در تصویر باالی آن کتابخانه، تلویزیون 
است؛ تصویر آن کتاب عزیز را برداشتند و گلدانی گذاشتند 
و حاال اســم حذف قرآن به میان آمده است در حالی که در 
همین کتاب تصاویر متعددی از قرآن، نهج البالغه و صحیفه 
ســجادیه و تصاویر مساجد و… وجود دارد. حاال آن منتقد 

خوش انصاف این ها را ندیده است«.

حذف تصویر دختران#
هنوز حواشی حذف تصویر قرآن از کتاب فارسی اول دبستان 
تمام نشــده بود که یکی از کاربران فضای مجازی با انتشار 
تصویری از جلد کتاب ریاضی ســوم دبستان اعالم کرد دو 
دختر حاضر در تصویر، از روی جلد حذف شده و فقط پسرها 
در تصویر باقی مانده اند!  پس از این کاربران هشتگ #حذف_
تصویر_دختران را در توییتر فارسی داغ کردند. در ابتدا این 
هشــتگ به صورت پراکنده توسط کاربران استفاده می شد، 
اما پس از گذشت مدت کوتاهی، این هشتگ تبدیل به ترند 
اول توییتر فارســی شــد و عالوه بر این به شبکه اجتماعی 
اینســتاگرام و فیس بوک هم راه پیدا کرد. بالفاصله پس از 
این، کاریکاتورها، روزنامه نگارها، چهره های شاخص سیاسی، 
هنرمندان، سلبریتی ها و... هم شروع به انتشار این هشتگ 
در انتقاد از حذف تصاویر دختران از جلد کتاب ریاضی سوم 

دبستان کردند. 

نخستین برنده مدال فیلدز#
در میان توییت های کاربران انواع و اقســام انتقادها به چشم 
می خورد. از نقدهای منصفانه و منطقی به این ماجرا گرفته تا 

حمله های مجازی و توهین های جورواجور به مسئوالن! در این 
میان بخشــی از کاربران هم با یاد کردن »مریم میرزاخانی«، 
ریاضیدان بزرگ کشورمان، به مسئوالن یادآوری کردند که 

دختران می توانند سرمایه عظیمی برای کشور باشند.
یکی از کاربران در این باره نوشــته اســت: »در ایران تصاویر 
دختــران را از جلد کتاب ریاضــی حذف می کنند و در دنیا 
داستان مریم میرزاخانی؛ نخســتین زن برنده مدال فیلدز 
معروف به نوبل ریاضیــات را کتاب می کنند. ازجمله کتاب 
»جــادوی مریــم« که چند ماه دیگر منتشــر می شــود و 
همین طور کتــاب »ناکامی های خارق العــاده« که به قصه 
زندگی او هم پرداخته است«.  کاربر دیگری هم نوشته است: 
»برجســته ترین چهره ریاضی قرن اخیر ایران یک زن به نام 
مریم میرزاخانی بوده حاال عکس دخترا رو از روی جلد کتاب 

ریاضی دبستان حذف کردین؟«

هیچ توجیهی نداره#
در ادامه این حواشی،  نسیم بهاری، طراح جلد کتاب ریاضی 
ســوم دبستان با انتشار پســتی در اینستاگرامش به جنبه 
دیگری از این ماجرا اشــاره کرد و نوشت: »این طرح رو فکر 
می کنم ســال 92 برای کتاب ریاضی سوم دبستان کشیده 
بودم. پست رو یکی از دوستان فرستادن من مطمئن نیستم 
چقدر صحت داره اگر فرزند کالس ســومی دارید یه نگاه به 
جلد کتاب ریاضیشون بندازید و منو در جریان بذارید، ممنون 
می شــم. چون برام باور نکردنیه که آن قدر راحت دست تو 
طرح ببــرن و دخترارو حذف کنن! اتــود هم کلی ممیزی 
خورد و اجازه ندادن یکی از دخترها باالی درخت باشه. این 
اصالحات پیش از چاپ جلد کتاب بوده ولی برای دست بردن 

تو طرحی که تأیید شده هیچ توجیهی وجود نداره«.

می خواستیم خلوت شود!#
بعــد از باال گرفتن انتقادها، ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشــی وزارت آموزش و پرورش اطالعیه ای صادر کرد. در 
بخشــی از این اطالعیه آمده است: »از آنجا که تصویر قبلی 
بسیار شــلوغ بود و تعداد مفاهیم ریاضی مطرح شده در آن 
تصویر بسیار زیاد بود، پیشــنهاد دوستانی که از منظرهای 

هنری، زیباشناسی و روان شناسی بخش های مختلف کتاب 
را بررسی می کنند بر این بوده است که تصویر خلوت تر گردد. 
از آنجا که تصویر دو دانش آموز دختر که برخی شــکل های 
هندسی در دستان آن هاست حذف شده است؛ برداشت هایی 
از قبیل حذف دســتوری تصاویر دختران نتیجه گیری شده 
است. با بررسی صفحات دیگر کتاب و نیز جلد سایر کتاب های 
ریاضی مشــاهده می شــود که تصاویر متعددی از دختران 
دانش آموز در کتاب های ریاضی استفاده شده است و موضوع 

حذف دستوری تصاویر دختران نمی تواند مد نظر باشد«.

به نظر مردم احترام می گذاریم#
کاربــران فضای مجــازی اما ایــن توجیــه را قابل قبول 
نمی دانستند. حمید رسایی، نماینده سابق مجلس در این باره 
در حســاب کاربری اش در توییتر نوشــت: »پذیرش چنین 
بهانه ای که نقاشی شلوغ بود، تصویر دختران حذف شد، نشانه 
حماقت است. شاید کسانی در آموزش و پرورش با پذیرش 
این بهانه  مشکلی نداشته باشند ولی ما مشکل داریم. آنچه از 
روی جلد کتاب ریاضی حذف شده تصویر دختران نیست، 
بلکه تصویر حجاب آن هاست. با یک تیر دونشان زدند: بهانه 
برای تخریب و حذف حجاب«. پس از این مسئوالن آموزش 
و پــرورش بیش از پیش برای حــذف دختران از روی جلد 
کتاب ریاضی زیر فشار قرار گرفتند. در نهایت کار به قدری 
باال گرفت که وزیر آموزش و پرورش شــخصاً به ماجرا ورود 
کرد. محسن حاجی میرزایی به عنوان حسن ختام با انتشار یک 
پست توییتری اعالم کرده که برای اصالح این گونه موارد در 
کتاب های درسی تمهیداتی در نظر گرفته است. پس از انتشار 
توییت آقای وزیر فضای مجازی کمی آرام تر شده، اما هنوز 

کم و بیش انتقادهایی مطرح می شود. 
در پایان متن توییت منتشــر شده توســط وزیر آموزش و 
پرورش را می خوانید: »تغییرات در کتاب های درســی همه 
ســاله براساس ارزیابی و از ســوی مؤلفان انجام می شود. به 
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش مأموریت دادم 
تغییرات در شکل و محتوای کتاب های درسی را با حساسیت 
کامل رصــد، اصالح و گزارش نماید. بــه دغدغه های مردم 

اهمیت می دهم. دختران میهن شایسته احترام اند«.
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 از پایان مهلت فیفا به سرخ ها تا خط و نشان دوباره وکیل برانکو

پرسپولیس لب پرتگاه محرومیت!

سبک تازه روزنامه نگاری

فؤاد آگاه: خبرنگاری و روزنامه نگاری می تواند بســته به نگاه من و شما 
و تجربه هایمان، تعاریف دیگری هم داشــته باشــد. به خصوص این روزها 
که مســائل سیاسی و اقتصادی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، عدالت خواهی 
و... در صــدر اخبــار و گزارش های رســانه ها قرار دارنــد. در دوره ای که 
روزنامه نگارهــای مجازی و »خبرنــگار شــهروند« ها در فضای مجازی و 
رســانه ای جوالن می دهند و اخبار درســت و غلط، شایعه، هیاهو، جنگ 
روانی، جنجال و... به دشــواری از هم قابل تشخیص و تمیز هستند، حال 
تصور کنید در این اوضاع و احوال، روزنامه نگاری پیدا بشــود که بی توجه 
به همه این هیاهو و قیل و قال، با کارهایش، تعریفی جدید از روزنامه نگار 
و وظایفــش ارائه بدهــد. بخش هایی از یک گزارش دربــاره روزنامه نگار 
خوزستانی )محمد مالی( را بخوانید که »فارس« آن را منتشر کرده است: 

دوربین را کنار گذاشتم#
محمد مالی نزدیک به 20 سال روزنامه نگاری کرده و خبرها و گزارش های 
زیادی را برای مردم روایت کرده بود. تا ســیل دو ســال پیش خوزستان 
این روایتگری ادامه داشــت. در یکی از روزهایــی که با همکارانش برای 
تهیه گزارش و عکس از مشــکالت ســیل زدگان به روســتاهای حاشیه 
رودخانه هــای کارون، دز و... رفته بود، به آن ها گفتند چند خانواده از یک 
روستا به تپه ای پناه برده اند و آن باال چادر زده اند. خودش تعریف می کند 
که: »... وقتی رسیدیم آنجا، توی چادرها با تصاویر عجیبی مواجه شدیم... 
نوزادهــای چندماهه در یک چادر در گرمای 50-40 درجه، بدون آب در 
حال گریه کردن بودند و روی صورت هر کدام شــاید ده ها مگس نشسته 
بود... دوربینم را از روی شــانه ام برداشتم تا عکس بگیرم؛ اما نتوانستم... 
دوربینم را گذاشتم کنار، از توی کوله ام چند آب معدنی درآوردم و صورت 

آن چند بچه را پاک کردم و...«. 
نه اینکه روزنامه نگاری را کنار بگذارد، بلکه سبک و سیاق تازه خبرنگاری 
و روزنامه نــگاری »محمد مالی« از همان روز شــروع می شــود. او تصمیم 
می گیرد آســتین ها را اساسی تر باال بزند و در کنار ثبت و ضبط تصاویر و 
خبرها و مستند ســازی همه رنج ها و محرومیت های مردم منطقه، بیشتر 

به فکر کمک به آن ها باشد.
در ســیل خوزســتان او و دوســتانش چند هزار دســت لباس، کفش، 
آب معدنی و مواد غذایی را تأمین کردند. البته باز هم رســالت اصلی شان 
تهیه گزارش رسانه ای و اطالع رسانی درباره مشکالت مردم سیل زده بود، 
اما پشــت بند هر اطالع رســانی، یک پویش برای رساندن کمک به مردم 
را هــم راه اندازی می کردند. یعنی شــکلی از روزنامه نگاری که در دنیا به 
روزنامه نگاری ســازنده مشهور اســت و یکی از پایه های اصلی اش ترغیب 
مخاطب ها  به مشــارکت در حل مشکلی که برایشــان روایت شده است. 
محمد مالی در کنار روایت های تلخ از مشــکالت خوزستانی ها، شیرینی 
کمک هــا و همدلی های مردم ایران را هــم روایت می کند، از زیبایی های 
اســتان و فداکاری های مردم این اســتان می گوید و امیدواری را به جان 

مخاطبانش می نشاند. 
خبر خوب یعنی چه؟

ممکن اســت خود شــما تا امروز فکر می کردید »خبر خوب« یعنی فقط 
حرف زدن و نوشــتن از روایت های شیرین و حذف مشکالت و تلخی ها؛ 
اما اصل ماجرا وقتی اســت که بتوانیــم تلخی ها را روایت کنیم و کنارش 
مســائل امیدبخش و مثبت را هم به مخاطب نشان دهیم و او را نسبت به 
حل مشکالت امیدوارم کنیم و به او انگیزه بدهیم. این ، همان کاری است 
که محمد مالی در فعالیت رسانه ای این چندسالش در پیش گرفته است.

او می گوید: »من خیلی آدم اجتماعی به آن معنا نیســتم؛ حتی اگر خودم 
یک نیازی داشــته باشــم، اهل رایزنی نیستم. همیشــه یک روزنامه نگار 
تحریریه ای بودم که یک گوشه می نشستم و مطلبم را آماده می کردم. ولی 
از سیل خوزستان به بعد حتی رویکرد اخالقی ام هم تغییر کرد. چون برای 
جلب کمک ها باید فراخــوان می دادیم و رایزنی می کردیم. بارها گلریزان 
کردیم، به وســط بازار رفتیم و از مــردم خواهش کردیم به این پویش ها 
بپیوندند. خوشــبختانه اعتماد مردم به خبرنگارها و قلم به دست ها موجب 

شد پویش هایی که ما راه انداختیم، بسیار موفق باشد«.

یک پرسش#
البته شمردن و نوشتن تک تک فعالیت هایی که محمد مالی در این مدت 
برای خدمات رســانی به مردم محروم هر منطقــه انجام می دهد، در این 
مطلب امکان پذیر نیســت، اما می شــود به این گفته او اشاره کرد که: »از 
فردای آن روز، ما وارد کاری شدیم که من اسمش را روزنامه نگاری تعاملی 
و روزنامه نگاری مســئولیت پذیر می گذارم؛ هرجا می رفتیم و مشکالت و 
محرومیتی را می دیدیدم، عالوه بر اینکه آن مشــکل و محرومیت را ثبت 
می کردیم، با دســت پر به آن منطقه بر می گشــتیم«. راستی خواندن این 
مطلب شــما را یاد یکــی از روزنامه نگاران و نویســندگان همین صفحه 
نینداخت؟ عباسعلی سپاهی یونســی را می گویم که سال پیش با همین 
سبک و سیاق به روســتاهای سیل زده سیستان و بلوچستان رفت و شما 

گزارش های مفصلش را در این ستون خواندید.

گزارش جیبی

در گفت وگو با محمدرضا محمدحسین، نقاش و خالق تابلو »کآرام جان می رود«  مطرح شددر گفت وگو با محمدرضا محمدحسین، نقاش و خالق تابلو »کآرام جان می رود«  مطرح شد

توجه به فرهنگ غنی ایرانی در نقاشی قهوه خانه ای و مینیاتورتوجه به فرهنگ غنی ایرانی در نقاشی قهوه خانه ای و مینیاتور
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چرا سفر استقاللی ها به قطر به مشکل خورد 

 برخی پاسپورت ها 
اعتبار نداشت! 

صدابردار و نویسنده کتاب »از رشته های پاره ی  صدها صدای دور«  گفت

نقش چاپ کتاب سینمایی در 
نزدیک شدن مخاطبان به سینما 

فرهاد مجیدی خطاب به مدیران استقالل:

  استعفا دادم 
عوام فریبی را بس کنید

از حذف تصویر قرآن تا حذف تصویر دختران از جلد کتاب سوم دبستان

دختران میهن شایسته احترام اند
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ورزشـــیورزشـــی
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 23 محرم 1442 12 سپتامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9341  

سینا حسینی: فدراسیون فوتبال روز هجدهم شهریورماه 
طی نامه ای به باشگاه پرسپولیس اعالم کرد: چنانچه تا 
روز بیستم طلب برانکو و جریمه در نظر گرفته این باشگاه 
توسط فیفا پرداخت نشود بی گمان محرومیت های بعدی 

در میان است. 
از آنجا که پرسپولیسی ها تاکنون این پول را پرداخت 
نکردند پیش بینی می شود فیفا تا قبل از تعطیلی روز 

یکشنبه رأی جدید خود را در این باره صادر کند.
مدیران این باشــگاه در نامــه ای تقاضای 30 روز فرجه 
دیگر را به وکیل برانکو ارائه کردند اما وکیل برانکو نه تنها 
این درخواست را نپذیرفت بلکه به تندی به این موضوع 

واکنش نشان داد.
داروبوشــیچ در این باره به ایسنا گفت : مطمئناً پاسخی 
بــرای این نامه نداریــم و از کمیته انضباطی فیفا تقاضا 
خواهیم کرد تا ادامه مراحل خود را درباره پرونده برانکو و 

پرسپولیس اجرا کند.
حاال زمزمه اعمال جریمه ســخت تر وجود دارد و برخی 
اخبار غیر رســمی حکایت از این دارد پرسپولیسی ها در 
آستانه شروع بازی های آسیایی با یک چالش غیرمنتظره 
رو به رو خواهند شــد که این اتفاق می تواند حاشیه های 

بسیار زیادی بر این تیم به وجود آورد.
شایعه محرومیت سنگین پرسپولیس توسط برانکو را 
نه کســی تأیید می کند نه تکذیب و همین امر نشان 
می دهد خبرهایی پشــت پرده وجود دارد اما کســی 
جرئت نــدارد آن را رســانه ای کند. منابــع آگاه در 
فدراســیون فوتبال معتقدند همه چیز دست فیفاست 
و باید منتظر حکم جدید فیفا در ارتباط با این پرونده 

باشیم.

رسول پناه اصاًل نگران نیست#
اما با این حال مهدی رســول پناه سرپرســت باشــگاه 
پرسپولیس در این خصوص توضیحات جدیدی ارائه کرد 
اما محرومیت ســنگین را هرگز تکذیب نکرد تا نگرانی 
هواداران پرســپولیس بیشتر از قبل شود. رسول پناه در 
یک برنامه تلویزیونی گفت: وی درباره وضعیت پرداخت 
مطالبات برانکو گفت: این موضوع نگرانی ما هم هست. 
من مــاه قبل گفته بودم که در چنــد روز آینده بخش 
دیگری از مطالبات برانکو را پرداخت می کنیم اما اتفاقاتی 
رخ داد کــه نتوانیم این کار را بکنیــم. در این زمینه ما 
اولویت بندی کردیم و تصمیم گرفتیم تمرکز روی تقویت 
تیم باشد. باید بازیکن جذب می کردیم و بدهی بازیکنان 
خارجی را پرداخت می کردیم. البته در این مدت پرونده 
ایگــور، زالتکو و مارکو را بســتیم و 30 درصد مطالبات 

برانکو را هم دادیم.
وی افزود: از برانکو دو ماه قبل فرصت خواســتیم اما 
درخواست ما رد شــد. با این حال منابع جدید آماده 
کردیم اما هنوز به دســت ما نرســیده اســت. با این 
حــال در دو هفته آینده مطالبــات برانکو را پرداخت 
می کنیم. دیروز دوباره یک نامه نوشتیم که 30 روز به 
ما فرصت بدهند اما جواب رسمی ندادند. شاید قبول 
کنند. اگر قبول نکنند تا دو هفته آینده مطالباتشــان 
را پرداخت می کنیم. من قول می دهم در اســرع وقت 
تســویه حســاب را انجام بدهیم چون منابعش آماده 

شده است. 
وی در پاســخ بــه این ســؤال که اگر پرســپولیس  از 
نقل وانتقاالت محروم شــود، چه اتفاقــی رخ خواهد داد 

گفــت: ما نقل وانتقاالت خودمان را انجام دادیم و در این 
زمینه مشکلی نداریم. به ما می گفتند چرا قرارداد بشار 
رســن را تمدید نمی کنید؟ او بــه ما گفته بود ابتدا باید 
طلب قبلی اش را بدهیم تا قراردادش را تمدید کند. اگر 
پول بشار را پرداخت نمی کردیم نمی توانستیم قراردادش 

را تمدید کنیم.
وی افزود: پرســپولیس  فعال ترین تیم در نقل وانتقاالت 
تابســتانی بود. ما بازیکنان مدنظر یحیی گل محمدی را 
خریدیم. در نقل وانتقــاالت بهترین های فصل قبل را با 

قیمت بسیار خوب خریدیم. 
رسول پناه همچنین درباره وضعیت جدایی مهدی ترابی 
گفت: او بازیکن با اخالقی است. ترابی تصمیم گرفت به 
قطر برود. با توجه بــه تحریم ها و باال رفتن قیمت دالر 
، دیگر بحث پول های کالن مطرح اســت. سال های قبل 
بازیکنانی مثل محمدخانی به قطر رفتند. جدایی ستاره ها 
طبیعی اســت چون رونالدو هــم از رئال رفت. ما تالش 
می کنیم مثل مهــدی ترابی ها را بخریم. پرســپولیس  

همیشه پرسپولیس  است. 

استعفای گل محمدی سوءتفاهم بود#
سرپرســت باشــگاه پرســپولیس در بخش دیگری از 
صحبت های خود درباره اســتعفای یحیی گل محمدی 
گفت: این موضوع ســوءتفاهم بود که حل شــد. ما در 
پرسپولیس یک خانواده هستیم و فشار روی تیم زیاد بود. 

اما مشکالت حل شد.

از پایان مهلت فیفا به سرخ ها تا خط و نشان دوباره وکیل برانکو

پرسپولیس لب پرتگاه محرومیت!

توافق اولیویه ژیرو با یوونتوس
ورزش: اولیویه ژیرو در آســتانه جدایی از چلســی است، چرا که برای پیوستن به 
یوونتوس به توافق اولیه با مدیران این باشگاه ایتالیایی دست یافته است. یوونتوس که 
گونسالو ایگواین را درفهرست فروش خود قرار داده، به دنبال جذب جایگزین است 
و در روزهای اخیر از نام هایی همچون ســوارز، کاوانی و موراتا به عنوان گزینه های 
مدنظر قهرمان ایتالیا برای این پست نام برده شده است. ژیرو به تازگی قرارداد خود 
را با باشــگاه چلسی به مدت یک فصل دیگر یعنی تا پایان ماه ژوئن 2021 تمدید 
کرد، این در حالی بود که سه باشگاه التزیو، کریستال پاالس و دورتموند وضعیت او 

را زیر نظر داشتند.

هاینکس: مولر فوق العاده ترین بازیکن تاریخ آلمان است
ورزش: ســرمربی سابق بایرن مونیخ  که خود در سه مقطع مختلف سرمربیگری 
این تیم را برعهده داشــته و آن ها را در ســال 2013 به سه گانه قهرمانی آلمان و 
اروپا رســانده است، در گفت وگو با مجله »DFL« آلمان به تمجید از توماس مولر 
شــاگرد پیشین خود پرداخت. یوپ هاینکس در مورد مهاجم 30 ساله مونیخی ها 
می گوید: »توماس مولر فوق العاده ترین بازیکن در تاریخ فوتبال آلمان است. توماس 
مدت هاســت نشان داده آنچه همیشه او را از دیگران متمایز کرده، خدمت به تیم، 
سختکوشی و دوندگی در زمین است. در کنار این ها او در زمین همانند یک رهبر 

است«.

ایگواین راهی آمریکا شد
ورزش: گروهی از رســانه  های ایتالیایی مدعی شــده اند گونسالو ایگواین در توافق 
دوجانبه با باشــگاه یوونتوس قراردادش را فسخ کرده تا به تیم اینتر مایامی ملحق 
شود. ایگواین 32 ساله پس از انتصاب آندره آ پیرلو به عنوان سرمربی جدید یوونتوس 
مطلع شد که در برنامه  های او جایی ندارد و به همین دلیل رضایت داد قراردادش 
در فاصله یک سال به پایان آن فسخ شود. از این رو برادر و مدیر برنامه های او چند 
روز پیش به تورین سفر کرد تا درباره جزئیات توافق برای فسخ قرارداد با یوونتوس 
مذاکره کند و ظاهراً اکنون این توافق صورت گرفته است تا وی برای ادامه فوتبالش 

راهی آمریکا شود.

قرارداد بیلسا با لیدز تمدید شد
ورزش: مارچلو بیلسا که فصل گذشته موفق شد لیدزیونایتد را به عنوان قهرمانی 
لیگ دسته اول انگلیس موسوم به چمپیونشیپ برساند و پس از 16 سال این تیم 
را به لیگ برتر انگلیس بازگرداند، قرارداد خود را برای یک سال دیگر با این باشگاه 
تمدید کرد تا در فصل 21-2020 روی نیمکت لیدزیونایتد باشــد. این ســرمربی 
آرژانتینی از زمانی که در سال 2018 هدایت لیدزیونایتد را برعهده گرفته، تاکنون 
در مجموع در 100 بازی روی نیمکت این تیم بوده است که حاصل آن 56 پیروزی، 
17 تساوی و 27 شکست بوده است. لیدز امشب در هفته نخست لیگ برتر در خانه 

مقابل لیورپول به میدان خواهد رفت.

سینا ســپهر: کاروان اســتقالل روز پنجشنبه به دلیل 
مشــکالت خروجی و عدم صدور روادید از ســوی قطر به 
صورت کامل راهی قطر نشد و برخی بازیکنان از همراهی 
تیم محروم شدند. پس از این اتفاق انتقادهای زیادی نسبت 
به عملکرد روابط بین الملل باشــگاه مطرح شــد که چرا 
پیگیری های الزم برای صــدور روادید بازیکنان و اعضای 
تیم را انجام نداده بود تا از بروز چنین مشــکلی جلوگیری 
شود، این انتقادها سبب شد مسئول روابط بین الملل باشگاه 
استقالل در واکنش به انتقادهای مطرح شده، با انتشار یک 
استوری در اینستاگرام توپ را به زمین فدراسیون بفرستد 
و مقصر صادر نشدن ویزا را فدراسیون فوتبال معرفی کند. 

قیم در استوری خود نوشت: پروسه صدور ویزای بازیکنان و 
کادر فنی از طرف فدراسیون انجام می شود، ما هم مدارک را 
برای بازیکنان و کادر فنی به غیر از چهار نفری که در دو روز 
مانده به پرواز مشخص شدن، برای فدراسیون فرستادیم و 
این اصالً ارتباطی با بنده و یا باشگاه ندارد. صرفاً برای اطالع 

بعضی ها که نگران روابط بین الملل استقالل هستند.
اما برای هواداران همچنان این پرسش مطرح است که اصل 
ماجرا چه بود که برخی بازیکنان و اعضای کادر نتوانستند 

کاروان استقالل را در سفر به قطر همراهی کنند؟
ماجرا از این قرار اســت فدراســیون فوتبال طی نامه ای از 
مدت ها پیش اعالم کرده بود برای صدور روادید چهار باشگاه 
باید یک ماه قبل از سفر اسامی افراد حاضر در کاروان را به 
فدراسیون اعالم کنند که این اتفاق از سوی باشگاه استقالل 
انجام نشده است. همچنین برخی تصاویر ارسالی پاسپورت 
بازیکنــان و کادر 6 ماه اعتبار الزم برای صــدور روادید را 
نداشته به همین دلیل کشور قطر برابر مقررات کنسولی از 
صدور روادید صرف نظر کرده است! از این رو ایراد به وجود 
آمده برعهده روابط بین الملل استقالل است که دقت کافی 

را در بررسی مدارک به خرج نداده است.

از طرفی به نظر می رسد با توجه به تغییرات زیادی که در 
حوزه کادر مربیگری و سرپرستی باشگاه استقالل صورت 
گرفته اســت باید مدارک افراد مذکور به فدراسیون ارسال 
می شــد و با پیگیری ویژه تالش می شــد ویزای این افراد 
صادر شود که این اتفاق رخ نداد تا مشکالت بعدی گریبانگر 

استقالل شود.
نکته قابل تأمل دیگر اینکه وقتی مسئول روابط بین الملل 
اســتقالل همراه با تیم عازم قطر شده است طبیعی است 
پیگیری هــای بعدی بــرای صدور روادید افــراد جا مانده 
سخت تر خواهد شد از این رو باید بپذیریم مشکل به وجود 
آمده ناشی از نبود تجربه کافی در بخش روابط بین الملل 

باشگاه استقالل بوده است!

 اعتراض رسمی باشگاه استقالل#
 به کنفدراسیون فوتبال آسیا

باشگاه استقالل با ارسال نامه ای به AFC اعتراض رسمی 
خود را به صادر نشدن ویزا برای برخی اعضای این تیم در 
ســفر به قطر اعالم می کند. باشگاه استقالل در پی صادر 
نشــدن ویزا برای سرپرســت و برخی اعضای کادر فنی، 
بازیکنان و تیم رسانه ای باشگاه استقالل برای سفر به قطر 
توسط کشــور میزبان، باشگاه استقالل با ارسال نامه ای به 
کنفدراسیون فوتبال آســیا اعتراض رسمی خود را اعالم 
خواهد کرد. با توجه به برگزاری متمرکز مســابقات لیگ 
قهرمانان آســیا در کشــور قطر، انتظار می رود فدراسیون 
فوتبال این کشــور همکاری بیشتر و بهتری با باشگاه های 
شرکت کننده داشته باشد که متأسفانه این اتفاق رخ نداده 
است. باشگاه استقالل با همکاری فدراسیون فوتبال ایران 
در تالش اســت تا هرچه سریع تر ویزای اعضای باقی مانده 
تیم را دریافت کند تا این افراد به اردوی تیم در دوحه قطر 

اضافه شوند.

ورزش: رئیس فدراسیون بسکتبال از اعالم آمادگی بیش 
از 30 تیــم در دو بخش مردان و زنــان برای حضور در 
لیــگ برتر خبر داد. در حالی که لیگ برتر والیبال از روز 
چهارشنبه آغاز شده، بسکتبالی ها تصمیم گرفتند از آبان 

ماه لیگ برتر سال 99 را استارت بزنند.
هنوز فدراســیون از نام تیم های شرکت کننده رونمایی 
نکرده است؛ اگرچه پس از جلسه هماهنگی در روزهای 
اخیر نام تیم هایی که اعالم آمادگی کرده اند، به صورت 
غیررسمی منتشر شــد. حتی گفته می شد گروه بندی 
توسط فدراسیون صورت گرفته است. با این حال رئیس 
فدراسیون بسکتبال در مصاحبه خود با ایسنا اعالم کرده 
این 16 تیم فقط اعالم آمادگی کرده اند و مشخص نیست 

قطعاً لیگ برتر با حضور این تعداد تیم برگزار شود.
با توجه به اعالم فدراســیون مبنی بر برگزاری لیگ به 
صورت متمرکز، به نظر می رســد دست مسئوالن برای 
برگزاری لیگ با تعداد تیم های بیشتر نسبت به سال های 

قبلی باز است. 
طباطبایی از استقبال خوب باشگاه ها از لیگ برتر سال 
99 در هر دو بخش زنان و مردان خبر داده و می گوید: 
لیگ برتر بســکتبال 15 آبان ماه شروع می شود و در 
حال حاضر 16 تیم اعــالم آمادگی کرده اند. ما برنامه 
داریــم که تیم ها به تعهدات خــود و پروتکل هایی که 
ما مشــخص کرده ایم عمل کنند. شرکت در جلسات 
مســتمر فدراسیون، تســویه حســاب با بازیکنان و 
مربیان در ســنوات گذشته و همچنین تسویه حساب 
بــا فدراســیون از جمله ایــن موارد هســتند. طبق 
برنامه ریزی ها،  اواخر شهریور تعداد قطعی تیم ها برای 
حضور در لیگ برتر آقایان مشخص می شود. برای لیگ 
برتر بانوان فعاًل 15 تیم اعالم آمادگی کرده اند که قرار 

است لیگ این بخش از اوایل آبان شروع  شود.

لیگ بانوان به میزبانی تهران!#
در همین رابطه همچنین نایب رئیس بانوان بسکتبال در 
مورد برگزاری لیگ برتر بانوان گفت: 16 تیم برای حضور در 
لیگ اعالم آمادگی کرده اند اما گویا سه، چهار تیم انصراف 
می دهند. با این حال تا آخر شهریور به آن ها مهلت داده ایم و 
15 مهر قرعه کشی انجام می شود تا از اول آبان ماه مسابقات 
را شــروع کنیم. شجاعی در مورد نحوه برگزاری لیگ  بیان 
کرد: به صورت نیمه متمرکز و به احتمال زیاد همه مسابقات 
در تهران برگزار می شــود تا پروتکل های بهداشتی رعایت 
شود. هر تیمی هفته ای دو بازی دارد که احتماالً پنجشنبه 
و جمعه برگزار می شــود. اگر به صورت رفت و برگشت هم 
برگزار می شد باز هم تیم ها باید هزینه رفت و آمد و اسکان 
خــود را پرداخت می کردند، در نتیجه بهترین راه برگزاری 
مسابقات در تهران بود چون کنترل شرایط در شهرستان ها 

سخت تر است. 
فریده شــجاعی، نایب رئیس بانوان فدراســیون بسکتبال 
در مــورد برنامه  تیم های ملی بانوان به ایســنا گفت: فیبا 
)فدراسیون جهانی بسکتبال( برنامه ای کلی برای مسابقات 
کســب سهمیه المپیک به ما داده اســت که بر اساس آن 
مســابقات، سال آینده برگزار می شود اما هنوز جزئیاتی به 
ما نداده و برنامه را قطعی نکرده  است. از طرفی هنوز مجوز 
تمرین نداریم و از آنجایی که بازیکنان و کادر را شناسایی 
کرده ایم به محض دریافت مجوز تمرینات را شروع می کنیم.

وی در مورد احتمال تغییر کادر فنی تیم های ملی بیان  کرد: 
جلسه کمیته فنی هفته آینده برگزار می شود، پیشنهادهایی 
داده ایم و برنامه ریزی هایی کرده ایم، ممکن است تغییراتی 
جزئی در کادر داشــته باشیم اما منوط به برگزاری جلسه 
فنی است. وضعیت همه رده های سنی سه نفره و پنج نفره 
را باید در کمیته فنی مطرح و بررســی کنیم و تصمیمات 

الزم را بگیریم.

چرا سفر استقاللی ها به قطر به مشکل خورد

برخی پاسپورت ها اعتبار نداشت!
نامه اعالم آمادگی بیش از 30 تیم به فدراسیون

لیگ برتر بسکتبال 99 چند تیمی شد؟
ضد  حمله

ابهام درباره نرفتن شیری به قطر
ورزش: کاروان تیم فوتبال پرسپولیس درحالی صبح جمعه راهی قطر شد 

که مدافع خود را به همراه نبرد و این موضوع سؤال هایی را ایجاد کرد.
کاروان تیم فوتبال پرسپولیس صبح جمعه برای شرکت در لیگ قهرمانان 
آسیا عازم قطر شد اما پرسپولیسی ها مهدی شیری را به همراه نبردند. این 
اتفاق درحالی رخ داد که شایعاتی درباره مثبت شدن تست کرونای شیری 
مطرح شده است و عنوان شده این مدافع به خاطر این مسئله پرسپولیس  را 
همراهی نکرده است.  اما مهدی شیری ضمن رد شایعه مثبت شدن تست 
کرونایش گفت: به خاطر مصدومیت نتوانستم همراه تیم بروم و چند روز بعد 
عازم قطر خواهم شد. این اظهارات درحالی مطرح می شود که در چند روز 
گذشته خبری درباره مصدومیت این بازیکن وجود نداشت و حاال این سؤال 
ایجاد می شود که اگر مصدومیت شیری در سه روز آینده برطرف می شود 
چرا همراه تیم به قطر نرفت تا زیر نظر پزشکان تیم روند درمانش طی شود؟

انصراف الوحده به سود مدافع مصدوم استقالل
ورزش: ســیاوش یزدانی این روزها به صورت اختصاصی تمرین می کند تا 

بتواند مقابل الشرطه عراق بازی کند.
انصراف رسمی باشگاه الوحده امارات از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا شانس 
خوبی را برای صعود از گروه در اختیار اســتقاللی ها قرار داده است. آبی ها 
با توجه به شــرایط خوب الوحده در گروه حاال بــا انصراف این تیم به رده 
دوم صعود کردند و شانس خوبی دارند تا در دو بازی باقی مانده شان نتیجه 
مطلوبی بگیرند و صعود کنند. از این رو اســتقالل نخستین بازی آسیایی 
خودرا روز 30 شهریور مقابل الشرطه عراق برگزار می کند. این مسئله عالوه 
بر تیم اســتقالل به سود سیاوش یزدانی هم شد. مدافع مصدوم آبی ها که 
مشخص شده بود به دیدار با الوحده امارات نمی رسد حاال زمان کافی برای 
بهبودی دارد و به همین خاطر تالش خواهد کرد تا با تمرینات اختصاصی 

زیر نظرکادر درمانی به بازی بعدی با الشرطه برسد.

خبرخوب برای آبی ها 
حضور علی کریمی در تمرین استقالل

ورزش: هافبک خبرساز استقالل دیروز همراه با سایر استقاللی ها تمرین 
کرد. علی کریمی هافبک خبرساز این روزهای آبی ها دیروز در محل تمرین 
این تیم حضور یافت و همپای استقاللی ها تمرین کرد. با اینکه گفته می شد 
جدایی علی کریمی از جمع آبی ها قطعی شده و او خودش نیز تمایل به ادامه 
حضور ندارد اما کریمی دیروز به محل تمرین رفت تا به نوعی به ماندن در 

جمع آبی ها چراغ سبز نشان بدهد.

 طارمی ، تنها گزینه مدنظر سرمربی پورتو 
که خریداری شد

ورزش: رســانه های پرتغالی می گویند: سیاست های نقل و انتقاالت پورتو 
سبب ایجاد تنش بین مدیریت این تیم و سرژیو کونسیسائو سرمربی این تیم 
شده است. رسانه های پرتغالی مدعی هستند سیاست های نقل و انتقاالت 
تابستانی باشگاه پورتو باعث ایجاد تنش بین مدیریت این تیم و سرمربی اش 
سرژیو کونسیسائو شده است. کونسیسائو از ترک تیمش توسط ویتور فریرا 
عصبانی است و از مدیریت گله دارد که چرا از بین همه هدف هایی که برای 
امسال تابستان به باشگاه ارائه داده بود مهدی طارمی تنها بازیکنی است که 

به خدمت گرفته شده است.

 جشن تولد 80 سالگی 
پیشکسوت باشگاه ابومسلم 

ورزش: پنجشــنبه در مشــهد مراســمی ویژه برای تجلیل و قدردانی از 
پیشکسوت باشگاه ابومسلم و فوتبال خراسان شکل گرفت. سید مهدی قیاسی 
پیشکســوت فوتبال خراسان یکی از چهره های به نام فوتبالی است که وارد 
هشتمین دهه از زندگانی اش شد و مسئوالن هیئت فوتبال خراسان رضوی در 
اقدامی قابل تقدیر مراسمی برای وی برگزار کردند؛ هر چند شاگردان قیاسی 
در حق استاد کم لطفی کردند و حضور کمرنگی داشتند. در این میان خداداد 
عزیزی که قصد داشت پنجشنبه  شب به مشهد سفر کند، برنامه سفر خود را 
به دلیل این مراسم تغییر داد و زودتر به مشهد رفت و در پشت تریبون جشن 
تولد اســتاد سابق خود قرار گرفت و به تمجید از او پرداخت. قیاسی یکی از 
مربیان فوتبال ایران بود که از 27 سالگی با اخذ مدرک مربیگری از انگلستان 
و همچنین باشگاه الیپزیگ آلمان کار خود را در عرصه مربیگری آغاز کرد و 

روزهای خوبی را در کنار تیم فوتبال ابومسلم خراسان گذراند.

منهای فوتبال

 حمیده عباسعلی برای ادامه درمان 
عازم آلمان می شود

ورزش: رئیس فدراسیون کاراته گفت: با حمایت مسئوالن ورزش، حمیده 
عباسعلی برای خارج کردن پالتین پای خود، مهر عازم کشور آلمان خواهد 
شد. سید حسن طباطبایی در این  باره اظهار کرد: طبق هماهنگی صورت 
گرفته از ســوی کمیته ملی المپیک، حمیده عباسعلی، نخستین بانوی 
المپیکی کاراته ایران برای خارج کردن پالتین پای خود، مهرماه عازم کشور 
آلمان خواهد شــد تا در کلینیک هانوفر تحت عمل جراحی قرار گیرد. او 
افزود: پیش از این قرار بود عمل خارج کردن پالتین از زانو عباسعلی پس 
از المپیک انجام شــود ولی با توجه به تأخیر در برگزاری مسابقات مذکور 
و داشتن زمان مناسب، تصمیم گرفته شد که این ورزشکار مهرماه راهی 

آلمان شود.
طباطبایی ادامه داد: در همین خصوص صحبت هایی با دکتر صالحی امیری، 
رئیس کمیته ملی المپیک انجام دادیم و مســئوالن کمیته ملی المپیک 
محبت داشتند و به مانند عمل جراحی نخست روی زانوی عباسعلی، تمام 

هزینه های این عمل را متقبل شدند.

لیگ والیبال؛ استارت پرقدرت ورامین و سیرجان
ورزش: مدافع عنوان قهرمانی توانســت لیگ برتر سال 99 را با پیروزی 

خانگی آغاز کند.
در ادامه مسابقات هفته نخســت لیگ برتر والیبال، شهرداری ورامین به 
عنوان مدافع عنوان قهرمانی)قهرمان لیگ برتر سال 97( مقابل تیم تازه 

لیگ برتری شده شهرداری قزوین قرار گرفت.
قزوینی ها که در آخرین روزها به لیگ اضافه شــدند و با هدایت مســعود 
آرمات برابر تیم پرقدرت شهرداری ورامین قرار گرفتند، در نهایت با شکست 

3 بر یک بدرقه شدند.
میزبان این مسابقه در ست های اول، سوم و چهارم با امتیازهای 25 بر 20، 
25 بر 15 و 25 بر 21 به پیروزی رســید و فقط در ســت دوم شهرداری 

قزوین 25 بر 19 به برتری دست پیدا کرد.
در یکی دیگر از مسابقات هفته اول تیم های فوالد ایرانیان سیرجان و راهیاب 
ملل کردستان برابر هم قرار گرفتند. سیرجانی ها از جمله تیم هایی بودند که 
خیلی زود تمرینات خود را آغاز کردند توانستند شروع خوبی داشته باشند 
و با نتیجه 3 بر صفر میهمان خود را شکســت دادند. کردستانی ها در این 
مسابقه در سه ست متوالی و با امتیازهای 25 بر 16، 25 بر 20 و 25 بر 21 

مغلوب سیرجانی ها شدند.

لیگ وزنه برداری به زودی استارت می خورد
ورزش: فدراسیون وزنه برداری به تازگی با ارسال نامه ای به باشگاه های 
لیگ برتری اعالم کرد: نشست هماهنگی این پیکارها روز هفتم مهرماه 
برگزار خواهد شد. نشســتی که شاید می توانست خیلی زودتر از این 
تاریخ برگزار و چراغ رقابت های لیگ وزنه برداری روشــن شود، چراکه 
مجوز برگزاری رقابت های لیگ وزنه برداری برخالف دیگر رشته های 
پربرخورد همچون کشــتی از اوایل تیرماه صادر شده بود و فدراسیون 
می توانســت مدت ها قبل برای برپایی لیگ اقــدام کند. به هر حال 
متولیان تیم های وزنه برداری هم اکنون در آســتانه برگزاری نشست 
هماهنگی لیگ و متعاقب آن آغاز این پیکارها قرار دارند. مســابقاتی 
که به زودی عامل ایجــاد هیجان و پویایی وزنه برداری پس از حدود 
هفت ماه بالتکلیفی و تعطیلی کرونایی خواهد شد. با این وجود می توان 
امیدوار بود، تدوین برنامه های لیگ برتر به شکل گیری تمرینات منظم 
و گروهی وزنه برداران منتهی شود تا ورزشکاران این عرصه بتوانند پس 
از مدت ها تمرینات انفرادی، حاال با رعایت پروتکل های بهداشــتی به 

تمرینات منسجم گروهی و حضور در مسابقات مشغول شوند.

کوهیان، سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن شد
ورزش: فرزاد کوهیان بار دیگر به عنوان سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن 
انتخاب شــد. در حالی که ذوب آهن تصمیم گرفته برای فصل جدید در 
لیگ برتر بسکتبال حاضر باشد، عصر امروز و با امضای قرارداد رسمی، فرزاد 
کوهیان مربی تیم ملی به عنوان ســرمربی این تیم اصفهانی انتخاب شد.  
فرزاد کوهیان از مربیان با سابقه لیگ برتر بسکتبال است که پیش از این 
سابقه سرمربیگری تیم بسکتبال ذوب آهن را در کارنامه خود داشته و حاال 
بار دیگر هدایت این تیم اصفهانی را برعهده گرفته است. مهران حاتمی فصل 
گذشته هدایت تیم ذوب آهن را برعهده داشت که نتوانست نتایج چندان 
قابل قبولی در فصل نیمه تمام لیگ برتر سال 98 با اصفهانی ها کسب کند.

  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )980065(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع اقتصادی آزادگان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7092 و شناسه ملی 10380229063

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,05,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت های 
مالی منتهی به 29, 12, 1397به تصویب رسید . آقای احمد طالبی خواه به شماره ملی 0790566877 به عنوان 
البدل برای  بازرس علی  به عنوان  با شماره ملی 6359650428  بازرس اصلی و آقای محمد جواد فرامرزی 
مدت یکسال مالی تعیین گردیدند . روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهیهای شرکت 

انتخاب گردید .
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )980047(

آگهی تغییرات شرکت ارگانو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8998 و شناسه ملی 10380247533

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,07,07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای وحید علیخانزاده به شماره 0933936796 
به سمت مدیرعامل - آقای سعید علیخانزاده به شماره ملی 0930722795 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای محمود علیخانزاده به 
شماره ملی 0934379122 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای حامد خاکزاد به شماره ملی 0943312299 به سمت عضو هیئت 
مدیره - آقای جواد رضایی به شماره ملی 0939211939 به سمت عضو هیئت مدیره تا1400,07,06 انتخاب شدند -3 کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

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)980043(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی تیغه اره های الماسه خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10935 و شناسه ملی 10380266468

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,04,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد پورنیا به شماره ملی 0938343742 به 
سمت رئیس هیئت مدیره آقای رسول اسدی مرصع به شماره ملی 0931321476 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید 
اسدی مرصع به شماره ملی 0931378869 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای 

اعتبار می باشد . 
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رضوی  بازار  شبکه  شرکت  ادغام  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 65217 

و شناسه ملی 14007760985

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
به   1399,03,19 مورخ  العاده  فوق 
منحل  مزبور  شرکت  ادغام  دلیل 
تصفیه  امور  انجام  به  نیازی  و  گردید 

ندارد .

استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره   
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی  خراسان 
)980049( مشهد  غیرتجاری  موسسات 
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اقتصادی آزادگان  تغییرات شرکت مجتمع  آگهی 
خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7092 

و شناسه ملی 10380229063 

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل  تصمیمات   25/05/1398 مورخ  سالیانه 
 /29 به  منتهی  مالی  های  صورت   : شد  اتخاذ 
12/ 1397به تصویب رسید . آقای احمد طالبی 
عنوان  به   0790566877 ملی  شماره  به  خواه 
با  فرامرزی  جواد  محمد  آقای  و  اصلی  بازرس 
شماره ملی 6359650428 به عنوان بازرس علی 
گردیدند  تعیین  مالی  یکسال  مدت  برای  البدل 
االنتشار  کثیر  روزنامه  عنوان  به  قدس  روزنامه   .

جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید 
خراسان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی 
9906343)980065( مشهد  غیرتجاری 
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آگهی تغییرات موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی 
به  تجاری  غیر  موسسه  میانه  خاور  نظم  آرامش 
شماره ثبت 4902 و شناسه ملی 14005587043

فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
شماره  نامه  و   1399,02,27 مورخ  العاده 
پلیس   1399,3,6 مورخ   1945,3,326,138
رضوی  خراسان  فا.استان  پیشگیری 
فعالیت  مدت   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
یافت  تغییر  دوسال  به  نامحدود  از  موسسه 
و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور 

اصالح گردید.
 . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )980041(
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گذاری  سرمایه  گروه  شرکت  تغییرات  آگهی 
صنعتی بازرگانی آریان کاال توس شرکت سهامی 
ملی  شناسه  و   23645 ثبت  شماره  به  خاص 

10380390916
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1398,12,27 مورخ  العاده  فوق  بطور 
1-موسسه   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
آفاق  مدیریت  وخدمات  حسابرسی 
کاوشگران )حسابداران رسمی ( به شناسه ملی 
برای  بازرس اصلی  10380152313به عنوان 
انتخاب گردید  باقیمانده سال مالی 98  مدت 
شرکت  آگهیهای  نشر  جهت  قدس  -2روزنامه 

انتخاب گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )980029(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )980068(

آگهی ادغام شرکت شبکه بازار رضوی سهامی خاص به شماره ثبت 65217 شناسه ملی 14007760985

در شرکت سامان بازار رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 855 و شناسه ملی 10380099797 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
همزمان ومشترک دو شرکت مذکور در مورخ 1399,03,19 وبه استناد بند ) الف ( لغایت بند ) و (ماده 111قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 
وانتقال کلیه اموال ودارائی هاومطالبات ودیون وتعهدات به قیمت دفتری شرکت شبکه بازار رضوی در شرکت سامان بازار رضوی ) سهامی خاص 
( ادغام گردید وسرمایه شرکت شبکه بازار رضوی وفق بند الف ماده 111 قانون مذکور درسرمایه ی شرکت سامان بازار رضوی تجمیع گردید ، 
پس از تجمیع سرمایه شرکت سامان بازار رضوی مبلغ 1944706000000 ریال می باشد که تماما پرداخت گردیده است و ماده 5 اساسنامه شرکت 
سامان بازار رضوی ) شرکت ادغام گیرنده (بشرح ذیل اصالح می گردد . ماده 5 اساسنامه : سرمایه شرکت مبلغ 1944706000000 ریال منقسم به 

1944706000 سهم 1000 ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت گردیده است . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )980046(

آگهی تغییرات شرکت صنایع آهن و فوالد توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8518 و شناسه ملی 10380242830

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,02,18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره شناسه ملی 
10840017999 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی همیار حساب به شماره شناسه ملی10100313970 به عنوان بازرس علی 
البدل برای سال مالی منتهی به 1398,12,29 انتخاب شدند. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فوالد متیل سهامی خاص 
به شناسه ملی 10101302100 و سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی خاص به شناسه ملی 10101634157 و شرکت آهن و فوالد صنیع کاوه 
تهران به شناسه ملی 10101937767 )سهامی خاص( به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار قدس و 
دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ 1397,12,29 مورد 

تصویب قرار گرفت.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران )980034(

آگهی تغییرات شرکت داروسازی آرمان دارو خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 815 و شناسه ملی 14005924015

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,05,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم نسیم واحدی به کد ملی 0902395211 
به عنوان مدیرعامل ، خانم نفیسه واحدی به کدملی 0901294624 به عنوان رئیس هیئت مدیره ، آقای جالل بختیاری به کدملی 
0901175145 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء خانم نسیم واحدی به کدملی 0902395211 همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران )980027(

آگهی تغییرات شرکت داروسازی آرمان دارو خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 815 و شناسه ملی 14005924015

العاده مورخ 1399,05,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -اعضا هیئت مدیره  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند : آقای جالل بختیاری به کد ملی 0901175145 - خانم نسیم واحدی به کدملی 
0902395211 - خانم نفیسه واحدی به کد ملی 0901294624 -2 آقای احمد واحدی به کد ملی 0900099682 به عنوان بازرس 

اصلی آقای فرجاد امان الهی به کد ملی 2993930923 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردبدند.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد)979991(

آگهی تغییرات شرکت پایور پالستیک توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13378 و شناسه ملی 10380290301

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,04,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیامک بهگام ش م 0045093024 به نمایندگی 
از طرف شرکت بایا توس ش . م 10380241110 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم نورمحمدی به ش م 6509266628 به 
نمایندگی از طرف شرکت پرکوک توس ش . م 10380270832 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سوزان بهگام به شماره ملی 
0039431770 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی فرخ مهر به ش م 0942357469 )خارج از اعضا (به سمت مدیر عامل انتخاب 

گردیدند وکلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت با امضاثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بشرویه )980299(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی نظافتی زیبا ساز بشرویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47 و شناسه ملی 10360009485

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,04,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حسین حسینی با کد ملی 0859762394 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و خانم خدیجه کریم زاده با کد ملی 0859768171 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید حسینی 
با کد ملی 0850008468 به سمت منشی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضای آقای حسین حسینی)رئیس هیئت مدیره( و آقای 

حمید حسینی )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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داورزنی: کمیته فنی سرمربی تیم ملی را مشخص می کند فرهاد مجیدی خطاب به مدیران استقالل: استعفا دادم، عوام فریبی را بس کنید

ماجرای جدایی علیپور#
وی بــه موضوع جدایی علیپور اشــاره کــرد و گفت: 
علیپور فرزند پرسپولیس  اســت و در باشگاه به روی 
او همیشــه باز اســت. ما پیش از این نام او و ترابی را 
برای آســیا رد کردیم.  برای تمدید قرارداد علیپور دو 
روز قبل با وکیلش صحبت کردیم و پیشــنهاد علیپور 
را با آپشن ها پذیرفتیم اما گفتند او می خواهد به اروپا 

برود. 

فوتبال دست چند دالل است#
رســول پناه درباره ارقام میلیــاردی قرارداد بازیکنان 
گفت: قراردادهای ما از ســقف قــراردادی که تعیین 
کــرده بودیم پایین تر بود. فردا کپی قراردادها را برای 
بازرســی و وزارت ورزش می فرستم. متأسفانه برخی 
درباره این موضوع در فضای مجازی جوالن می دهند و 
بدون اطالع صحبت می کنند. من با برخی از هواداران 
صحبــت کردم و به آن ها توضیح دادم. ان شــاءاهلل در 
فرصت مناسب قراردادها را اعالم می کنیم تا هواداران 

از وضعیت آن ها مطلع باشند. 
وی در پایان خاطرنشــان کرد: متأســفانه دالل ها در 
فوتبــال ایران جوالن می دهند و فوتبال دســت چند 
دالل است. ما مشکالت عجیبی در این زمینه داریم. با 
این حال مقابله کردیم تا حق پرسپولیس  ضایع نشود 
اما رقابت کاذبی میان دالل ها ایجاد شــده است اما ما 

به سودجوها میدان ندادیم.

برانکو: من پولم را می خواهم!
سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس ضمن گالیه از 
بی تعهدی مدیران باشگاه پرسپولیس نسبت به پرداخت 
مطالباتش،از هــواداران این تیم بابت حمایت هایشــان 

قدردانی کرد.
برانکــو ایوانکوویــچ در واکنش به حمایت هــواداران 
پرسپولیس که در روزهای اخیر در شبکه های اجتماعی 
خواهان پرداخت هر چه ســریع تر مطالبات ســرمربی 
پیشین و موفق خود شــده اند گفت: از تمامی هواداران 
پرســپولیس بابت عشــق و محبتی که نســبت به من 
داشــته اند، قدردانی می کنم و من هم به آن ها عشــق 
می ورزم. پرسپولیس و هوادارانش بابت لحظاتی که با هم 
داشته ایم، بابت کارهایی که با هم انجامش دادیم و بابت 
بزرگ ترین موفقیت های تاریخ باشگاه، تا پایان عمرم در 

قلبم خواهند بود.
وی تصریح کرد: شاید برخی هنوز نسبت به توانایی هایی 
مربیگری من تردید داشــته باشند، اما هیچ وقت کسی 
شخصیت، صداقت و حرفه ای گری من را زیر سؤال نبرده 
و تردیدی نسبت به این موارد نداشته است. تنها خواسته 
من از باشگاه پرسپولیس این بود همان طور که من با آن ها 
رفتار کردم، با احترام با من رفتار می کردند و طلب من را 
طبق قراردادی که با هم داشتیم، پرداخت می کردند. بار 
دیگر از هواداران پرسپولیس قدردانی می کنم و می خواهم 

بگویم که عاشقشان هستم.

ورزش: محمدرضا داورزنی در نشســت کمیته فنی والیبال 
خطــاب به کارشناســان حاضر گفت: بیشــتر مربیان جهان 
برنامه هایشان تا پایان المپیک توکیو است و با توجه به اینکه 
نسل فعلی تیم ملی والیبال ایران پس از المپیک توکیو قطعاً 
تغییر خواهد کرد و نســل جدید گزینه ای با شرایط دیگر نیاز 
دارد، برنامه برای انتخاب سرمربی، پایان المپیک توکیو خواهد 
بود. وی با تأکید بر اینکه باید تصمیمی بگیریم که پاسخگوی 
مردم عزیز باشــیم و تیم ملی والیبال ایران نتایج قابل قبولی 
در المپیک کسب کند گفت: در صورتی که کمیته فنی برای 
هدایت ملی پوشان کشورمان چند گزینه را انتخاب کند، با آن ها 

وارد مذاکره مستقیم می شویم.. 
وی با بیان اینکه شــاید از نظر فدراسیون یک گزینه شرایط 

خوبی برای همکاری با تیم ایران داشته باشد، اما نظر نهایی را 
کمیته فنی می دهد گفت: بررسی های اولیه این افراد بر اساس 
محورهایی مانند ملیت و سن، تیم حال حاضر، سابقه مربیگری، 
ســابقه بازیکنی، تجربیات، عناوین و افتخارات، ســابقه کار با 
رده های پایه و آموزش محور بودن، اصول مربیگری، دانش فنی، 
مدیریت تیم و بازیکنان، تعامل با فدراسیون در مسائل مالی، 
نحوه به کارگیری و استفاده از کادر فنی، وضعیت زبان، مدیریت 
ذهنــی و روانی و مهارت های ارتباطی بــا بازیکنان، مربیان و 
رسانه ها بوده است. نکته مهم این اسامی، داشتن انگیزه باال برای 
اثبات خود در جهان است که نباید نادیده گرفته شود. بنابراین 
با توجه به اینکه رأی نهایی در انتخاب سرمربی را کمیته فنی 

می دهد، باید انتخابی کنیم که به نفع منافع ملی کشور باشد.

ورزش: سرمربی ســابق استقالل در واکنش به شایعات مکرر 
درباره عدم استعفای کتبی اش از سمت سابق واکنش نشان داد.
فرهاد مجیدی در متنی که در کانال خود منتشــر کرده موارد 
قانونی استعفایش را اعالم کرده و توضیح داده بابت مطالباتش از 
استقالل هیچ ادعایی ندارد. او که همچنان از اتفاقات هفته های 
گذشته و پس از برد دربی ناراحت به نظر می رسد تأکید کرده 
استعفایش را پس از برنامه ورزش و مردم و یکبار جمعه گذشته 
برای او ارسال کرده و دیگر حضوری در استقالل ندارد. مجیدی 
در این پیام  چنین نوشــته اســت: به نظر می رســد مدیریت 
باشــگاه استقالل اطالع ندارد که طبق قانون سرمربی می تواند 
با ارسال یک پیامک به باشگاه از سمت خود استعفا بدهد. ظهر 
جمعه 7 شــهریور 1399 از طریق پیامک و واتساپ استعفایم 

را به مدیرعامل اعالم کــردم. پس از فینال یک مرتبه این کار 
را انجام دادم. از ســازمان لیگ استعالم گرفتم و تأکید داشتند 
اعالم کناره گیری حتی از طریق اکانت  شخصی در شبکه های 
اجتماعی یا مصاحبه در رســانه های شناخته شده مورد تأیید 
سازمان لیگ و ارکان قضایی فدراسیون فوتبال خواهد بود، با این 
وجود مدیریت فعلی به عوام فریبی هایش ادامه می دهد. همچنین 
از این طریق اعالم می  کنم برخالف بندهای قراردادم، دیگر هیچ 
حق و حقوقی برای خود بابت سرمربیگری در فصل 1398-99 
و 1۴00-1399 قائل نیستم و از استقالل می خواهم باقیمانده 
دســتمزدم در فصــل 1399-1398 را برای ســرمربی آینده 
استقالل هزینه کنند. به امید روزهایی که استقالل ما را از این 
پلیدی ها نجات یابد و بازی با احساسات هواداران به پایان برسد.

zoom
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ادب و هنرادب و هنر

زاویه دید

کاستی های موجود در پژوهش بنیادین 
ادبیات داستانی

سال های درازي از شکل گیری و قوام ادبیات داستانی در ایران می گذرد. 
در سال های متمادي آثار بي شماري در حوزه ادبیات داستاني خلق شده 
است، اما آنچنان که توقع می رود در حوزه پژوهش و نقد ادبیات داستانی 
آثار شاخص و در خور تعمقی منتشر نشده است. بی شک یکی از دالیل 
کم کاری در این حوزه مسائل اقتصادی و صرف کردن زمان بسیار زیاد 
برای پژوهش است. معموالً ناشران تمایل چندانی به انتشار آثار عریض 
و طویل پژوهشی ندارند؛ چرا که چاپ این آثار در برگیرنده هزینه گزاف 
اســت و مخاطب چندانی هم مایل به خریداری این آثار با قیمت های 
سرسام آور نیست. از سویی خود پژوهشگران ادبیات داستانی رغبتی به 
پژوهش های بزرگ و عمیق ندارند؛ چرا که طرح های بزرگ پژوهشــی 
چون ارزیابی و تحلیل ادبیات داســتانی در دهه های مختلف مشروط به 
صرف زمان طوالنی اســت  و از آنجایی که آثار یاد شده برای پژوهشگر 
اندوخته مالی قابل توجهی ندارد، صرف وقت و انرژی کالن او را متحمل 
ضررهای بــزرگ می کند. جدای این مســئله در کار پژوهش ادبی در 
غرب معموالً گروه ها و افراد مختلفی با هم همکاری می کنند. طرح های 
پژوهشی ادبی بزرگ نیازمند جمع شدن گروه ها و افراد شاخص در کنار 
هم اســت و از آنجایی که فرهنگ گروه گرایی در ایران وجود ندارد، کم 
دیده شــده که افراد گرد هم بیایند تا یک طرح بزرگ پژوهشی را اجرا 
کنند. تعداد اندک و انگشت شمار پژوهشگران عرصه ادبیات داستانی خود 
مزید بر علت اســت که صنعت پژوهش و تحقیق ادبیات داستانی غالباً 
در حال ســکون باقی بماند. بی شک یکی از دالیل افت ادبیات داستانی 
نبــود نظریه های ادبی بومی و منطقــه ای و پژوهش های مفید در این 
راستاست. در چنین شرایطی متولیان امور فرهنگی چه در گذشته که 
سرمایه راه اندازی تیم های پژوهشی را داشتند و کاری نکردند و چه در 
این ایام که دچار بی پولی هستند، هیچ گاه به ضرورت اجرای طرح های 
بزرگ ادبی پی نبردند و راه اندازی چنین طرح هایی غالباً بدون حمایت 
دســتگاه های دولتی امکان پذیر نیســت. از دیگر مشکالت موجود در 
خصوص پژوهش ادبیات داســتانی این است که ایران فاقد مکتب های 
ادبی بومی و ملی است و نویسندگان و منتقدان به گرته برداری از مکاتب 
ادبی غربی مشغول هستند. این نشــان می دهد حتی ضرورت تدوین 
مکاتب ادبی ایرانی برای متولیان فرهنگی درک نشده است. گونه بندی 
و دســت یازیدن به جریان هــا و مکاتب ادبی با توجه به شــکل گیری 
رویدادهای مهم تاریخی،اجتماعی، سیاســی، اقتصادی و فرهنگی خود 
مرحله مهم دیگری اســت که همواره مــورد توجه صاحبنظران عرصه 
ادبیــات   و مخاطبان این وادی در غرب بوده و خواهد بود. متأســفانه 
دیده نشده که منتقد و پژوهشگران ایرانی نیز در خالل شکل گیری آثار 
داستانی به گونه بندی مکتب ها و هویت شناسی در این عرصه بپردازند 
و بالطبع اهالی قلم و ادبیات به اشــتباه با استناد به مکاتب ادبی غرب 
به بررســی آثار ایرانی می پردازند. بر این اســاس پس از گذشت 100 
ســال و اندی مي طلبد تا  روند تولید و شــکل گیري ادبیات داستانی و 
زیرگروهایش چون اســطوره ها، افسانه ها، حکایات، رمان، داستان بلند، 
داستان نیمه بلند، داســتان کوتاه، داستان کوتاه کوتاه در بستر تاریخ با 
دقت و ریزبیني خاصي مورد ارزیابي موشــکافانه قرار بگیرند تا در این 
رهگذر بتوان مکاتب و جریان های ادبی را از ابتدای پیدایش آن در ایران 

تبیین و مشخص کرد.
باید بــه این نکته مهم توجه داشــت که رویدادهــای فرهنگی، ادبی، 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی... تمامی با هم پیوندی اندام وار دارند و هر 
رویداد اتفاق افتاده می تواند بر ســایر موارد تأثیرگذار باشد. بر این اساس 
یکی از وظایف پژوهشگر این عرصه شناسایی روند شکل گیری رویدادها 
و تأثیرگذاری هر رویداد بر دیگری اســت.  شکل گیری ادبیات داستانی 
بی تأثیر از رویدادهای مختلف ذکر شده نیست و بالطبع ادبیات داستانی 

نیز بر هر یک از این رویدادها تأثیرگذار است.

داریوش احمدی درباره تبعیت ادبیات از مد گفت 
 نوشتن مثل مارکز یا بورخس

محکوم به شکست است
ایسنا: داریوش احمدی، درباره 
تبعیت ادبیــات از مد، اظهار کرد: 
این یک اصل مســلم اســت که 
اغلب نویسندگان از یکدیگر تأثیر 
می پذیرند، اما به طریق و شــیوه 
مألوف خودشــان و آنچه امروز به 

عنوان ادبیات در ژانرهای متفاوت در کشور ما ظهور کرده است، در کشورهای 
دیگــر هم وجود دارد. مثالً در فرانســه که زمانی مهــد ادبیات جهان بوده 
اســت، امروزه آثار آمریکای جنوبی و اسپانیا حرف اول را می زند. البته من از 
تأثیرپذیری اش آگاهی کاملی ندارم، ولی همین که این آثار در آنجا ترجمه 
می شــوند، نشان دهنده آن است که قشر کتابخوان به آن نوع ادبیات بسیار 
تمایل دارند. احمدی درباره آسیب های تبعیت از ُمد نیز بیان کرد: معتقدم 
هر نویسنده باید داستان خودش را بنویسد. داستان نویِس ما اگر بخواهد مثل 
کافکا یا مارکز و یا بورخس بنویســد، محکوم به شکست است، چون آن ها 
این راه را پیموده اند و به طریقی تکنیک ها و ترفندهایشــان  شناخته  شده 
هستند و کسانی  که سعی می کنند مثل آن ها بنویسند، کارهایشان بدلی از 
آب درمی آید، چون انگار که جهان داستانی شان را از آن ها قرض کرده باشند. 
خوشبختانه در ایران، این تابع مد بودن خیلی کم اتفاق افتاده و آنچه وجود 

داشته، بیشتر همان سنت بوده که از پیشینیان به ما رسیده است.
نویسنده »خانه کوچک ما« و »به َمَگزی خوش آمدید« خاطرنشان کرد: تابع 
مد بودن، ما را ملزم می کند که همان طور هم بیندیشــیم و حتی برخی از 
دوستان نویسنده از آن به عنوان یک ژسِت نوشتن استفاده می کنند؛ ژستی 
که حتی در ذهن مخاطب نمی ماند و خیلی زود فراموش می شود. این یک امر 
بدیهی است که نویسنده ایرانی نمی تواند مثل یک نویسنده آمریکای جنوبی 
بنویســد و یا اندیشــه کند، چون باورها و دستگاه های فرهنگی شان با هم 
متفاوت است و همین جریان در مورد نویسندگان آمریکای جنوبی هم نسبت 
به ما وجود دارد. هر چند بسیاری از داستان نویس های ما سعی می کنند جهان 

داستانی خودشان را به شیوه ها و ژانرهای نو بنویسند و تجربه کنند.
وی افزود: ما در دوران پس از جنگ شــاهد آثار بســیاری بوده ایم که حتی 
نمی توان به آن ها نزدیک شــد یا با آن ها ارتباط برقرار کرد. به نظر من یک 
اثر ادبی باید بتواند خواننده را به وجد بیاورد. باید امر شگرفی در آن اثر ادبی 
باشد؛ حاال به هر شیوه ای که می خواهد روایت شود. ادبیات تابع زمان، مکان 
و فرهنگ اســت. این نویسنده است که باید به بهترین  وجه و شکل ممکن 

از آن بهره ببرد.

نقاشــی   ادب و هنر/مهدیــه قمــری  
قهوه خانه ای هنری با قدمتی تاریخی اســت، 
ایــن هنر با خالقیت و هنــر هنرمندان ایرانی 
تلفیق شــده و آثار مختلفی توسط هنرمندان 
ایرانــی برای عالقه مندان به نمایش گذاشــته 
شده است. با توجه به شروع محرم و صفر این 
بار محمدرضا محمدحســین از هنرمندان بنام 
»کآرام  عاشورایی  تابلوی  قهوه خانه  ای،  نقاشی 
جــان می رود« را از آغاز محــرم تا روز اربعین  
حســینی در فضای باز فرهنگسرای رسانه به 
صورت زنده در برابر چشمان عزاداران حسینی 

ترسیم کرده است.
این هنرمند از شاگردان استاد عباس بلوکی فر 
اســت. وی تاکنون بیش از ۲۵ پرده عاشورایی 
برای اماکن مذهبی نظیر تکیه پایین تجریش، 
تکیه باال تجریش، نخل کاشــانک و حســینیه 
ائمه اطهــار کشــیده و در طراحــی و تکمیل 
پرده های عاشــورایی فراوانی نیز حضور داشته 

است. 
محمدحسین تاکنون بیش از 10 نمایشگاه در 
تهران برگزار کرده اســت، اجرای زنده »کآرام 
جان می رود« تا ۲۵ شــهریور در فرهنگسرای 
رسانه ادامه دارد و بهانه ای شد تا سراغی از این 
هنرمند بگیریم و بــا او درباره اجرای زنده اثر 
در حال تولید و وضعیت نقاشــی قهوه خانه ای 

گفت وگو کنیم که در ادامه می خوانید.

نقاشــی س آثار  نمایشــگاه  از جزئیات 
قهوه خانه ای اســتاد بلوکی فر و خودتان 

بگویید؟
در ایام ماه محرم به پیشــنهاد فرهنگســرای 
رسانه، نمایشــگاهی از آثار استاد بلوکی فر در 
فضای باز این فرهنگسرا برگزار شده که عالوه 
بر به نمایش گذاشتن سه اثر از من و دو اثر از 
مرحوم اســتاد بلوکی فر، یک اثر نیز به صورت 
زنــده از ســخنرانی ها و روضه خوانی ها که به 
عنوان مراســم جانبی در فرهنگســرای رسانه 
با حضور مردم برگزار می شــود، در حال تولید 

است.
ایــن نمایشــگاه و برنامه هــای ســخنرانی و 
روضه خوانی با رعایت پروتکل های بهداشــتی 
در فضای باز فرهنگســرای رسانه برگزار شده 
و خوشــبختانه از اول شهریور که آغاز شده با 

استقبال خوب مردم روبه رو شده است.
در این نمایشــگاه به مســئوالن فرهنگسرای 
رسانه پیشــنهاد کردم در فضای باز به صورت 
زنده اثری خلق شود تا برای مخاطب جذابیت 

بیشتری پیدا کند.

گویا قرار اســت این تابلــو به مزایده س
گذاشته شــود، درباره این تابلو توضیح 

دهید. 
این تابلــو همان طور که پیشــتر هم گفتم با 
روایت هایی که توسط ســخنران های مذهبی 
در فرهنگســرای رســانه هــر شــب برگزار 
می شــود، روی تابلــو خلــق می شــود. ابعاد 
این تابلــو 1/۵ در ۲ متر اســت و روایت های 
مختلف از حضرت عباس)ع( گرفته تا شهادت 
حضرت علی اکبر)ع(، شــب عاشورا و شهادت 
امام حســین)ع( و یارانش در این تابلو کشیده 

شده است.

چنین س برگــزاری  و  زنــده  اجــرای 

هنر  می تواند  انــدازه  چه  تا  برنامه هایی 
نقاشــی قهوه خانه ای را میان مردم احیا 

کند؟ 
اجــرای زنــده خلــق یک اثــر و برگــزاری 
قابل توجهــی در جلب  تأثیرات  نمایشــگاه ها 
توجــه عالقه منــدان به نقاشــی قهوه خانه ای 
اســت، اما باید اطالع رســانی زیادی برای آن 
انجام شــود تا مردم بدانند در چه مکان هایی 
چه نمایشگاه هایی برگزار می شود و بتوانند در 
این اماکن حضور یابند و از نزدیک شاهد خلق 

این هنر شوند. 

برای مصور کردن روایت ها و داستان ها س
در نقاشی قهوه خانه ای از چه موضوعاتی 

استفاده می کنید؟
بیشتر کتاب های مذهبی و آثاری که در حوزه 
نشر در خصوص موضوعات مذهبی، داستان ها 
و روایت هایی که سندیت درست داشته باشند 
را مطالعه می کنم. عالوه بر این، آنچه در ذهنم 
براساس مطالعات انجام شده ایجاد می شود را 

روی تابلو به تصویر می کشم.

بیشــتر به کدام یک از وقایع تاریخی س
در اســام برای به تصویر کشیدن آن در 

نقاشی قهوه خانه ای عاقه مند هستید؟
به داســتان ها و روایت هایی کــه پایه تاریخی 
درســتی در تاســوعا و عاشــورا دارند، عالقه 

بیشتری دارم. 

درست س روایت های  به  رســیدن  برای 
واقعه عاشــورا چــه کتاب هایی مطالعه 

کرده اید؟ 
الَمهموم فی مصیبه ســیدنا الحســین  نََفُس 
المظلــوم، اثــر شــیخ عبــاس قمــی درباره 
تحفه المجالــس   کلیــات  کربــال،  واقعــه 
تألیف ابن تاج الدین حســن ســلطان محمد، 
عمادالدین  امام حسین)ع(نوشــته  زندگانــی 

حســین اصفهانی، قیام حسین)ع( سیدجعفر 
شــهیدی، تاریخ انبیــا )از آدم تــا خاتم ( به 
قلم سیدهاشــم رســولی محالتــی، مجموعه 
1۴ معصــوم  حســین عمــادزاده، وقعه الطف 
محمدهادی یوسفی غروی ترجمه محمدصادق 
روحانی و »منتهي اآلمال« به قلم » حاج شیخ 
عباس قمي« از جمله کتاب هایی هســتند که 

در این زمینه مطالعه کرده ام.

یکی از آسیب هایی که می توان رّد آن س
را در رویکرد و نگرش کسر قابل توجهی از 
مدیران عرصه فرهنگ و هنر کشور پیدا 
کرد، نگاه مناســبتی به هنر و رشته های 
مناســبت هایی  در  مثًا  اســت؛  هنری 
مثل ماه محرم توجهــات به هنر آیینی 
قهوه خانه ای  نقاشــی  مثل  و رشته هایی 
معطوف می شود؛ حال آنکه در مابقی ایام 
مورد  باید  که  آن گونه  رشته ها  این  سال، 

توجه و ضریب دهی مسئوالن مربوط قرار 
نمی گیرنــد. از منظر شــما وجود چنین 
نگاهی نسبت به نقاشی قهوه خانه ای برای 
این رشته حامل پیامدهای مثبِت بیشتری 
بوده است یا اینکه آسیب ها و پیامدهای 

منفی آن فزونی داشته است؟
متأســفانه چنین رویکردی وجود دارد و شاید 
بخشی از ایراد به عملکرد خود ما بازمی گردد. 
وقتــی ما صرفاً به موضوعــات مذهبی و خلق 
پرده درویشــی پرداختیم و از مقوله های دیگر 
نقاشــی قهوه خانــه ای غافل شــدیم، مدیر یا 
مســئول فرهنگی هم صرفــاً به همین وجه از 

هنر نقاشی قهوه خانه ای وقوف پیدا می کند.
نقاشی قهوه خانه ای از حیث همراهی با ادبیات 
گستردگی بســیاری دارد؛ نقاشی قهوه خانه ای 
فقط  نقاشــی ای نیســت که آثــار مذهبی یا 
حماسی خلق می کند بلکه بسیاری از گونه های 
ادبی مثل ضرب المثل ها، داستان های عاشقانه، 
اتفاقات روزمره زندگی، فرهنگ، آداب و رسوم 
و... را دربرمی گیرد. اگر به فرهنگ غنی ایرانی 
که در نقاشــی قهوه خانه ای و مینیاتور مستتر 
اســت، پرداخته شود، بسیاری از مشکالتی که 
در این زمینه وجود دارد، حل می شــود. برای 
مثال اگر شما بخواهید جوانان را از انجام امور 
ناصواب بر حذر بداریــد، می توانید از ظرفیت 
پرده درویشی که در نقاشی قهوه خانه ای مورد 

استفاده قرار می گیرد، بهره ببرید.

اقبال س و  گالری دارها  استقبال  وضعیت 
نقاشی  آثار  به  نسبت  هنری  حراجی های 
می کنید؟  ارزیابی  چگونه  را  قهوه خانه ای 
نقاشی  بستر  آثار خلق شــده در  از  آیا 
قهوه خانه ای هم به اندازه آثار خلق شده 
در سایر سبک های هنری نقاشی استقبال 

می شود یا خیر؟
 متأســفانه در این زمینه هم شــرایط مناسب 
نیســت؛ مرحوم صادق تبریزی از قول سهراب 

ســپهری نقل می کرد زمانی که سپهری زنده 
بود، می گفت کســی کارهای مــرا نمی خرد. 
اکنون بانــدی در فضای حراجی های هنرهای 
تجسمی کشــور وجود دارد که بین خودشان 
قیمت ها را باال و پایین می کنند و عمدتاً در پی 
تأمین منافع شخصی خودشان هستند. برخورد 
گالری دارها با آثار نقاشی قهوه خانه ای تابعی از 
واکنش ها و ســالیق جمعی است. گالری دارها 
عمدتاً به این نکته توجه می کنند که آیا فالن 
اثر قابلیت جلب رضایت عمومی و تبدیل شدن 
به پول را دارد یا خیر؟ اگر پاسخ به این پرسش 
مثبت باشــد، آثار ما را خریداری می کنند؛ در 
غیــر این  صورت این اتفاق رخ نمی دهد. عمده 
درخواســت ها و ســفارش دهندگانی کــه در 
نقاشی قهوه خانه ای وجود دارند، مردم عامه اند؛ 
به قول مرحوم بلوکی فر: »زنده باد مردم«! البته 
اکنون گاهی سفارش هایی از سوی شهرداری و 

فرهنگسراها نیز ارائه می شود.
در حالــی که در پــس نقاشــی قهوه خانه ای 
حرف ها و فلســفه های پرشماری نهفته است، 
مشــاهده می کنید قیمت هایی کــه عموماً در 
حراجی هــا برای آثار نقاشــی قهوه خانه ای در 
نظر گرفته می شــود با قیمت آثاری که اساساً 
حرف چندانی هم برای گفتن ندارند، به شدت 
متفاوت اســت؛ بــه نحوی که انســان متحیر 

می شود!

قهوه خانه ای س نقاشی  تاکنون  گذشته  از 
چه تغییراتی داشته است؟

ســرآغاز این هنــر به عهــد حکومت صفوی 
و زمانــی که تشــیع در حال گســترش بود 
بازمی گردد. نقاشــی موسوم به »قهوه خانه ای« 
جریانــی متفــاوت و متأخر اســت. این هنر 
آمیختگی با ادبیات و مذهــب دارد، در زمان 
صفویه به برخی از نقاشان دستور داده می شد 

تا براساس وقایع عاشورا آثاری را خلق کنند.
چند ســال پیش یک پژوهشــگر به نام هادی 
سیف با استفاده از مصاحبه هایی که با مرحوم 
اســتاد بلوکی فــر انجام داد، کتابــی با عنوان 
»نقاشــی قهوه خانه ای« چاپ کــرد که از آن 
زمان این عنوان برای هنر اســتفاده می شود. 
البته کتاب های مختلفی در حوزه معرفی این 
هنر وجــود دارد که از آن جملــه می توان به 
کتاب »از قهوه خانه تا فرهنگســرای نیاوران« 
به نویسندگی هادی ســیف و انتشارات بنیاد 

آفرینش های هنری نیاوران اشاره کرد.

شرایط آموزش این هنر چگونه است ؟ س
در دانشگاه ها دانشجویان این رشته را به 

صورت آکادمیک می توانند دنبال کنند؟
در گذشــته شــاگردان کنــار اســتاد خــود 
قهوه خانــه ای  نقاشــی  یادگیــری   بــه 

می پرداختند. 
آن هــا چندین ســال در کنار اســتاد خود به 
یادگیــری این هنــر می پرداختنــد و زمانی 
که خود بــه مرحله ای می رســیدند که دیگر 
می توانند مستقل به ادامه فعالیت در این هنر 
بپردازند، این هنر را به تنهایی ادامه می دادند.

هنر نقاشــی قهوه خانــه ای در دانشــگاه ها تا 
جایی که شــنیدم به صــورت واحد اختیاری 
در دانشــگاه سوره تدریس می شــود و رشته 
مستقلی در دانشگاه برای نقاشی قهوه خانه ای 

وجود ندارد.

برش

حیث  از  قهوه خانه ای  نقاشی 
گستردگی  ادبیات  با  همراهی 
بسیاری دارد؛ نقاشی قهوه خانه ای 
آثار  که  نیست  نقاشی ای  فقط  
می کند  خلق  حماسی  یا  مذهبی 
ادبی  گونه های  از  بسیاری  بلکه 
مثل ضرب المثل ها، داستان های 
عاشقانه، اتفاقات روزمره زندگی، 
را  و...  رسوم  و  آداب  فرهنگ، 
دربرمی گیرد. اگر به فرهنگ غنی 
ایرانی که در نقاشی قهوه خانه ای 
و مینیاتور مستتر است، پرداخته 
که  مشکالتی  از  بسیاری  شود، 
حل  دارد،  وجود  زمینه  این  در 

می شود

صدابردار و نویسنده کتاب »از رشته های پاره ی  صدها صدای دور«  گفت

نقش چاپ کتاب سینمایی در نزدیک شدن مخاطبان به سینما 
ایبنا: افشین اشــراقی، صدابردار و مؤلف کتاب »از رشــته های پاره ی صدها 
صدای دور« معتقد اســت: چاپ کتاب ســینمایی عامه پسند می تواند موجب 

نزدیک تر شدن مخاطبان به سینما شود.
این صدابردار و نویســنده بر ضرورت تولید و تدوین کتاب های سینمایی برای 
مخاطب عام تأکید دارد. اشراقی می گوید: کسی که خواندن و نوشتن نمی داند، 
نمی توانــد کتاب بخواند، ولی می تواند فیلم ببیند. ســینما برای ناشــنوایان و 
نابینایان هم محصوالتی را برای عرضه دارد. در ســال های گذشته کتاب های 
ارزشــمندی درباره سینمای عامه پســند تألیف و ترجمه و روانه  بازار شده اند؛ 
اما اغلب با رویکردی تخصصی در حالی که چاپ کتاب ســینمایی عامه پسند 
می تواند موجب نزدیک تر شــدن مخاطبان به ســینما شود و حتی اهل  فن را 
ترغیب کند که به دیگر جنبه های سینما سرک بکشند. هر چند که مردم این 

روزها کمتر از قبل کتاب می خوانند.
است و با این موضوع فقط می توان به چند پالن از جمله  سکانس قرار مالقات وی در توضیح این که کتاب و کتاب خوانی در ســینمای کشــورمان کمرنگ 

در یک کتابخانــه در فیلم »هامون« اثر داریوش مهرجویی و یا کتاب خواندن 
باشو در فیلم »باشو غریبه ای کوچک« اثر بهرام بیضایی اشاره کرد، درباره این 
بی توجهی توضیح می دهد: جواب را در این واقعیِت تلخ می توان یافت که کتاب 
در فرهنگ عمومی ما جایی ندارد. سینما منفک نیست از واقعیت پیشین، هر 
چند که می تواند پیشرو باشد و گامی برای تغییر شرایط بردارد. تنها نمی شود 
از فیلم سازان انتظار داشت. سیاســت های کالِن فرهنگی هم باید نقِش کتاب 
را پررنگ  کنند. در بســیاری از فیلم های خارجی می بینیم که اگر شــخصیت 
پرسشی دارد و یا از نظر فکری نیاز به کمک دارد به کتاب و کتابخانه مراجعه 

می کند. نمونه اش آل پاچینو در »نفوذی« ساخته  مایکل مان است. 
گفتنی اســت، افشین اشراقی، هنرمند جوان و ســینمایی نویس گرگانی است 
که به  تازگی اثری از وی با عنوان »از رشــته های پــاره ی صدها صدای دور« 
که با هدف آشــتی مخاطب عام با کتاب های ســینمایی نوشته شده،  منتشر 

شده است.

حاشیه کتاب

در گفت وگو با محمدرضا محمدحسین، نقاش و خالق تابلو »کآرام جان می رود«  مطرح شد

توجه به فرهنگ غنی ایرانی در نقاشی قهوه خانه ای و مینیاتور

در حوالی داستان

کامران پارسی نژاد، نویسنده و منتقد
annotation@qudsonline.ir

تازه های نشر
»جشن خرگوش ها« در کتاب فروشی ها

به نشر: کتاب »جشــن خرگوش ها« نوشته محمد 
میرکیانی منتشر و راهی بازار نشر شد.

»جشــن خرگوش ها« یکــی از عناویــن مجموعه 
»کتاب های پروانه« است که این  ناشر برای کودکان 
چاپ می کند. محمد میرکیانی، نویسنده این  کتاب 
متولد 1۳۳۷ در تهران اســت و کتاب های شناخته 
 شده زیادی از جمله »قصه ما مثل شد« برای بچه ها 
نوشته است. »همیشه قصه ای هست«، »قصه ما مثل 
شد«، »حکایت های کمال« و »داستان های بی دانه« 

کتاب هایی از این  نویسنده هستند که پیشتر توسط به نشر چاپ شده اند.
کتاب جدید میرکیانی درباره خرگوش هاســت که جشنی به اسم جشن هویج 
دارند و در آن دو بچه خرگوش گم می شــوند. پدر و مادر دو خرگوش گمشده، 
نگران فرزندانشــان هستند. در ادامه قصه مشخص می شود همه ماجرا زیر سر 

روباه هاست. این  کتاب توسط  سعید رزاقی تصویرگری شده است.
جشن خرگوش ، جشــنی در دنیای افسانه ساز خرگوش ها و دوستانشان است. 
در بخشــی از قصه مشخص می شود یکی از خرگوش ها که بارباری نام دارد، دو 
بچه خرگوش را به طرف سرزمین روباه ها راهنمایی کرده تا طعمه آن ها شوند. در 
ادامه خرگوش ها با کمک خرگوش دانا و کالغ خاکستری متوجه می شوند باید 
برای نجات بچه هایشان، شیشه عمر دیو جنگل را بشکنند تا روباه ها فرار کنند... . 

این  کتاب با 1۴0صفحه و قیمت ۳۵هزار تومان به چاپ رسیده است.

»گمشدگی« از راه رسید  
راه یار: کتاب داســتانی »گمشدگی« به نویسندگی 
مصطفی جمشیدی روایتی داستانی براساس زندگی 
و فعالیت های علی اصغر حکمــت، وزیر معارف دوره 
پهلــوی اول، از بانیان و مؤثران واقعه کشــف حجاب 

رضاخانی است.
رضاشــاه که پس از بازگشت از سفر ترکیه در خرداد 
1۳1۳ و تحت تأثیر اقدامات غرب گرایانه آتاتورک، یکی 
از موانع پیشرفت و ترقی کشور را حجاب زنان می دید، 
در اندیشه تغییر لباس مردم و ممنوعیت حجاب بود.

سرانجام و پس از قیام خونین مسجد گوهرشاد در اعتراض به سیاست های تغییر 
لباس اجباری و کشف حجاب، در روز 1۷دی 1۳1۴ علی اصغر حکمت به عنوان 
وزیر معارف، به رضاشاه پیشنهاد می کند همراه با اعضای خانواده خود و به صورت 
بی حجاب در جشن فارغ التحصیلی دانشسرای عالی حاضر شود. رضاخان نیز در 
این روز، همراه با اعضای خانواده اش به طور بی حجاب شرکت می کند و ممنوعیت 
حجاب به صورت رســمی اعالم می شود. علی اصغر حکمت که ظاهراً به شدت 
از رضاخان وحشــت داشــته، ایده و اجرای همه کارها و اقداماتش را به شخص 
شاه نسبت می دهد، اما بعدها در خاطراتش اعتراف می کند همه آن ها طرح های 
خودش بوده اســت. او در پاسخ به اعتراض ها در پی اعالم قانون کشف حجاب، 
خودش را فقط مجری اوامر رضاخان می نامد، اما به شدت پیگیر اجرای درست 

قانون کشف حجاب و پشتیبانی فرهنگی از آن بوده است. 

داستانی فانتزی و تخیلی
آموت: رمان خواندنی »آنجا که جنگل و ستاره ها به 
هم می رسند« نوشته گلندی وندرا با ترجمه سیدرضا 

حسینی به تازگی به بازار کتاب آمده است. 
داستان درباره  دختربچه ای مرموز است که به دو غریبه 
کمک می کند تا بتوانند به یکدیگر عشق بورزند و به 

دیگران اعتماد کنند.
دختربچه می گوید نامش اورساست و از ستاره ها آمده 
اســت تا روی زمین پنج معجزه ببیند. جوانا حرفش 
را باور نمی کند و دختربچه را به برگشــتن نزد پدر و 

مادرش تشــویق می کند، اما در ادامه مجبور می شود او را به زندگی خودش راه 
دهد. جوانا از پسر جوان همسایه که از اضطراب اجتماعی رنج می برد و از دیگران 
گریزان است، می خواهد تا در حل معمای دختربچه مرموز به او کمک کند اما...  .  
گلندی وندرا، پرنده شــناس و متخصص گونه هــای پرنده های در معرض خطر 
انقراض است. او اهل شیکاگوست، اما در حال حاضر در نواحی روستایی کالیفرنیا 
در دل طبیعتی که عاشــقانه دوســتش دارد زندگی می کند. »آنجا که جنگل 
و ســتاره ها به هم می رسند« نخستین رمان این نویســنده  در fiction، یعنی 
کتاب های داستانی و تخیلی است که تاکنون بیش از نیم میلیون نسخه از آن در 

سرتاسر جهان به فروش رسیده است.
رمان »آنجا که جنگل و ســتاره ها به هم می رسند« در ۴۴۴ صفحه و به قیمت 

۶۶هزار تومان منتشر شده است. 


	9 new
	10-11
	12

