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منهای فوتبال

 تابش: قلعه نویی بخواهد با رضایی
مذاکره می کنیم

| مديرعامل باشــگاه سپاهان مى گويد در 
صورت درخواست ســرمربى اين تيم، براى جذب 

كاوه رضايى اقدام مى كند.
مسعود تابش، مديرعامل باشگاه سپاهان درباره 
وضعيت نقــل و انتقاالت اين باشــگاه اظهار كرد: 
نفرات مورد نياز را بر اســاس نظر سرمربى جذب 
مى كنيــم. با بعضــى از بازيكنان مثل حســينى، 
منصورى، محبى و زينالى به توافق رسيديم و با ديگر بازيكنان هم در حال 

مذاكره هستيم.
او درباره بازيكنان خارجى اين تيم هم، گفت: كومان و استنلى بازيكنان 
خوبى هستند و قراردادشان تمام شده است و قصد داريم با آن ها براى امضاى 

قرارداد جديد صحبت كنيم.
تابش در مورد شايعاتى در مورد آمدن ميالد زكى پور به سپاهان و رفتن 
سعيد آقاى از اين تيم به اســتقالل هم توضيح داد: هيچ صحبتى در مورد 
زكى پور نشده است و سعيد آقايى هم يك فصل ديگر با ما قرارداد دارد، ضمن 

اينكه سرمربى ما اعالم كرده به آقايى در تيم نياز دارد.
مديرعامل ســپاهان درباره احتمال خريد كاوه رضايى هم بيان كرد: اين 
شايعاتى است كه ما هم مى شنويم. او بازيكن خوبى است و اگر سرمربى ما او 

را بخواهد امكان مذاكره وجود دارد. در درجه اول نظر سرمربى مهم است.
او با اشــاره به اينكه دريافتى اين باشگاه از ســازمان ليگ براى تبليغات 
محيطى خيلى جزئى بوده اســت اظهار كرد: در فصلى كه گذشت از بابت 
تبليغات محيطى به ما چيزى حــدود 500- 400 ميليون تومان پرداخت 
شد. در اين مورد با آن ها صحبت كرديم اما به ما گفتند 750 ميليون تومان 
بابت ارزش افزوده از ما كسر كرده اند. اين ارزش افزوده بايد حساب و كتاب 
و صورت وضعيت داشته باشد. ما ســال هاى قبل از تبليغات محيطى 5- 4 
ميليارد تومان درآمد كسب مى كرديم. بايد مشخص شود ما به عنوان تيم 
دوم ليگ چه قدر از اين راه درآمد به دست مى آوريم.تابش درباره اردوهاى 
ســپاهان هم، گفت: ما به طور قطعى در كردان يك اردو برگزار مى كنيم و 

براى اردوى خارج از ايران هم بايد شرايط را بررسى كنيم.

 چرا تلویزیون تبلیغات این فیلم
را پخش نمی کند؟

| پخش كننده فيلم سينمايى «ما همه با 
هم هستيم» درباره وضعيت تبليغات تلويزيونى 
اين اثر گفت: با وجود آن كه اين فيلم در شوراى 
بازرگانى سيما مورد بازبينى قرار گرفته اما هنوز 
مجوز پخش تبليغات آن صادر نشــده است. به 
گزارش كائنات به نقل از ايسنا، غالمرضا فرجى 
مدير پخش بهمن سبز كه مسئوليت پخش فيلم 

سينمايى «ما همه با هم هستيم» را بر عهده دارد با بيان اينكه «تاكنون 
هيچ تبليغات تلويزيونى براى اين فيلم پخش نشــده است» اظهار كرد: 
اين اثر از چهارشــنبه هفته گذشته يعنى 15 خردادماه روى پرده رفته و 
هنوز مجوز پخش تبليغات تلويزيونى آن توسط صداوسيما صادر نشده 
است.او افزود: اين در حالى اســت كه فيلم به طور كامل توسط شوراى 
بازرگانى سيما بازبينى شــده و تيزر هم به آن ها ارائه شده است. قرار بود 
نســبت به پخش آن اقدام كنند، اما تاكنون دستورى صادر نشده است.
اين پخش كننده درباره ميزان و تعداد تبليغاتى كه قرار است به اين فيلم 
اختصاص داده شود توضيح داد: آمارى از تعداد تيزرهايى كه قرار است به 
اين فيلم تعلق پيدا كند توسط صداوسيما به ما داده شده ولى تا زمانى كه 
مجوزى براى پخش تبليغات صادر نشود تعداد دقيق آن مشخص نخواهد 
شد؛ بنابراين اطالعات دقيقى نداريم كه چه تعداد تيزر به اين فيلم تعلق 
خواهد گرفت.او درباره علت تأخير در شروع تبليغات اين فيلم نيز اظهار 
كرد: پاسخ اين ســوال را بايد از بخش بازرگانى سيما پرسيد زيرا تا االن 
فيلم هاى ديگرى كه نمايش آن ها همزمان با «ما همه با هم هستيم» آغاز 
شده، آگهى هاى شان از شبكه هاى تلويزيونى پخش شده است. ما انتظار 
داشتيم آن ها همراهى بيشترى ما داشته باشند زيرا تنها محل تبليغات 
ما از همين مسير است و با توجه به تعهداتى كه به وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى و بازرگانى سيما داريم تا تبليغات فيلم ها از ماهواره ها و شبكه هاى 

خارجى پخش نشود، توقع همراهى بيشترى داشتيم.

کاری که می کنم شکست مطلق است
| محمــد معتمدى دربــاره برگزارى 
كنسرت ارزان قيمت گفت: اگر واقع بينانه نگاه 
كنيم از نظر اقتصــادى كارى كه من مى كنم 
شكست مطلق است. نشست خبرى كنسرت 
محمد معتمدى به نفع ســيل زدگان لرستان 
برگزار شــد.محمد معتمدى در اين نشست 
اظهار كرد: مدت ها بود دغدغه اى داشتم؛ چرا 

كه بخش زيادى از جامعه ما مخاطب هيچ كنسرتى نبودند، دليلش هم 
وضعيت اقتصادى است. عيد امســال طرحى را كه مدت ها رويش كار 

كردم به نام «هنر براى همه» آغاز كرديم و استقبال بسيار خوبى شد.
اين خواننده ادامه داد: برنامه من بود براى تابســتان اين كنسرت را 
تمديد كنم اما دست تنها بودم تا اينكه از سوى «انجمن ديده بان آزادى 
و توسعه» به ما پيشــنهاد شد كه به نفع ســيل زدگان استان لرستان 
كنســرت خيريه برگزار كنيم. هدف هايمان در راستاى همديگر بود. 
افتخار داشــتيم در كنار اين انجمن اين كار را شروع كرديم. در نهايت 
تصميم گرفتم اركستر بســيار بزرگى جمع كنيم و قطعاتى را آماده و 

تنظيم كرديم. 

 انتصاب در شبکه جهانی الکوثر
معاونت برون مرزی  

| با حكم مدير شــبكه جهانى الكوثر 
، «زهــره صــدرزاده» به ســمت مدير گروه 
اجتماعى منصوب شد.به گزارش كائنات و به 
نقل از روابط عمومى معاونت برون مرزى رسانه 
ملى ، مرتضى شمس مدير شبكه جهانى الكوثر 
طى حكمى زهره صدرزاده را به ســمت مدير 
گروه اجتماعى اين شبكه منصوب كرد.در اين 

حكم همچنين از خدمات و زحمات شايســته سيزده سال مديريت « 
فالح نصرآوى» در گروه اجتماعى شبكه، قدردانى شد.زهره صدرزاده 
متولد 1343 و كارشناس رشته زبان و ادبيات عرب، و كارشناس ارشد 
علوم قرآن و حديث از دانشگاه قم است.صدرزاده از ابتداى راه اندازى 
شبكه الكوثر تاكنون ، مدير واحد طرح و نظارت شبكه الكوثر بوده است. 
وى همچنين به عنوان نويسنده در راديو قرآن، ويراستار سيماى عربى 
شبكه سحر و مشاور گزينش سازمان صدا و سيما، فعاليت داشته است.

مومنی: نوازی به باشگاه بدهکار است
| مدير آكادمى باشگاه استقالل مى گويد 
محمــد نوازى چهــار بازيكن را كــه توانايى فنى 
نداشتند را به تيم جوانان اين باشگاه آورده بوده و 

حاضر به كنار گذاشتن آن ها نبوده است.
محمد مؤمنى، مدير آكادمى باشــگاه استقالل 
درباره اتفاق رخ داده در تيم جوانان اين باشــگاه 
و قطع همكارى با محمــد نوازى اظهار كرد: من با 
نوازى اختالفى ندارم و او با من اختالف پيدا كرده است. من از زحماتى كه 
كشيده متشكرم. او بازيكن بزرگى بوده و االن مربى گرى را آغاز كرده است. 
البته بايد قبول كند كه كت و شلوار بازيگرى را در بياورد. بازيكن بزرگ بودن 
خوب است اما انسان بزرگ بودن بهتر است. من سعى مى كنم با انسان هاى 
بزرگ كار كنم كه به بازيكنان هم درس فنى و هم درس اخالق بدهد. من 
طبق قانون، وظيفه نظارت بر عملكرد مربيان را دارم. اگر محدوديتى براى 

مربيان اعمال كردم براى حفظ حرمت باشگاه استقالل بوده است.
او افزود: اگر ما گفتيــم 20 بازيكن بياورد به خاطــر اين بود كه او طبق 
دستورالعمل كار نمى كرد و بايد محدوديت هايى اعمال مى شد. من گفتم كه 
برخى بازيكنان نيايند ولى او گفت كه بايد بيايند. اجازه نمى دهم بازيكنى كه 
فصل قبل 30 بازى كرده را خط بزند. من نمى خواهم منافع باشگاه استقالل 
ناديده گرفته شود. در اين باشگاه اين طور نيست كه هرطور خواستند كار 
كنند و باشــگاه پشتشان باشد. اخالق و رفتار اســتقالل اين است كه بايد 
احترام متقابل به همه بگذاريد. اين قانون آكادمى اســت. تا ديروز شــايد 
هركس هرطور خواسته رفتار كرده ولى تا زمانى كه من هستم بايد سلسله 
مراتب رعايت شود و هيچكس حق ندارد قوانين و مقررات را ناديده بگيرد. ما 
اجازه انتخاب 20 بازيكن را داديم، چون فاكتور انتخاب بازيكنان، فنى نبود.
مدير آكادمى اســتقالل ادامه داد: من كليه پيشكسوتان را مى آورم تا 4 

بازيكنى را كه نوازى آورده است، بررسى كنند. 

| محمد سلمانى مى گويد اگر شاعرى در قالب هاى شعر كالســيك توانايى ندارد حق ندارد مانيفست صادر كند كه 
غزل و شعر كالسيك مرده است. به گزارش كائنات به نقل از ايسنا، اين شاعر درباره ميزان اثرپذيرى آثار ادبى معاصر از ادبيات 
كالسيك اظهار كرد: ما هرچه داريم از ادبيات كهن داريم. سوال درباره نمود و اثرگذارى ادبيات كهن در ادبيات معاصر مثل اين 
است كه بگوييم اثر حروف الفبا را در زبان فارسى مى بينيد يا خير؟! ادبيات هم همين طور است. ما اگر بر آثار ادبى خودمان 
تكيه نداشته باشيم كه اصال چيزى نداريم بگوييم. آن وقت بايد مثل انسان هاى اوليه شعر بگوييم.او سپس در پاسخ به اين كه 
آيا ادبيات ما به مدرنيته رسيده است، گفت: ادبيات ما هنوز به مدرنيته نرسيده است. روزى كسى مى گفت كه قطار دهلى 
هند را به مدرنيته مى رســاند اما هنوز هند تا مدرنيته خيلى راه دارد و بخش هايى از آن هنوز به هيچ جاى مدرنيته نرسيده 
است. در ايران هم همين طور است، ما هنوز با مدرنيته خيلى فاصله داريم. هنوز بايد به تدريج حركت كنيم و اين به معناى آن 
نيست كه نااميد شويم يا به طرف مدرنيته حركت نكنيم، اما هنوز خيلى فاصله داريم.سلمانى با بيان اين كه بايد ببينيم اصال 
ضرورت دارد كه ادبيات كالسيك را كامل كنار بگذاريم، ادامه داد: بعضى فكر مى كنند در ادبيات كالسيك و غزل نمى توانيم 

همه خواسته هاى مان را بگوييم كه اين از توانايى نداشتن شاعر ناشى مى شود. 

شاعرانی که حق 
ندارند مانیفست 
صادر کنند


