
منقرضکردنکوسهها
تصاویــر دردناک صید و قتل عام 
کوســه های خلیج فــارس چند 
روزی اســت در فضای مجازی 
دست به دست می شود و شما هم 
قطعاً آن ها را دیده اید. در واکنش 
به این ماجرا، مدیرعامل مؤسسه 
حفاظت محیط  زیست قشم در 
این باره گفته: »بر اســاس آمار 
سازمان جهانی غذا و کشاورزی 
ملل متحد، ایران طی یک دهه بیش از ۱۸۰ هزار تن از انواع کوسه ماهیان و 
ســفره ماهیان را در آب های خلیج فارس و دریای عمان صید کرده است. این 
آمار، کشــور ما را در بین ۲۶ کشوری قرار می دهد که بیشترین سهم صید 

کوسه ماهیان و سفره ماهیان در سراسر جهان را بر عهده دارند«.

پساریال
البتــه حذف ریــال و جایگزین 
کردن »تومان« قرار اســت طی 
3 ســال اتفاق بیفتد، ولی گویا 
کاربــران فضای مجازی ازهمین 
حــاال، تومان را نقد کرده و دارند 
دربــاره پیامدهای ایــن ماجرا و 
ایراِن »پسا ریال« مطلب منتشر 
می کنند. به جز آن هایی که فقط 
با این ماجرا شــوخی می کنند، 
بیشــتر مطالب فضای مجازی چه شوخی و چه جدی، به بهانه »تومان« به 
انتقاد از وضعیت اقتصادی می پردازند. یک کاربر در توییتر نوشته: »نمایندگان 
مجلس با حذف چهار صفر از پول ملی موافقت کردند... مریض سکته کرده، 
قند و چربیش وحشتناک باالست، از زخم پاش داره چرک میاد بعد بستگان 

مریض از دکتر میخوان بینی شو عمل کنه«! 

بهترازسگشبازیکرد
 ظاهراً زنــدان و بی آبرویی هم 
درست  را  افشــانی«  »محسن 
نکرده اســت. این سلبریتی که 
حتی ســابقه انتشار پست های 
خیلــی ناجــور و ســخیف از 
خودش و زندگــی اش را دارد، 
کاربران فضای مجازی  قول  به 
فقط تشــنه دیده شدن به هر 
قیمتی اســت. او که فیلمی از 
خودش و ســگش را منتشر کرده و درست مثل ســگ زبانش را بیرون 
آورده و له له می زند، زیر پســتش نوشته: »خیلی هامون  از  انسانیت  بویی 
نبردیم؛ هرکی  شــبیه  حیوان درونش  میشه؛ تو  گربه  بودی، نمک نشناس  
و بی چشم  و  رو؛ من  سگم، مثل اخالقم؛ ولی وفادار  و  قدر شناس...؛ حیوان 

درون شما  چیه؟«
این فیلم و پست افشانی واکنش منفی بسیاری از کاربران را برانگیخته. برخی 

از کامنت های آن ها در این باره را بخوانید: 
»کمال همنشین زیادی روی ایشون اثر کرده!... فقط مونده بود شما برای آدما 
از شــخصیت و حیوان درون انسان فلسفه بافی کنی... می خواست باز دیده 
بشه که ظاهراً دوباره موفق شد... به محسن افشانی گیر ندین، سگ رفته توی 

روحش... محسن افشانی از سگش هم قشنگ تر بازی کرد«!

روایت اول
تولیدانبوهکیتهای

تشخیصکرونادرایران
بکنید  را  حســابش  قدسزندگی
فقط حــدود ۱5۰ شــرکت در تمام 
جهــان وجــود دارند کــه موفق به 
ساخت کیت تشخیص کرونا شده اند. 
بخش بزرگی از این ۱5۰ شرکت هم 
در آمریکا و چین هســتند و بسیاری 
از کشــورهای توســعه یافته اروپایی 
هنوز موفق به تولید کیت تشــخیص 
کرونا نشــده اند. تعداد زیادی از این 
۱5۰ شــرکت هم اگرچــه موفق به 
ســاخت کیت های کرونا شده اند، اما 
استانداردهای  نتوانسته  کیت هایشان 

جهانی را کسب کند. 
در ایــن میان امــا یکــی از معدود 
شرکت های غیرآمریکایی و غیرچینی 
که توانسته کیت های تشخیص کرونا 
را با اســتانداردهای جهانی به تولید 
برساند، »شــرکت دانش بنیان پیشتاز 

طب زمان« است. 
این شــرکت ایرانــی ســابقه تولید 
انواع کیت های تشــخیص مارکر های 
عفونــی،  بیماری هــای  ســرطانی، 
هورمونــی و بیش از پنــج نوع کیت 
بیوشــیمی را دارد. کیت هــای تولید 
شده توسط این شــرکت در گذشته 
به کشــورهایی مثل آلمــان، ایتالیا، 
بلژیک، برزیل، کــره جنوبی و ترکیه 

صادر شده اند. 
ایــن بــار امــا شــرکت دانش بنیان 
ایرانی، حسابی گل کاشته و توانسته 
کیت هــای تشــخیص کرونــا را بــا 
اســتانداردهای جهانی به تولید انبوه 
برســاند. به گفتــه بهــروز حاجیان 
تهرانی، مدیرعامل این شــرکت، این 
محصول ایرانی از نظر دقت، عملکرد 
استاندارد های  تمام  و زمان تشخیص 
روز را دارا بوده و مشــابه نمونه های 

خارجی است.
در  تشخیصی ساخته شده  کیت های 
این شــرکت عالوه بر گذراندن تمام 
مراحل آزمایشــی در ســطح کشور، 
توانسته مجوز CE اروپا یا همان مجوز 
معروف و سختگیرانه اتحادیه اروپا را 

هم دریافت کند.
حاال مشــتری های خارجی کیت های 
تشــخیص بیماری کرونا ساخته شده 

در ایران، برای خرید این دســتگاه ها 
صف کشــیده اند. روز گذشــته یک 
محمولــه کیــت تشــخیص ویروس 
کووید۱۹ شامل ۴۰ هزار تست ساخت 
شرکت دانش بنیان پیشتاز طب زمان، 
از فرودگاه امام خمینی)ره( تهران به 

مقصد کشور آلمان ارسال شد.
اما آن طور که مدیرعامل این شرکت 
گفته، این پایان ماجرا نیست؛ ترکیه، 
اکــوادور، برزیل و اســپانیا از جمله 
کشــور های دیگری هستند که برای 
خریــد کیت های تشــخیص بیماری 
ایــران، درخواســت  کرونا ســاخت 

داده اند.
مدیرعامل این شرکت همچنین گفته 
اســت: »با افزودن ایــن محصول به 
سبد کاالی شرکت با برخی کشور ها 
عقد قرارداد داشــته ایم تا با صادرات 
این کیت ها؛ تشــخیص و درمان افراد 
به راحتی انجام شــود. مقرر شد این 
کیت ها به ۲5 کشــور صادر شــود. 
تاکنون از ۴۰ تا ۶۰ کشور درخواست 

این محصول را داشته ایم«. 
بر اســاس آخرین اطالعات منتشــر 
شده درباره پیشــینه شرکت پیشتاز 
طب زمان، این شرکت به عنوان یکی 
از شــرکت های دانش بنیان »پیشگام 
در تحقق اقتصاد دانش بنیان« توسط 
معاونــت علمــی و فناوری ریاســت 
و معرفی شــده  جمهــوری حمایت 

است.
سابقه فعالیت های آن هم برمی گردد 
به حدود ۲۱ســال پیش که از همان 
مختلف  کیت های  روی ساخت  زمان 

پزشــکی تحقیــق و پژوهــش انجام 
می داده. این روزها و با شیوع گسترده 
کرونــا در جهــان اما این شــرکت 
تمام توانش را روی ســاخت و تولید 
کیت های تشــخیص کرونا گذاشته و 
قرار اســت به زودی این کیت ها را به 
صورت گســترده به تمام نقاط جهان 

صادر کند. 

روایت دوم
تغییردهندهبازی

این روزها از گوشــه و کنار دنیا خبر 
ســاخت واکســن و درمان کرونا به 
گوش می رســد، اما بســیاری از این 
روش هــای درمانی یا واکســن ها، در 
مراحل مختلف آزمایشــی شکســت 
می خورنــد بــه همین خاطــر زیاد 
نمی شود روی آن ها حساب باز کرد. 

جدیدتریــن روش درمــان کرونا که 
حسابی در دنیا سروصدا به راه انداخته 
اما ظاهراً تا حدودی آزمایشش را پس 
داده امــا بازهم نمی شــود تا پیش از 
کامل شــدن آزمایش های نهایی، به 

طور کامل روی آن حساب کرد.
امــارات  در  از متخصصــان  تیمــی 
متحده عربی با استفاده از سلول های 
بــه ویروس  بیمــاران مبتال  بنیادی 
کرونا توانســتند راه درمانی جدیدی 
را بــرای مقابله با ایــن ویروس پیدا 
کننــد. در ایــن روش درمانــی که 
گرفته،  نــام  بازی«  »تغییر دهنــده 
متخصصان ســلول های بنیادی را از 
خون شــخص بیمار خارج می کنند، 

سپس اقدام به فعال سازی آن ها کرده 
و مجدد به بدن بیمار باز می گردانند. 
این  اصلی خبرســاز شــدن  دلیــل 
روش درمــان در رســانه های جهان، 
 بازدهی ســریع آن و بهبود زودهنگام 

بیمار است. 
بر اســاس ادعای متخصصان اماراتی، 
ایــن روش درمانی تــا االن روی ۷3 
بیمــار مبتال به ویــروس کرونا انجام 
شده است که سلول های بنیادی فعال 
شده را درون ریه های خود استنشاق 
کردند. بخش شــگفت آور این تحقیق 
بهبــودی کامل هــر ۷3 بیمار مورد 

آزمایش است.
در بیانیه ای دربــاره این تحقیق، این 
تیم توضیح داده اســت: این روش با 
ترمیم سلول های ریه و تعدیل پاسخ 
ایمنــی، از واکنش بیــش از حد به 
عفونت کووید۱۹ و در نتیجه آســیب 
بیشــتر به سلول های سالم جلوگیری 
می کند. ایــن روش درمانی به همراه 
مداخله پزشــکی معمولی به بیماران 
انجام شده است و به عنوان جایگزین 
پروتکل های درمانی تعیین شده ادامه 
خواهد یافت. خوشــبختانه، هیچ یک 
از بیمارانــی کــه تحت درمــان قرار 
گرفتند، عوارض جانبی آنی را گزارش 

نکردند«.
با وجود این رســانه ها اعالم کرده اند 
این تیم هنوز قصد دارد آزمایش های 
انجام  بیشتری روی بیماران کرونایی 
دهد و نتیجه نهایی این روش درمانی 
در دو هفته آینده مشــخص خواهد 

شد. 

سارقترازکرونا
عروسی  به  دارم  توسلی: رقیه
آن ور آبی ها نــگاه می کنم. کرونا 
چه کارها که نکــرده با ما؟ قاب 
عکس مدعوین روی نیمکت های 
کلیسا خیره کننده است، صورت 
ماســک زده عــروس و داماد که 
ایستاده اند مقابل جناب کشیش، 
میهمانانی که کــف نمی زنند و 
دختربچه هــای کوچولویــی که 
دنبال سر عروس پیدایشان نیست.

در ادامــه هم زل می زنم به فیلمی کــه از خیابان های خالی و خلوت ونکوور 
فرســتاده آقای برادر. به ســوت و کوری شهری دور که هم برای قوه همذات 
پنداری ام خوب اســت و هم باعث می شــود بدانم دنیا فعالً در مریضخانه به 
حال استراحت است و آسمان همه جهان شدیداً یکرنگ است؛ کرونایی کدر!

پا می شوم از قابلمه قیمه سرکشی کنم که صدای ناله خانوم نظافتچی می پیچد 
توی خانه. از معدود دفعات است که عصر آمده برای رفت و روب. 

در را باز می کنم اما انگار سوار آسانسور شده و رفته طبقات باال.
برمی گردم سراغ آشــپزخانه ای که عطر دارچین اش معرکه است. می خواهم 
کتری را پرآب کنم که یاد دورهمی افطاری می افتم که »گل ترمه« دو سوره 
حفظ شده قرآن برایمان خواند و »آفرینش« از دسر آناناس اش رونمایی کرد... 
یــاد آقاجان که گفت قیمه فقط قیمه های ته تغاری... یاد عمه سوســن که 
سفره مان را پست کرد و ۲هزاروخرده ای الیک خورد... یاد دختر همسایه که 
ســینی خیرات را برگرداند و گفت ممنون اما نمک خورشتتون کم بود... یاد 
میانداری »عزیز« که مدام پابه پایم بود... و یاد »علی« که بعد سه سال برگشته 
بود ایران و تمام ظرف ها را خواهر- برادری گفتیم و شستیم و بیهوش شدیم.

درب قیمه را برمی دارم. چقدر زعفران آب کرده ای که می خواهم به غذا اضافه 
کنم رنگ حال خودم است؛ خونین.

دارم به کووید۱۹ که از قیمه رســتورانی بیشــتر نفخ دارد فکر می کنم که از 
بیرون، دوباره صدایی می ریزد توی اتاق. این بار واضح تر و غم انگیزتر. کسی با 

گریه دارد حرف می زند.
خدا لعنت کند این ویروس نکبت را. ۱۰ دقیقه طول می کشد مجهز به ماسک 

و دستکش بشوم. اما باالخره می روم پارکینگ. 
سر از ماجرا درمی آورم اما نه از آغوش دلگرم کننده خبری است، نه از تعارف به 
خانه، نه از اسکناس هایی که در دم حال خانوم میانسال خسته را خوش کند. 
باز قصه شوهر معتادی درمیان است که سر کار هم نشود از دستش درامان بود 

و کیف ات را گوشه ای رها کرد.
با رعایت یک مترونیم فاصله چنــد بار از او خواهش می کنم نگاهم کند که 

باالخره سرخ و خیس ُزل می زند به چشم هایم. 
می گویم: قربان اشک هایت غصه نخور، فقط یک شماره کارت به من بده عزیزم.

پینوشت:کرونا، کجا فکرش را می کرد از او سارق تر هم پیدا شود؟
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دبیرکلفدراسیونفوتبال:نیازبهکمکوزارتخانههاداریم

 جدی شدن میزبانی ایران 
برای جام ملت های آسیا

نقدوبررسینحوهبرگزارینمایشگاههایمجازیازنگاههنرمندان

زمینه برای فروش آنالین آثار هنری فراهم نیست

پیرزنوگنجشکها

در کوچه ای تنــگ و باریک، درِ رنگ و رو رفته را که زدیم، کمتر از دقیقه ای 
شنیدیم که صدایی از آن طرف گفت: »کیه؟« و بعد در باز شد.

پیرزنی با صورتی مهربان و پیراهنی بلند و گل گلی روبه رویمان ایســتاده بود. 
برای ایســتادن انگار از چارچوب در کمک گرفته و داشــت با ما حرف می زد. 
خوشامد گفت و راه را برایمان باز کرد. خانه عبارت بود از حیاطی بسیار کوچک 
با درخت انجیری که ســایه اش افتاده بود توی حیاط و بعد هم پذیرایی رنگ 

و رو رفته ای و... .
بســته مواد غذایی را در ورودی پذیرایی گذاشتیم و پیرزن که همچنان دعا 

می کرد و از حضورمان تشکر می کرد آن را برداشت تا به داخل اتاق ببرد. 
درهمین زمان همسر پیرزن هم به حال و احوال آمد. حالش را پرسیدیم و رفت 
و برگشت با سبدی قرمز که پر بود از دارو و از حال و احوالش گفت: »نفسم در 
نمی آید. البته االن بهتره. زمستون که میشه خیلی حالم بد می شه اما هوا که 

گرم میشه بهتر می شم. می تونم نفس بکشم«.
لبخند پیرمرد و دعاهای پیرزن حیاط را معطر کرده بود. هم دلم می خواست 
بمانم و زندگی ساده آن ها را بیشتر درک کنم و هم دلم می خواست بیرون بزنم 

چون دوست نداشتم پیرزن و پیرمرد مهاجر را وامدار خودمان ببینم.
پیش از رفتن، گوشه حیاط، تکه موکتی سبز، ظرفی که آب داشت و یک سینی 

که توی آن هم گندم ریخته بودند توجه ام را جلب کرد.
از پیرزن پرسیدم: »مرغ و خروس نگه می دارین؟«

پیرزن گفت: »نه مادر جان نداریم« پرســیدم: »پس این آب و دانه...؟« پیرزن 
که حاال متوجه منظورم شــده بود جواب داد: »برا گنجشک ها گذاشتم مادر 

جان، گناه دارن«. 
بــا خودم فکر کردم شــاید اگر من جای پیرمرد و پیــرزن مهاجر بودم و 
درگیر دســت و پنجه نرم کردن با بیماری و ناخوش احوالی، خرج و برج 
بــاالی این روزهای زندگی و... همه همتم این بــود که گلیم خودم را از 
آب بکشــم بیرون. اما پیرزن در همان وضعیت به فکر گنجشــک ها بود و 
ایــن یعنی بزرگی دل یعنی دریا دل بودن. با خود فکر کردم آدم ها تا چه 
اندازه می توانند خوب باشند، تا چه اندازه می توانند به فکر دیگران و حتی 

گنجشک های کوچک باشند؟
خورشــید آمده بود باالی سرمان و من گوشه حیاط خانه پیرزن و پیرمرد را 
زیباترین جای شهر می دانستم. گوشه ای خلوت و امن برای گنجشک ها که با 

مهربانی پیرزن درست شده بود. 

امیری:مخالفانادامهلیگعاقلباشند

در لیگ های نیمه تمام 
صدرنشین قهرمان شد

روزمره نگاری

حکایت امروز

عباسعلیسپاهییونسی
annotation@qudsonline.ir
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امین غالم نژاد: تدوین طرحــی جدید برای چرخه 
انتخابــی تیم ملی پــس از تعویق المپیــک توکیو، 
اختــاف نظرهایی را در فدراســیون کشــتی در پی 
داشــته و احتماالً به تغییراتی در رأس هرم تیم های 

ملی منجر شود.
علیرضا دبیر در نشســت خبری روز شنبه خود اعام 
کرد که چرخه انتخابــی جدیدی برای معرفی نفرات 
اعزامی به المپیک تدوین شــده و به زودی با حضور 
سرمربیان تیم های ملی نهایی و اباغ می شود. موردی 
که رئیس فدراسیون کشــتی روی آن تأکید داشت، 
محک خوردن همه کشــتی گیران در انتخابی بود. او 
حتــی از حســن یزدانی هم نام برد کــه نباید بدون 

انتخابی به المپیک برود.
علیرضا دبیر البته در جلســه ای با غامرضا محمدی 
و محمد بنا ســرمربیان تیم های ملی کشــتی آزاد و 
فرنگــی، نحوه اجــرای این چرخه را هــم برای آنان 
تشــریح و بر اجــرای کامــل قانون بــدون دخالت 
نظرات شخصی ســرمربیان تیم های ملی در انتخاب 
ملی پوشــان تأکید کرد و گفت: وظیفه ســرمربیان 
تیم های ملی آماده ســازی کشتی گیران است و این 
کشــتی گیران هســتند که باید با عملکردشان سبب 

انتخابشان طی روند مشخص و قانونی شوند.
موضع قاطع دبیر و تأکید وی بر این موضوع که اجازه 
نمی دهد نظرات شخصی در تعیین ملی پوشان دخیل 
شــود با ناراحتی و قهر سرمربی تیم ملی کشتی آزاد 
از جلسه همراه بود که البته این اقدام ناراحتی شدید 

دبیر را نیز به دنبال داشت.

کمشدنقدرتسرمربیها#
به نظر می رسد در طرح تدوین شده برای چرخه انتخابی 
تیم ملی کشتی در راه المپیک توکیو، دایره اختیارات 
سرمربیان کمتر شده و بیشتر این کشتی گیران هستند 

که باید خودشان را در مسابقات مختلف ثابت کنند.
محســن کاوه، مدیــر تیم های ملی کشــتی آزاد در 
واکنــش به شــایعه قهر غــام محمدی بــه میزان 
می گوید:»مســئله این اســت که همه چیــز باید از 
مجرای مشــخصی پیش برود. اینکه کشتی گیر بداند 
در چه صورتی شــانس رســیدن به تیم ملی را دارد 
و ابهامات برای همه برطرف شــود و مسیر مشخص 
باشــد. موضوع خاصی نبود و فکــر می کنم در آینده 

همه چیز به خوبی پیش برود«.
باید دید با توجه به اختاف ســلیقه های موجود درباره 
چرخه انتخابی تیم ملی که ممکن است در کشتی فرنگی 
هم به وجود بیاید، در نهایت فدراسیون چه زمانی برای 

نهایی کردن این چرخه به نتیجه خواهد رسید. 

موضعمحمدبنا#
به طور حتم محمد بنا نیز که همواره بر تعیین نفرات 
دلخواه بر اســاس معیارهای سرمربی تأکید داشته با 
به صفر رســیدن اختیاراتش برای انتخاب ملی پوشان 
کنار نخواهد آمد و این موضوع چالشــی جدی برای 
ادامه همکاری میان وی و فدراسیون کشتی به وجود 

آورده است.
»محمــد بنا« به تازگــی و در مصاحبه ای در خصوص 
برگزاری مرحله نهایی انتخابی تیم ملی تأکید کرده بود: 
من اعتقادی به مسابقات انتخابی به شکل قدیمی ندارم 
و این کار را انجام نمی دهم. ملی پوشان در تورنمنت های 

مختلف محک می خورند و احیاناً اگر گره ای در برخی از 
وزن ها بود انتخابی درون اردویی برگزار می شود.

کم شدن اختیارات ســرمربیان تیم های ملی کشتی 
در انتخاب ملی پوشــان طبــق چرخه جدید انتخابی 
تیم هــای ملی، احتمال کناره گیــری این دو مربی از 
سمت هایشــان را مطرح کرده و در صورتی که این دو 
مربی با اجرای این چرخه کنــار نیایند قطعاً علیرضا 
دبیر نیز ذره ای از مواضع خــود کوتاه نخواهد آمد تا 
شــرایط ادامه همکاری این دو مربــی بیش از پیش 

سخت شود.
با این حال محمدی ســاعتی پس از انتشار خبر ترک 
جلســه در مصاحبه خود با روابط عمومی فدراسیون 
کشتی بدون اشاره به موضوع ترک جلسه، عنوان کرد 
باید بررســی های بیشتری درباره طرح جدید انتخابی 
تیم ملی صورت گیرد اما پس از آن با انتشار پستی در 
اینستاگرام تلویحاً به این شرایط دشوار اشاره کرد. وی 
در بخشی از پست خود در اینستاگرام نوشت: شب که 

می خوابی معلوم نیســت فردا هستی یا نیستی. عجب 
روزگار غریبی است.

محمدی:یکجاهاییاختالفنظرهست#
غامرضــا محمدی ســرمربی تیم ملی کشــتی آزاد 
بزرگساالن با کوتاه آمدن از موضع تند قبلی گفت: من 
قبًا هم اعام کردم بنده به عنوان سرمربی تیم ملی، 
آقای دبیر و سوریان رئیس و نایب رئیس فدراسیون و 
آقای کاوه مدیر تیم های ملی کشتی آزاد همه دغدغه 
کشــتی را داریم و معتقــد به برگــزاری رقابت های 

انتخابی تیم ملی هستیم.
وی در مورد جلســه برگزار شــده در مورد بررســی 
چرخــه انتخابی تیــم ملی اظهار کرد: این جلســات 
برگزار می شــود تا مسئوالن فدراســیون نظرات ما را 
جویا شــوند و در آن شــأن و جایگاه همه نیز حفظ 
می شــود و نهایت برگزاری این جلسات این است که 
به یک جمع بندی برســیم و سیاست های فدراسیون 
کشــتی نیز پیاده شود تا همه چیز در مجموع به نفع 

کشتی کشور تمام شود.
محمــدی ادامه داد: قطعــاً یک جاهایــی اختاف نظر 
در جزئیات طرح اســت و نیاز به جلســات متعدد و کار 
کارشناســی است و ان شاءاهلل که این اتفاق به نحو احسن 
انجام شود و به نفع کشتی باشد چراکه چرخه انتخابی تیم 
ملی سبب ایجاد رقابت و انگیزه ها در کشتی گیران می شود.

ســرمربی تیم ملی که با روابط عمومی فدراســیون 
کشتی حرف زده است، در مورد برگزاری این جلسات 
از ســوی فدراســیون تصریح کرد: اتفاقاً این جلسات 
خیلی خوب اســت و کار کارشناســی انجام می شود 
چراکه فدراســیون به دنبال این اســت که این طرح 

پخته تر و کم اشتباه تر بشود.
محمــدی در پایان خاطرنشــان کرد: این جلســات 
نشســت های کارشناسی اســت و قطعاً اختاف نظر 
وجــود دارد اما همــه باید در چارچوب فدراســیون 
کشــتی حرکت کنیــم و حرف ما هم همین اســت 
چراکه ســربلندی کشتی کشور هدف همه ماست. در 
جلســه دیروز نیز با کلیات موضوع کامًا موافق بودیم 
اما در برخی از جزئیــات اختاف نظر بود که من نیز 
حرف های خود را زدم و جلســه به پایان رسید، اما به 
نظرم قطعاً این طرح نیاز به کار کارشناسی و جلسات 

بیشتر دارد.

احتمال خانه تکانی در کادر فنی تیم های ملی

سرشاخ»دبیر«با»محمدی«و»بنا«

واکنش برانکو به حضورش در سپاهان 
ورزش: سرمربی پیشین پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران به شایعه حضورش در سپاهان 

اصفهان واکنش نشان داد. 
برانکو ایوانکوویچ در گفت وگو با مهر، درباره احتمال حضور روی نیمکت سپاهان اصفهان 

گفت: من سرمربی تیم ملی عمان هستم. 
هر جا بوده ام به قراردادم پایبند مانده ام. قبل از انتخاب عمان با پیشــنهاداتی روبه رو بودم 
اما با خواســته خودم به عمان آمدم و از این انتخاب کاماً راضی هستم. سرمربی پیشین 
پرســپولیس ادامه داد: دیگر زمان ادامه فعالیت در تیم ملی عمان اســت و من برای تمام 

همکاران خودم در باشگاه هایشان آرزوی موفقیت دارم. 

AFC آزمون در فهرست 6 ستاره فوتبال در نظرسنجی
ورزش: کنفدراسیون فوتبال آسیا دیروز یک نظرسنجی به راه انداخت و با معرفی 6 
ستاره فوتبال قاره کهن از کاربرانش سؤال کرد که شما شبیه کدام یک از شخصیت 

فوتبالی این ستاره ها هستید. 
در این فهرســت 6 نفره از ستاره های مستطیل سبز نام سردار آزمون، مهاجم ملی 

پوش کشورمان و عضو باشگاه زنیت روسیه حضور داشت.
پنج ســتاره فوتبال دیگر در این نظرســنجی عبارتند از: سون)کره جنوبی(، اکرم 
عفیف)قطر(، عمر خربین)سوریه(، سامانتا کر)عضو تیم ملی بانوان استرالیا( و وو لی 

)چین( هستند.

بازیکن »ُمرده« شالکه زنده شد!
ورزش: هیانیک کامبا بازیکن سابق تیم فوتبال شالکه که چهار سال پیش اعام شد جان 
سپرده، زنده و کاماً سالم است. گویا با اعام خبر مرگ دفاع راست سابق تیم آبی پوش 
منطقه گلزن کرشن آلمان که در فاصله ســال های 1991 تا 2001 عضو این تیم بود، 
همسر او توانسته از بیمه عمر این بازیکن استفاده کند. به این ترتیب در ماه ژانویه سال 
2016 اعام شد که این بازیکن کنگویی در یک سانحه رانندگی در کشورش جان سپرده 
است. در آن زمان حتی باشگاه هولس در دسته هشتم فوتبال آلمان هم تأیید کرد که 
بازیکن سابق شالکه در یک حادثه فوت شده است. اکنون اما مشخص شده که این خبر 
کذب بوده و کامبا سالم است. به همین دلیل همسر او به کاهبرداری متهم شده است.

اورا: زندانی ها من را تهدید به مرگ می کردند
ورزش: مدافع فرانســوی سابق منچســتریونایتد می گوید: پس از آنکه علیه  مهاجم 
اروگوئه ای لیورپول به خاطر توهین نژادپرستانه به او هجمه بزرگی به راه افتاد، پیام هایی 
تهدید آمیز دریافت کرد. پاتریس اورا در این رابطه می گوید: »منچستریونایتد نامه های 
تهدید آمیز درباره من دریافت کرد. در بعضی از آن نامه ها نوشته شده بود: »ما در زندان 
هستیم. ما طرفداران لیورپولیم. زمانی که از زندان بیرون بیاییم سراغت خواهیم آمد و تو 
و خانواده ات را خواهیم کشت«. به همین دلیل برای نزدیک به دو ماه من یک محافظ 
شخصی استخدام کردم تا هر جایی که می روم مراقبم باشند. آن ها شب ها جلو در خانه ام 

می خوابیدند. روزهای سختی بود اما خودم نترسیده بودم. خانواده می ترسیدند«.

ورزش: وحید امیری در گفت وگو با اپلیکیشن رسمی 
باشــگاه پرســپولیس، درخصوص درخواست برخی از 
باشــگاه ها برای تعطیلی لیگ برتــر فوتبال اظهار کرد: 
فوتبال را باید بدون تعصب دوست داشت. االن کشور ما 
مانند همه جای دنیا درگیر ویروس کروناست و امیدوارم 
شــرایط روز به روز بهتر شود. در ایران برخی ها به طرز 
عجیبی خواستار تعطیلی لیگ هستند و این رفتارها برای 

ما هم جای سؤال دارد.
وی ادامــه داد: نه اینکه چون در صدر جدول هســتیم 
حرف ها را می زنم؛ بلکه باید به این موضوع توجه کرد که 
همه تیم ها در لیگ برتر و لیگ های پایین تر، هزینه های 
زیادی کردند و درست نیست با تعطیلی لیگ به تیم ها 

ظلم شود.

اجحافبزرگ#
بازیکن تیم فوتبال پرســپولیس با بیان اینکه تعطیلی 
بدون دستاورد مسابقات، اجحافی در حق همه باشگاه ها 
و بازیکنان است گفت: امیدوارم مسئوالن تصمیم گیرنده، 
تصمیمی بگیرند که به فوتبال لطمه ای وارد نشود. هنوز 
بازی های زیادی تا پایان فصل مانده و نباید حقی از تیمی 
پایمال شود. کسانی که تقاضای تعطیلی لیگ را دارند، 
باید عاقانه حرف بزنند. خیلی راحت می توان بازی های 
لیگ را بدون تماشاگر برگزار کرد تا مشکلی برای کسی 

پیش نیاید. این تصمیم قطعاً به فوتبال 
ما کمک خواهد کرد.

امیــری در این باره کــه به نظر 
می رسد درخواست برای تعطیلی 
لیگ فقط بــرای جلوگیری از 
پوکر قهرمانی پرسپولیس است 
نمی خواهم  کرد:  خاطرنشــان 
حرف جانبدارانه ای بزنم. در ابتدا 

گفتم که این صحبت های من برای این نیست که ما در 
صدر جدول هستیم. از باشگاه هایی که خواستار تعطیلی 
لیگ هستند، می خواهم عادالنه و منطقی به این موضوع 

نگاه کنند. 

قانونفیفا#
وی با بیان این مطلب که فیفا و کنفدراســیون فوتبال 
آسیا درباره این شــرایط قانونی خواهند داشت تصریح 
کرد: نباید این قدر راحت با زحمات تیم هایی که هشت 
ماه سختی کشیدند، بازی شود. اگر بدون انتخاب قهرمان 
بخواهند لیگ را تعطیل کنند، خیلی راحت با زحمات 
چندین ماهه همه بازیکنان بازی می شــود و یک سال 
فوتبالی همه ما از بین خواهد رفت. اگر هم قرار اســت 
لیگ را تعطیل کنند، تصمیمی بگیرند که هیچ باشگاهی 

ضرر نکند.
امیری در مورد تکلیف مسابقات در صورت تعطیلی بیان 
کرد: ما قطعاً تابع قانون هستیم. در همه لیگ هایی که 
تعطیل شدند تیم صدرنشــین را قهرمان اعام کردند. 
در پرسپولیس هم در این سال ها نظم و ساختار خیلی 
خوبی وجود داشــته که توانسته ایم چند سال قهرمان 
شده و حتی به فینال لیگ قهرمانان آسیا برویم. برخی ها 
نباید قدرت پرســپولیس را زیر ســؤال ببرند و آقایان 

منطقی حرف بزنند.
وی با بیان اینکه سرخپوشــان با تاش و همت خود به 
صدر جدول رسیدند و نباید کسی این قدر راحت از 
کنار آن بگذرد بیان کرد: ما فدراسیون فوتبال، 
ســازمان لیگ، کمیته انضباطی و ... داریم و 
برخی نباید به خودشــان اجازه دهند خیلی 
راحت به مــا انگ زده و درباره پرســپولیس 

چــه  می خواهند  بگویند. هــر 

امیری: مخالفان ادامه لیگ عاقل باشند

در لیگ های نیمه تمام صدرنشین قهرمان شد
دبیر کل فدراسیون فوتبال: نیاز به کمک وزارتخانه ها داریم

جدی شدن میزبانی ایران برای جام ملت های آسیا

سینا سپهر: مسئوالن باشــگاه پرسپولیس در بحران مالی 
عجیبی قرار گرفتند. بحرانی که اگر از آن به ســامت عبور 
نکننــد، مطمئناً همان اتفاقی کــه در دوره مدیریت حبیب 
کاشانی تجربه کرده بودند را دوباره تجربه خواهند کرد، البته 
با شــرایطی به مراتب بدتر، چون فیفا اولتیماتوم داده است 
چنانچه ظرف مدت معین تکلیف بدهی ها مشخص نشود کسر 

امتیاز قطعی خواهد بود.
به همین دلیل رسول پناه به عنوان سرپرست باشگاه به دنبال 
حل و فصل مشکات مالی بود اما اختاف او با هاشمی بر سر 
انتخاب کارگزار اسپانسری باشگاه کار را به جایی رسانده که 
حاال دو عضو از سه عضو هیئت مدیره وارد جنگ لفظی شدند 

و به نظر می رسد ظرف روزهای آینده این تنش شدت گیرد.

ردپایاسپانسر#
اما ماجرای دعوا میان رسول پناه و هاشمی چگونه آغاز شد؟ 
باشگاه پرسپولیس که در قرارداد همکاری با شرکت داده آتیه 
پرداز از نظر درآمد نتوانســته منابع خوبی را جذب کند دوم 
اردیبهشت  در یک نامه رســمی خواست که قرارداد طرفین 
فسخ شــود. پس از این موضوع مسئوالن شــرکت کارگزار 
مذاکرات مختلفی را با مدیران این باشگاه انجام دادند تا پس از 
رفع برخی ایرادات همکاری طرفین مجدداً ادامه داشته باشد.

از ایــن رو با وجود اینکــه در ابتدا همه اعضای هیئت مدیره 
مخالف همکاری با این شــرکت بودند امــا حاال مذاکرات به 
نحوی پیش رفته که مهدی رســول پناه موافق سرســخت 
همکاری با شرکت داده آتیه پرداز است. این در حالی است که 

در مقابل او مهرداد هاشمی دیگر عضو هیئت مدیره قرار دارد 
که حاال یکی از مخالفان ادامه همکاری با شرکت مذکور است.

از قرار معلوم مهرداد هاشــمی با یکی از اسپانسرهای سابق 
پرسپولیس مذاکرات خوبی را انجام داده و حتی پیش قرارداد 
همــکاری را نیز آماده کرده اســت اما حاال که دو عضو دیگر 
هیئت مدیره تمایلی به فسخ رسمی قرارداد با کارگزار فعلی 
ندارند به نظر می رسد امضای قرارداد همکاری با اسپانسر سابق 

رسماً منتفی باشد.
از اتفاقات جالب باشگاه پرســپولیس باید به این نکته اشاره 
کرد که اگر همکاری این باشــگاه با شــرکت داده آتیه پرداز 

ادامه داشــته باشد مهرداد هاشمی که مخالف سرسخت این 
قرارداد است از سمت خود کنار می رود. این عضو هیئت مدیره 
پرسپولیس معتقد است این قرارداد نمی تواند منابع مالی الزم 

را برای باشگاه به همراه داشته باشد.

درآمدناچیزوقرضی#
کارگزار پرسپولیس طی حدود 6 ماه همکاری اش با این باشگاه 
تنها 2 میلیــارد و ۷00 میلیون تومان در قالب درآمد به این 
باشــگاه پرداخت کرده و در دو مرحله نیز جمعاً 1۵میلیارد 
و ۵00 میلیــون تومــان به عنوان قرض الحســنه در اختیار 

پرسپولیســی ها قرار داده است که البته قرار است این پول از 
درآمد فصل آینده پرسپولیس کسر شود.

در این بین حاال شــکاف میان طیف نزدیک به هاشــمی و 
رسول پناه هم جدی شده تا جایی که طرفین با صراحت طرف 
مقابل را متهم بــه ناکارآمدی می کنند، جرقه این تنش ها با 
پست اینستاگرامی ابوالفضل امان اهلل روابط عمومی پرسپولیس 
آغاز شد، که با انتقاد از قراردادی که روی میز وزیر ورزش قرار 
دارد، آن را یک قرارداد ترکمنچای لقب داد و مدعی شــد در 
صورت عقد قرارداد دوباره و احیای قراردادی که رسول پناه به 

دنبال آن است مشکات پرسپولیس دو چندان خواهد شد.
بافاصله پس از انتشار این پست و توییت جنجالی مشاور رسانه ای 
پرسپولیس برخی محافل خبری از برکناری ابوالفضل امان اهلل خبر 

دادند تا درگیری ها و تنش ها در این باشگاه به اوج برسد .

بیانیهمشترک#
پس از این موضع گیری اتفاق عجیب دیگری رقم خورد تا بحران 
در پرســپولیس فراگیر شود، بازیکنان پرسپولیس که این روزها 
به دنبال وصول مطالبات خود هستند به شکل عجیبی تصمیم 
گرفتند جدا از دعواها و اختافات میان رسول پناه و هاشمی یک 
بیانیه مشترک منتشــر کنند تا وزیر را تحت فشار قرار دهند تا 
شاید بخش باقیمانده از مطالبات خود را به این شکل وصول کنند.

گویا بازیکنان متوجه شدند در میان تنش ها و درگیری ها ممکن 
است موضوع پرداخت مطالبات آن ها به دست فراموشی سپرده 
شود به همین دلیل می خواهند با این کار از این وضعیت آشفته 

استفاده کنند تا شاید بتوانند پول خود را زنده کنند.

کرونا چگونه برای سال ها بازار ترانسفر را تغییر می دهد؟

پنجره هایی که دیگر باز نخواهد بود
امیرمحمد سلطان پور: به نظر می رسد فوتبال در هفته های 
آینده دوباره برگردد. اما چه زمان طول خواهد کشید تا فوتبال 
مثل آن چیزی که قباً می شناختیم شود؟ اصاً چنین اتفاقی 
خواهــد افتاد؟ مســلماً تغییرات زیــادی روی می دهد و برای 
محبوب ترین ورزش جهان بروز این تغییرات در زمان زیادی رخ 
خواهد بود. از بازی در پشت درهای بسته، تغییر تقویم بازی ها 
و از این مهم تر، تأثیرات اقتصادی که باشگاه ها و تورنمنت ها و 

سازمان ها از آن می بینند قابل توجه است.

میخواهمزندهبمانم#
برای بسیاری از باشگاه ها در جهان فقط زنده ماندن کار بزرگی 
خواهد بود. مســلماً حقوق های زیادی کم می شود، شغل های 
زیادی از دســت می رود و تصمیمات اقتصادی سختی گرفته 
خواهد شــد. این تأثیرات خود را در بــازار نقل و انتقاالت نیز 
نشان می دهد و کارشناســان اذعان دارند که در ماه های آینده 
شاهد دریایی از تغییرات در این زمینه خواهیم بود. شاید برای 
سال ها دیگر خبری از خریدها و حقوق های نجومی نباشد. این 
را تنها کارشناسان اقتصادی نمی گویند بلکه بسیاری از مدیران 
برنامه ها، مدیران اجرایی باشگاه ها، بازیکنان و مربیان نیز به آن 
اعتقاد دارند. پیش از بروز کرونا باشــگاه های بزرگ هیچ گاه به 
اندازه امسال ثروتمند نبودند اما اکنون آن ها نیز ضربات سختی را 
به خاطر کاهش قراردادهای اسپانسرینگ و حق پخش تلویزیونی 
متحمل خواهند شد. اولی هوینس مدیرعامل سابق بایرن مونیخ 
در این رابطه معتقد است:»دیگر تصور نمی کنم که برای سال ها 
خریدهای 100 میلیون یورویی انجام شــود«. فابیو پاراتیچی 

مدیر ورزشی باشگاه یوونتوس نیز می گوید: »در آینده ما شاهد 
معاوضه های بسیار زیاد بازیکنان میان باشگاه ها خواهیم بود به 
گونه ای که فوتبال را بسیار شبیه به مسابقات NBA می کند«. 
تونی بلوم مالک باشگاه برایتون می گوید: »پنجره نقل و انتقاالتی 

بعدی زمان مناسبی برای فروش بازیکن نخواهد بود«.
برای باشــگاه هایی که به دنبال خرید بازیکن نیز هستند خرج 
کردن بیش از حد از آن جهت می توان در ریســک باشد چون 
هر زمان ممکن است شاهد بروز موج دوم و سوم شیوع ویروس 
کرونا و احتماالً تعطیلی دوباره مسابقات باشیم. باشگاه ها کنار 

آمــدن با بازیکنانی که دارند را منطقی ترین روش تشــخیص 
خواهند داد.

جزیرهدرخطر#
لیگ برتر انگلیس مســلماً پر خرج ترین لیگ فوتبال جهان در 
زمینه نقل و انتقاالت است. باشگاه های این لیگ در سال گذشته 
رقم یک میلیارد و 410 میلیون پوند برای خرید بازیکن جدید 
هزینه کرده اند و یازده باشگاه رکورد گرانقیمت ترین ترانسفر خود 
را شکستند. این خرج ها به طور میانگین حدود 2۷ درصد میزان 

درآمد یک باشگاه را شامل می شود. اما نباید فراموش کنیم که 
درآمد باشگاه ها نیز دچار مشکل خواهد شد. به تازگی بدون اینکه 
نامی از آن ببرند اعام شد که یک باشگاه در دوران قرنطینه چند 
وقت گذشته، هفته ای 9 میلیون پوند ضرر می کرده است. سایت 
مطرح ترانسفر مارکت آلمان نیز معتقد است که ارزش ترکیب 
باشگاه های لیگ برتری به میزان 20 درصد یعنی در حدود رقم 
یک میلیارد و 600 میلیون پوند کاهش پیدا کرده است. بسیاری 
از باشــگاه ها در چند وقت اخیر تاش کردند تا فشار اقتصادی 
روی خود را کاهش دهند. به عنوان مثال بیشتر ترکیب اصلی 
و مربیان تیم اصلی باشگاه آرسنال 12.۵ درصد از حقوق خود 
را برای سال آینده کاهش دادند. بازیکنان باشگاه های وستهام، 
شفیلد یونایتد، ساوتهمپتون و استون ویا نیز بسیاری از حقوق 
خود در چهار ماه آینده را دریافت نخواهند کرد؛ و باشگاه هایی 
مثل نوریچ و نیوکاسل بیشتر کارکنان غیر فوتبالیست خود را به 
صورت موقت از کار برکنار کردند. باشگاه های لیورپول و تاتنهام 
نیز می خواستند این کار را انجام دهند که با انتقادهای شدیدی 
که به آن ها شد از تصمیم خود منصرف شدند. باشگاه لیورپول 
همین دو ماه پیش اعام کرد که رکورد درآمد و ســود خالص 
خــود را به ترتیب با رقم هــای ۵33 و 42 میلیون پوند تجربه 
کرده و اگر هفتمین باشگاه ثروتمند جهان اکنون دچار مشکات 
جدی اقتصادی شده، باشگاه های ضعیف تر پس چه وضعیتی 

خواهند داشت؟ 
مشخص نیست که پنجره نقل و انتقاالتی آینده کی باز خواهد 
شــد اما چیزی که قطعی به نظر می رسد این است که دوران 

قراردادهای سنگین و پر هزینه دیگر به پایان رسیده است.

کاپیتان ســابق باشگاه پرســپولیس در توییتر خود از 
راهکارش برای پایان دادن به مســابقات این فصل لیگ 
برتر خبر داد. حسین ماهینی که مدتی است دیگر عضو 
سرخپوشان نیســت و در تیم نســاجی مازندران توپ 
می زند می گوید: »باشــگاه ها که پولی از اسپانســرها و 
تبلیغات دور زمین و حق پخش عایدشون نمیشه. لیگ 
رو تعطیل کنید و باقیمانده بازی ها هم صفر صفر و فصل 

بعد 18 تیمی«.

مدافع باشگاه پرسپولیس در پستی اینستاگرامی این درخواست را 
دارد که مسابقات لیگ برتر این فصل پایان یافته تلقی شود. شجاع 
خلیل زاده در پست خود نوشته است: »پرسپولیس فقط یک تیم 
نیست، فقط یک باشگاه نیست، زندگی 40 میلیون انسان است. 
لطفاً به خاطر منافع شخصی خود با احساسات میلیون ها هوادار 
بازی نکنید«. البته دقیقاً مشخص نیست که خلیل زاده درمورد 
لزوم پایان یافتن لیگ بیشتر نگران احساسات طرفداران قرمزپوش 

است یا سامتی آن ها!

شجاع خلیل زادهحسین ماهینی
توییتر باشگاه فوتبال تازه تأسیس اینترمایامی آمریکا که 
مالک مشترک آن دیوید بکام ستاره سابق جهان فوتبال 
اســت، در کلیپی به تفریح جالب اســطوره سابق باشگاه 
منچســتریونایتد می پردازد. دیوید بکام در بازی فوتبال 
تنیس با یکی از دوستانش قرار دارد و قانون آن این است 
که تماس با میز و بازیکن حریف ممنوع باشد؛ اما پس از 
مدتی بازی، بکام ناگهان حوصله اش سر می رود به روی میز 

پریده و با ضربه ای محکم امتیاز می گیرد!

توییتر رســمی باشگاه بارســلونا کنایه جالبی به توییتر لیگ 
قهرمانان اروپا زد! پس از آنکه حساب توییتر لیگ قهرمانان اروپا 
از فالوورهایش پرسید که بهترین بازیساز تاریخ این مسابقات را 
نام ببرند، باشگاه بارسلونا نیز در توییتی صحنه گل بسیار زیبا 
و تاکتیکی این تیم مقابل تاتنهام را منتشــر کرده که چندین 
بازیکن در آن بازیسازی می کنند؛ و با جمله کنایه آمیز »مطمئن 
نیستیم« به همه یادآوری می کند که چند نفر از این تیم لیاقت 

چنین عنوانی را دارد.

بارسلونااینتر مایامی

بوی کسر امتیاز بلند شد

کودتای زیر پوستی در پرسپولیس

ضد  حمله

رسول پناه: 
اتفاقات بزرگ برای پرسپولیس در راه است

ورزش: مهدی رسول پناه رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در 
گفت وگو با مهر در خصوص حاشــیه های به  وجودآمده درباره اختاف 
با مهرداد هاشــمی عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس بر سر ادامه 
همکاری با کارگزار رسمی باشگاه که بایستی درآمدزایی الزم را انجام 
می داد گفت: هیچ اختافــی وجود ندارد. اعضای هیئت مدیره تعامل 
خوبی با هم دارند. وی با اشاره به بی خبر بودن برخی مسئوالن باشگاه 
از مســائل ریز مطرح شده گفت: جزئیاتی وجود دارد که هیچ کس جز 
من و دو عضو دیگر هیئت مدیره در جریان آن نیست. سرپرست باشگاه 
پرسپولیس افزود: اکنون هم با آقای هاشمی در تاش برای حل مسائل 

هستیم و اتفاقات بزرگ و خوبی در آستانه انجام است.

استقالل در آستانه عقد قرارداد با اسپانسر جدید
ورزش: مدیرعامل باشــگاه اســتقال در تدارک عقد قــرارداد با یک 
کارگزار جدید است و این احتمال وجود دارد که قرارداد کارگزار قبلی 
لغو شــود. به گزارش فارس، احمد ســعادتمند که در فروردین ماه به 
عنوان مدیرعامل باشــگاه استقال منصوب شد، مذاکرات مختلفی را 
برای عقد قرارداد با یک کارگزار جدید انجام داد و به نظر می رسد او با 
اسپانسر جدید این باشگاه به توافق رسیده است. البته باشگاه استقال 
با توجه به مصوبه ای که برای خصوصی سازی این باشگاه صورت گرفته، 
نمی تواند به صورت مســتقیم با اسپانسرها عقد قرارداد کند، اما آن ها 
باید با کارگزارهای رسمی قرارداد جدید امضا کنند. استقالی ها پیش 
از ایــن با کارگزاری با نام آریا برتر قرارداد امضا کرده بودند، ولی ظاهراً 
سعادتمند تصمیم دارد قرارداد با این شرکت را لغو و با اسپانسر جدید 

قراردادی منعقد کند.

AFC خطاب به اعضا: 
زمان آغاز لیگ هایتان را مشخص کنید

ورزش: نشریه »الریاضیه« عربســتان خبر داد: کنفدراسیون فوتبال 
آسیا به تمام اعضای خود با ارسال نامه خواهان تعیین زمان ازسرگیری 

مسابقات لیگشان در این فصل شد.
این نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا بنا به اعام این رسانه عربستانی به 

تمام اعضا از جمله فدراسیون ایران نیز ارسال شده است. 
این ضرب االجل AFC در حالی اســت که روز دوشنبه ستاد مقابله با 

کرونا تعلیق لیگ فوتبال را تمدید کرد.

حدادی فر: 
 با از دست دادن زمان

 فصل بعد هم به خطر می افتد 
ورزش: به نقل از تسنیم، قاسم حدادی فر در ارتباط با شرایط مبهم لیگ 
برتر فوتبال و اظهارنظرهای مختلف در خصوص ادامه یافتن بازی های 
این فصل گفت: برای من مهم ترین مسئله سامتی جامعه و همچنین 
ورزشکاران است. اگر لیگ برگزار شود طبیعتاً بدون تماشاگر خواهد بود 
ولی مسئله مهم این است که برگزاری بازی ها در یک چارچوب مشخص 
باشد و مســائل بهداشتی هم به دقیق ترین شکل ممکن رعایت شود. 
حدادی فر گفت: در حال حاضر در حال از دســت دادن زمان هستیم و 
با این شرایط حتی لیگ فصل بعد هم به خطر می افتد. مسئله مهم این 
است که تکلیف بازی های این فصل خیلی زود روشن شود تا بازیکنان و 

تیم ها هم برنامه خودشان را بدانند.

مربی ایرانی، کاندیدای بهترین مربی آذربایجان
ورزش: علی نظرزاده مربی سازنده و باتجربه فوتبال ایران که از ابتدای 
فصل جاری هدایت تیم آلیانس باکو را در دسته اول آذربایجان بر عهده 
گرفته عملکرد خوبی در این تیم داشــته و حــاال یکی از کاندیداهای 
بهترین مربی کشور آذربایجان شده است. وب سایت Region.liqasi که 
اخبار فوتبال آذربایجان را پوشش می دهد، نظرسنجی منتشر کرده که 
طی آن چهار مربی برتر این کشــور را در رقابت های فوتبال کاندیدای 
برترین سرمربی کرده است. در بین این کاندیداها نام علی نظرزاده مربی 

ایرانی نیز دیده می شود.

بشار رسن: می توان از پرسپولیس به اروپا رسید
ورزش: بشــار رسن در گفت وگو با خبرگزاری عراق گفت: سه سال در 
ایران بازی کردم؛ فرهنگ این کشــور را آموختم و با بازیکنان خارجی 
اُخت شــدم. وی اضافه کرد: تمرکز مــن روی انتخاب مقصد بعدی و 

اطمینان از موفقیت در آن خیلی اهمیت دارد.
هافبک پرســپولیس درباره ارزیابی اش از بازی در پرســپولیس و 
لیگ ایران تصریح کرد: لیگ ایران شاید ظهور و بروز خیلی زیادی 
در رسانه ها نداشته باشد اما در مسیر لیگ هایی حرکت می کند که 
در آینده می توان از آن ها بیشــتر استفاده و بهره برداری کرد نظیر 

لیگ های خلیج فارس یا اروپا.

 VAR فوالد آره نا؛ نخستین ورزشگاهی که به
مجهز می شود

ورزش: باشــگاه فوالد خوزستان به طور جدی به دنبال خریداری 
و راه اندازی سیســتم VAR )کمک داور ویدئویی( برای ورزشــگاه 
اختصاصی خودش اســت. اقدامات اولیه برای خرید این سیستم از 
سوی سعید آذری و مدیران این مجموعه صورت گرفته و قرار است 
برای فصل آینده ورزشگاه شهدای فوالد خوزستان )فوالد آره نا( به 
عنوان نخستین ورزشگاه ایران به این تکنولوژی جدید مجهز شود. 
باشگاه فوالد مکاتباتی را در این باره با فدراسیون فوتبال آغاز کرده 
اســت تا به طور داوطلبانه میزبان آموزش و آشنایی داوران فوتبال 

ایران با این سیستم باشد.

پول هفت بازیکن استقالل آماده پرداخت
ورزش: تعدادی از بازیکنان استقال روز شنبه بخشی از مطالبات 
خود را دریافت کردند ولی بازیکنانی مثل فرشید اسماعیلی، روزبه 
چشمی، فرشید باقری، سیاوش یزدانی، میاد زکی پور، علی دشتی، 
حسین حســینی، علی کریمی و وریا غفوری نام شان در فهرست 
پرداختی های باشگاه قرار نداشت. سعید رمضانی دراین باره گفت: 
اتفاقاً همین دیروز من با آقای ســعادتمند صحبت کردم و ایشــان 
گفت پول آن ها آماده است و ظرف امروز و فردا به حسابشان واریز 
خواهد شــد. من با خود بازیکنان هم صحبــت کرده ام و مطمئناً 
مشــکلی از این بابت وجود نخواهد داشــت. با این شرایط انتظار 
می رود بازیکنان اســتقال حداکثر تا فردا بخشی از مطالبات خود 

را دریافت کنند.

منهای فوتبال

تعطیلی اسکیت در 2020
ورزش: نخســتین جلسه ستاد بازی های آســیایی 2022 هانگژو 
چین با هدف حضور قدرتمند ورزشــکاران اســکیت و برنامه ریزی 
برای کســب مدال های رنگارنگ برگزار شد. در این جلسه اعضای 
ســتاد به ارائه نقطه نظرات و پیشــنهادات خود برای آماده سازی 
تیم هــای ملی، برگــزاری اردوهای داخلی و خارجی و مســابقات 
پرداختنــد. بهمن محمدرضایی در مورد زمان مســابقات جهانی و 
آســیایی اظهار داشت: با توجه به جلسه آناینی که با آراگو رئیس 
فدراسیون جهانی داشتم، وی اعام داشت هر زمانی که قرنطینه در 
کل دنیا شکسته شود و زندگی به روال عادی برگردد، یک ماه بعد 
نشستی خواهیم داشــت و دو ماه بعد مسابقات رسمی بین المللی 
برگزار خواهد شد. در این صورت ورزشکاران سه ماه فرصت خواهند 
داشت تا خود را آماده نمایند. در حال حاضر پیش بینی ما این است 
احتماالً با توجه به شــرایط موجود و بحران کرونا در ســال 2020 

مسابقه رسمی نداشته باشیم.

پاکدامن: عجله ای برای تمرین ندارم
ورزش: شمشــیرباز المپیکی با تأکید بر اینکه به خاطر تمرین در 
خانه شرایط کار با اسلحه را ندارم گفت: با این حال لزومی به عجله 
برای بازگشــت به اردو نمی بینم وقتی در ســطح جهان مسابقه ای 

برگزار نمی شود.
علی پاکدامن که با تیم اســلحه سابر ســهمیه خود برای المپیک 
توکیو را قطعی کرده اســت خاطرنشان کرد: البته صحبت کردن از 
آمادگی و اینکه چقدر با آن فاصله گرفته ایم یا آن را حفظ کرده ایم، 
در این شرایط خیلی درست و واقعی نیست چراکه همه ورزشکاران 
در ایران و جهان از شــرایط مســابقه و تمرین عادی دور هستند. 
طبیعی اســت که وضعیت همه تحت تأثیر این شــرایط تغییراتی 

داشته است.

رقیب سهراب و کیانوش قید وزنه برداری را زد
ورزش: ایلیــن ایلیــا، وزنه بردار مطرح قزاقســتانی که چند دوره 
قهرمانی جهان و المپیــک در کارنامه دارد، اعام کرده دیگر قصد 

ندارد روی تخته برود. 
ایلیا تعویق یکســاله المپیک و فقط اختصاص یک ســهمیه به تیم 
مردان قزاقستان برای المپیک پیش رو را دلیل اصلی تصمیم خود 

عنوان کرده است. 
او گفت: هنوز مشخص نیست که بازی های المپیک توکیو در سال 
2021 برگزار می شود یا نه و من نمی توانم منتظر بمانم. شانس من 
برای کسب ســهمیه المپیک کم بود اما تاشم را انجام دادم اما با 

تعویق المپیک نمی توانم صبر کنم.
این وزنه بردار قزاقســتانی قصد داشت در المپیک توکیو در دسته 
96 کیلوگرم وزنه بزند که کیانوش رستمی و سهراب مرادی در این 

وزن شانس کسب مدال هستند.

شهربانو منصوریان: 
از شهرتم برای کمک به مردم استفاده می کنم

ورزش: ملی پوش ووشــو بانوان کشورمان گفت: به همراه خواهرم 
در رقابت هــای قهرمانی جهان دو مدال طا را برای ایران بدســت 
آوردیم و ســال98 از لحاظ ورزشــی یکی از بهترین سال زندگی ام 
بود. شــهربانو منصوریان در خصوص اینکــه در کارهای خیریه نیز 
حضور داشــت گفت: با بروز ویروس کرونا در سراســر کشور سعی 
کــردم به نوبه خودم به اقشــار ضعیف و کــم درآمد کمک کنم و 
روزهای آخر ســال 98 با یاری و همراهی همسرم برخی از اقام و 
مایحتاج ضروری را تهیه کردیم و به دســت نیازمندان برساندیم. از 
صفحه مجازی و شهرتم در ورزش استفاده می کنم تا بتوانم کمکی 

به مردم بکنم.

یادداشت

سینا حسینی
annotation@qudsonline.ir

 آدرس اشتباه وزیر 
برای پیدا کردن سرنخ داللیسم

وزیــر ورزش و جوانان روز دوشــنبه در یک نامه رســمی از وزیر 
اطاعات درخواســت کرد به منظور بررســی شرایط کنونی ورزش 
و ســودجویی برخی جریان فرصت طلب داللــی به عرصه ورزش 
به ویــژه فوتبال ورود کنند. در این نامه وی تمام فدراســیون ها و 
دســتگاه های زیر مجموعه خود را ملزم کرد در این پروسه نهایت 

همکاری را با مجموعه نظارتی انجام دهند.
در اینکه وزیر ورزش با این اقدام حسن نیت خود را برای پاکسازی 
ورزش ایران از لوث وجود جریان داللیســم نشان داد هیچ تردیدی 
نیست اما انتظار می رود قبل از اینکه وزیر از مجموعه نظارتی برای 
سامان بخشــیدن به اوضاع ورزش کمک می طلبید فکری به حال 
زیــر مجموعه مدیریتی خود می کرد تا آشــفته بازار حاکم در زیر 

مجموعه اش قدری سامان می گرفت.
شــاید وزیر ورزش و جوانان هنوز متوجه نشــده است تصمیمات 
اشــتباه وی در انتخاب افراد ناکاربلد و ناآشنا با حوزه فوتبال زمینه 

این بی نظمی ها و مشکات بی پایان را فراهم آورده است.
کارنامه وزیر ورزش در انتخاب اعضای هیئت مدیره نشــان می دهد 
افراد منتخب نتوانســتند توقعات هواداران را برآورده سازند و این 
به این معناســت که وزیر در مقام تصمیم گیری به درســتی عمل 

نکرده است!
از طرفی دخالت های پرشمار وزیر و نزدیکان وزارتخانه در مقوله های 
مدیریتی زمینه پیدایش آشفتگی های مدیریتی را فراهم ساخت تا 
بحران های مدیریتــی یکی پس از دیگری به وجــود بیاید تا آمار 

اشتباهات مدیریتی به شکل تصاعدی افزایش یابد.
بحران های مالی، قراردادهای بحــث برانگیز و تنش های مدیریتی 

باشند.
شــاید وزیر ورزش و جوانان امروز به این باور رســیده که تاخت و 
تاز داللیســم به یک بحران بزرگ تبدیل شــده و نهادهای نظارتی 
باید برای مقابله با آن به عرصه ورزش و فوتبال ورود پیدا کنند اما 
افکار عمومی بر این باور اســت به همیــن اندازه که ورود نهادهای 
نظارتی برای رســیدگی به فعالیت های فسادآمیز داللیسم ضروری 
اســت باید همان نهادهــای نظارتی به عملکــرد متولیان امر هم 
 رسیدگی کنند که چرا ورزش به این وضعیت آشفته مدیریتی دچار 

شده است؟

ورزش: موضوع میزبانی فدراســیون فوتبــال ایران از جام 
ملت های آسیا در سال 202۷ شکل جدی تری به خود گرفته 
و با صحبت هایی که علی کفاشیان، رئیس سابق فدراسیون 
مطرح کرده، این احتمال وجود دارد تا این اتفاق مهم برای 
ایران بیفتد. مهدی محمد نبی، دبیر کل فدراسیون فوتبال با 
حضور در برنامه فوتبال برتر در این باره عنوان کرد: در دوره 
گذشــته  جام ملت های آسیا در سال 2019 که میزبانی به 
کشــور امارات رسید، هفت کشور برای میزبانی درخواست 
داده بودند که دو فدراســیون به مرحله نهایی رســیدند. 
فدراســیون های ایران و امارات گزینه های پایانی برای جام 
ملت های 2019 بودند که در آخر، میزبانی را به امارات دادند.

تأییدایافسی#
او درباره اینکه ای اف سی زیرساخت های موجود در ورزشگاه ها 
و امکانات کشــور ایران را تأیید می کند یا خیر ابراز کرد: در 
دوره قبل  ما از مراحل مختلِف در نظر گرفته شــده توسط 

کنفدراسیون فوتبال آسیا عبور کردیم و مشکلی نداشتیم.
دبیرکل فدراســیون فوتبال ایران تصریح کــرد: در بحث 
حمل و نقل، 90 فرودگاه در کشــور داریم که 19 فرودگاه 
بین المللی است؛ یعنی رفت و آمدها به راحتی انجام خواهد 
شــد و دغدغــه ای در این خصوص نداریم. نبــی در مورد 
کمبود امکانات و مجهز نبودن ورزشــگاه های ایران اظهار 
کرد: در گذشته این اتفاق افتاد که مسائل مختلف ازجمله 
زیرساخت هایمان رشــد پیدا کند و باز هم می شود چنین 
چیزی را شــاهد باشیم. او تأکید کرد: در صورتی که تعامل 
خوبی از سوی فدراسیون فوتبال با وزارتخانه های مختلف و 
رسانه ها باشد، می توانیم میزبان جام ملت های 202۷ شویم.

نوبتغرب#
فرمت جام ملت ها به شــکلی است که معموالً یک دوره در 
منطقه غرب و دوره بعدی در شــرق برگزار می شــود. جام 

ملت های 2023 در کشــور چین به انجام خواهد رسید و 
حاال کشورهای منطقه غرب تاش خود را خواهند کرد تا 
میزبانی دوره بعد از آن را بدســت بیاورند. اردن، قطر، عراق 
و ازبکستان گزینه های جدید برای میزبانی از مسابقات جام 

ملت های آسیا 202۷ هستند.

کارنامهایران#
ایران در سال های 1968 و 19۷6 میزبان جام ملت های آسیا 
بود و موفق شد دو بار در این سال ها جام قهرمانی را باالی 
سر ببرد. میزبانی ســال 19۷6، آخرین قهرمانی و آخرین 
میزبانی فوتبال ایران در این رقابت های قاره ای محســوب 
می شود. پس از آن تیم ملی فوتبال کشورمان در سال های 
1980، 1988، 1996 و 2004 موفق به کسب مقام سومی 
شد که بهترین عملکرد ایران در سال های پس از قهرمانی 
بوده است. در منطقه غرب، ایران با همان دو دوره به همراه 

قطر و امارات رکورددار میزبانی محسوب می شود.
پیشتر رسانه های چینی خبر دادند که برای گرفتن میزبانی 
حداقل به هشت استادیوم مجهز و مدرن نیاز است که شاید 

در ایران تنها نیمی از آن وجود داشته باشد.

داستان#2019
در سال 2019 به نظر می رسید ایران از سه کشور عربستان، 
امارات و تایلند شانس باالتری داشت. ولی ورق خیلی زودتر از 
آنچه تصور می شد به ضرر ما به زمین برگشت. عدم هماهنگی 
بــا وزارت ورزش، درگیری ها و اختاف ها بین طرفین و هزار 
و یک حاشــیه دیگر سبب شد تا اماراتی ها موفق به گرفتن 
میزبانی جام ملت های آسیا شوند. اتفاقاتی که در کنفدراسیون 
فوتبال آســیا و بر ســر انتخابات رئیس این کنفدراســیون 
)رقابت بین شیخ سلمان و یوسف سرکال( افتاد سبب شد تا 
کشورهای عرب نشین به خاطر دلجویی از یوسف سرکال هم 
که شده کفه ترازوی میزبانی را به نفع امارات سنگین تر کنند.
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ادب و هنرادب و هنر

خبر

به انگیزه درگذشت »نجف دریابندری« نویسنده و مترجم
پیرمرد به دریا زد 

بیش از 15 ســال قبل، به سفری دعوت شدم که موضوع و مناسبتش 
ادبیات در آبادان بود و شــرکت نفت برگزار می کــرد. تا جایی که یادم 
هست از همسفران آن زمان، محمد ایوبی و کوروش اسدی به دیار باقی 
رفته اند و البته نجف دریابندری که این یادداشت برای او و به نام اوست. 

روح همگی شان شاد.
به یاد دارم در آن ســفر فرصتی دست داد تا با زنده یاد نجف دریابندری 
به صحبتی مفصل بنشــینم و با او گفت وگویــی کنم. گفت وگویی که 
خاطره انگیز هم شد، چرا که در میانه بحث ناگهان همه چیز از ذهن نجف 
پاک شــد و زبانش بند آمد و اگر همراهی داستان نویس ارجمند آقای 
محمد بهارلو نبود، ادامه بحث شاید ناممکن می شد. گفت وگو البته وقتی 
جذاب شد که از انگیزه ترجمه مجدد  هاکلبری فین از او پرسیدم و او به 
تندی از ترجمه ابراهیم گلستان انتقاد و نمونه هایی از اشتباهات فاحش 
ترجمه او را بیان کرد و بعد بحث ادامه یافت و طعنه ای هم به شــاملو و 

ترجمه هایش زد.
چیزی که از آن دیدار و آن همصحبتی با نجف همیشــه به یادم مانده 
اســت، این است که ادبیات و سر و کله زدن با کلمات، عشق می خواهد 
و نجف دریابندری نمونه ای مجسم از این عشق بود. انسانی که در اوایل 
جوانی وقتی از درس زبان انگلیســی تجدید شــد، تصمیم گرفت زبان 
بیاموزد و تا آنجا پیش رفت که خیلی زود مترجم فیلم های آمریکایی شد 
که پاالیشگاه آبادان نمایش می داد و پیش رفت و پیش رفت تا به ترجمه 
»وداع با اســلحه« رسید که شهامت و جسارتی می خواست که فقط از 

انسانی چون او برمی آمد.
جوانی که نه به پشتوانه طبقه اجتماعی، نه ثروت و مکنت خانوادگی 
و نه به دلیل رفاه به سمت ادبیات کشیده شده بود، او ادبیات را جایی 
برای رهایی و رشد دیده بود و وقتی به این فضای باز رسید، بی واهمه 
و شــجاعانه به سمت ســخت ترین و بزرگ ترین کارها پیش رفت. در 
کارنامه یک مترجم موفق معموالً اینکه او نخســتین بار معرفی کننده 
یک نویســنده بزرگ باشــد، به چشــم می آید، اما در کارنامه نجف، 
ترجمه شاهکارهای ادبی »همینگوی«، »فاکنر«، »بکت«، »دکتروف« 
و »مــارک تواین« و ترجمه تاریخ فلســفه »برتراند راســل« از نقاط 
درخشــانی است که تا ابد در زبان فارسی و برای هر کس که از این به 

بعد به سمت کلمات کشیده شود، ماندگار خواهد بود. 
این خودآموختگی و عشق موجب شده بود که نجف دریابندری نه تنها 
در قالب یک مترجم، بلکه در مقام ســردبیر کتاب های جیبی انتشارات 
فرانکلین، خدماتی طوالنی و بزرگ به زبان و ادبیات فارســی ارائه کند و 
با برگردان و انتشار مجموعه ای از شاهکارهای ادبی جهان، میزان آگاهی 

نسل جوان آن روزگار از ادبیات جهان را ارتقا ببخشد.
شاید اگر یک مترجم در عمر خود فقط موفق به ترجمه درست، زیبا 
و همیشه خواندنی یک کتاب مانند »پیرمرد و دریا« شود، کار خود 

را کرده و باید تا همیشه ممنون او بود. 
»پیرمرد و دریا« خود یکی از شــاهکارها و آثار همیشــه درخشان ادبیات 
جهان اســت و اگر در ترجمه آن سستی، اشتباه و اهمالی اتفاق می افتاد، 
ما فارسی زبانان یک اثر ماندگار تاریخ ادبی را ناقص و نادرست خوانده بودیم 
)چیزی که احتماالً درباره بســیاری از کتاب های مهم تاریخ ادبیات جهان 
برایمان اتفاق افتاده است(، اما نجف دریابندری ترجمه ای از این کتاب ارائه 
کرد که به اندازه زیبایی خود کتاب، درخشان است. دریابندری از این دست 
ترجمه ها کم ندارد و اصالً باید گفت او هر کتابی که ترجمه کرده، کار را تمام 
کرده و به همین دلیل همیشه محترم است. همیشه در کتاب هایش زنده 
است و حاال که قایقش را به دریا انداخته و تا دورها رفته است، دلتنگ پیرمرد 

و خنده های جنوبی از ته دلش خواهیم بود.

 ادب و هنر/ مهدیه قمری  تجربه خرید آنالین 
توســط مردم ایران و جهان مربوط به دوره فعلی 
و شیوع بیماری کرونا نمی شود و تاریخی طوالنی 
دارد، اما شیوع این بیماری سبب شد تا بسیاری 
از فعالیت ها به ویژه اقداماتی که در عرصه فرهنگ 
و هنر انجام می شود یا به صورت آنالین طراحی و 
اجرا شود یا برنامه ریزی برای انجام آن به پس از 

بیماری کرونا موکول شود.
برگزاری نمایشــگاه های هنری و فروش این آثار 
از جمله موضوعاتی بود کــه اغلب نگارخانه ها و 
هنرمندان نسبت به آن دغدغه داشتند و به این 
نتیجه رســیدند که برای دیده شدن آثار هنری و 
رونق اقتصادی ناشی از فروش آن، چاره ای نیست 

جز توجه به فروش آنالین. 
در صفحه امــروز ادب و هنر و در قالب گفت وگو 
بــا هنرمنــدان بــه بررســی میــزان موفقیت 
راهکارهــای فروش آنالین آثار هنری، کم و کیف 
زیرســاخت های الزم برای اجرای  فروش آنالین 
توسط نگارخانه ها و نقاط قوت و ضعف این شیوه 

پرداخته ایم که می خوانید. 

 بی اعتمادی #
به خرید آنالین یک اثر هنری

طراحــان  از  یکــی 
گرافیک، برگزاری آنالین 
نمایشــگاه های هنری را 
خوبی  اجتماعی  حرکت 
دانست و گفت: به نظرم 
در شرایط فعلی که شیوع 
بیماری کرونا برای ایران و جهان بحران شده و امکان 
هر گونه اقدام های روزانه معمولی را از مردم گرفته، 
توجه به این نوع  برگزاری نمایشگاه های هنری، قابل 
احترام است و بی تردید یکی از شیوه هایی است که 

می تواند از هنرمندان و گالری ها حمایت کند.
میترا شاهســوند در ادامــه از بی اعتمادی عموم 
مردم بــه خرید آنالین صحبت کــرد. وی گفت: 
به نظر می رســد میزان اعتماد مردم در کاهش یا 
افزایش خرید آنالین آثار تأثیرگذار است و معموالً 
عالقه مندان تا اثر هنری را از نزدیک نبینند آن را 
خریداری نمی کنند، چون هنوز تصمیم گیری برای 

خرید آنالین آثار هنری، سخت است.

 گامی برای دور شدن#
از بالتکلیفی هنرمندان

در ادامــه گزارش، عضو انجمن هنرمندان نقاش 
ایران، برگزاری مجازی نمایشــگاه های هنری و 
فروش آنالین را اقدام تازه ای عنوان کرد. معصومه 
مظفری تصریح کــرد: فروش آنالین محصوالت 
هنــری عمر کوتاهی دارد و هنــوز نمی توان در 

خصوص خوب یا بد بودن آن ها قضاوت کرد. 
مظفری، دانش آموخته دانشکده هنر و معماری 
از دانشگاه آزاداســالمی در مقطع کارشناسی 
ارشــد اســت. این هنرمند که از سال 1384 
تاکنون عضو شــورای عالی خانــه هنرمندان 

ایران اســت، نــگاه مثبتی به نمایشــگاه های 
مجازی دارد. وی افــزود: کوچک ترین نتیجه  
برگزاری نمایشــگاه های مجازی و فروش های 
آنالیــن آثار هنری این اســت کــه می تواند 

هنرمندان را از بالتکلیفی دور کند.  
مظفــری همچنین گفــت: در فروش و عرضه 
آثار هنری مشکل دیگری هم وجود دارد و آن 

توجه گالری داران به هنرمندان خاص است. 
وی افزود: گاهی گالری دارها فقط ممکن است 
به عرضه مجــازی آثار هنرمندان خاصی که با 
آن ها تعامل دارند، بپردازند که این مســئله در 
فروش و دیده شــدن آثار مهم است. البته این 

مسئله شامل همه گالری ها نمی شود. 

حمایت گالری ها از هنرمندان#
 )IGDS( عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک
در گفت وگو با خبرنگار ما معتقد اســت: ایده 
برگزاری نمایشــگاه های مجازی هنری یکی از 
اقدام های حمایتی گالری ها از هنرمندان است.

لیال میری توضیح داد: انجام این  ایده ســبب 
می شــود هنرمندان در شــرایط فعلی که به 
منظــور جلوگیری از افزایش شــیوع بیماری 
کرونا در خانه قرنطینه خانگی  هستند، انگیزه 
خود را برای خلق آثار جدید از دست ندهند. 

وی این موضوع را مسئولیت اجتماعی جدید و 
متقابل هنرمند و گالری دار عنوان کرد و گفت: 
انگیزه ابتدایی هنرمند در این شــرایط حمایت 
از ایده ارزشــمند گالری داران اســت، بنابراین 
فــروش اثر که طبیعتاً کمتر از فروش حضوری 
در گالری هــا خواهد بــود، از اهمیت و اولویت 

کمتری برخوردار است. 
میری با بیان اینکــه عرضه آنالین آثار هنری 
ســابقه چندانی ندارد و زیرساخت های کافی 
برای آن فراهم نیســت، اظهار امیدواری کرد: 
شــاید این نــوع عرضه آثار هنــری در آینده 
مخاطبــان خــود را پیدا کند و مســئوالن را 
موظــف کند بســترهای الزم را برای این نوع 

عرضه و فروش فراهم کنند. 

عکاسی حرفه ای از آثار هنری#
حمیدرضا امامی دارای 
کارشناســی  مــدرک 
دانشــکده  از  نقاشــی 
هنرهای زیبا در تهران 
بوده و عالوه بر نقاشی 
به تدریس این رشــته 

در مراکز دانشگاهی و هنری اشتغال دارد.
این هنرمنــد که در حال حاضر در گالری »ا« 

نمایشگاهی از آثار نقاشی خود را برپا کرده، در 
گفت وگو با خبرنگار ما بیان کرد: ایده برگزاری 
نمایشــگاه های هنری به صورت مجازی سبب 
می شــود عالوه بر اینکــه عالقه مندان داخل 
کشــور بتوانند آثار هنری را تماشا و خریداری 
کننــد، عالقه مندان به هنرهای تجســمی در 
خارج از  کشــور نیز امکان تماشا و انتخاب اثر 

مورد عالقه خود را داشته باشند.
امامی که نفر برگزیده کاریکاتور چهره ششمین 
دوســاالنه بین المللــی کاریکاتور تهران اســت، 
نقدهایی نیز به برگزاری مجازی نمایشــگاه های 
هنری دارد و معتقد اســت: در هنر نقاشی وقتی 
از آثار عکس گرفته می شــود تصویر عکس با اثر 
کمی متفاوت بوده و ممکن اســت از نظر کیفی 
شــرایط مناسب را نداشته باشــد، به ویژه اینکه 
عالقه منــدان به هنر نقاشــی تــا از نزدیک آثار 
مربــوط را نبینند ممکن اســت آن ها را انتخاب 

و خریداری نکنند.
به گفتــه امامی فروش آثــار هنری به صورت 
آنالین کار جدیدی نیســت و در گذشــته نیز 
برخی از ســایت های مرتبط ایــن کار را انجام 
می دادند. وی با بیان اینکه برگزاری نمایشــگاه 
مجازی می تواند همیشــه مورد توجه مدیران 
گالری های کشور قرار گیرد و مربوط  به مواقع 
بحران نباشد، افزود: بسیاری از موزه های جهان 
در حــال حاضر آثار خود را در ســایت ها قرار 
داده انــد و این اتفاق خوبی اســت، اما اگر قرار 
باشد ایده برگزاری نمایشگاه های مجازی ادامه 
پیدا کند، الزم اســت عکاسی از آثار هنری نیز 
حرفه ای تر دنبال شود تا نمایشگاه های مجازی 

با رفع مشکالت به شکل بهتری برگزار شود.  

اطالع رسانی محدود #
در ادامــه ایــن گزارش 
مدیر  مزارعی،  سیدعلی 
درباره  »شلمان«  گالری 
نمایشگاه های  برگزاری 
کرد:  اظهــار  آنالیــن، 
برخــی از گالری هــا در 
این مدت اقدام به برگزاری نمایشگاه های آنالین 
کرده اند که فکر نمی کنم رونق خوبی داشته باشند. 
بسیاری از هنرمندان حرفه ای به دالیل مختلفی 
نمایشــگاه آنالین نمی گذارند و استقبال چندانی 
هم از این نمایشــگاه ها نمی شود. در نتیجه اغلب 
این نمایشــگاه ها از نظر کیفی در شرایط خوبی 
قرار ندارند. از ســوی دیگر باید این نکته را نیز در 
نظر داشت که پیشتر اطالع رسانی ها وسیع تر بود 
و اکنون به برخی از شــبکه های مجازی محدود 

شده است. 
این مدیر گالری یادآور شــد: در شرایط فعلی 
همه ما گیج هســتیم و نمی دانیم باید به چه 
راهکاری برســیم و حتی نمی دانیــم که اگر 
قرار نیست دفتر تجســمی کاری انجام دهد، 
خودمان اصاًل چه کاری می توانیم انجام دهیم؟ 
متأســفانه در حال حاضر برخــی از گالری ها 
اجاره ای هســتند و در این چند ماهی که کار 

نکردند به مشکالت زیادی برخورده اند. 

قیمت مناسب و فروش باال#
هنرمند  کامرانی،  بهنام 
هنرهــای تصویــری و 
که  دانشــگاه  مــدرس 
از  برخی  کیوریتــوری 
را  هنری  نمایشگاه های 
نیز برعهده دارد، با تأکید 
بر اینکه تعطیلی برنامه های هنری می تواند فرصت 
خوبی برای بازاندیشی در کار هنرمندان و گالری ها 
باشــد، اظهار کرد:  هنــر در اغلب مواقع همواره 
زاینده بوده و در این شــرایط هم می تواند به کار 
خود ادامه دهد؛ همان گونه که خیلی از هنرمندان 
از شــرایط فعلی برای خلق اثر استفاده می کنند. 
گالری ها نیز می توانند ضمن برگزاری حراج های 
آنالین برای زنده نگه  داشــتن اقتصاد هنر، روی 
فعالیت هایی که داشتند و می توانند در سال جدید 

داشته باشند، بازاندیشی کنند.
کامرانی درباره اینکــه آیا گالری ها ظرفیت های 
الزم را برای فروش آنالین دارند، می گوید: برخی 
از گالری هایــی که فروش آنالین داشــتند با در 
نظر گرفتن اینکه قیمت ها باال نبوده، توانســتند 
فروش خوبی داشته باشند و برخی از خریداران 
نیز از این شرایط استقبال کردند. به هر حال این 
رویکرد کمک می کند تا در شــرایط عادی نیز 
گالری ها از فضای مجازی برای فروش آثارشــان 

بهره بگیرند.

برش

بسیاری از موزه های جهان در حال 
حاضر آثار خود را در سایت ها قرار 
داده اند و این اتفاق خوبی است، 
اما اگر قرار باشد ایده برگزاری 
نمایشگاه های مجازی ادامه پیدا 
آثار  از  عکاسی  است  الزم  کند، 
تا  شود  دنبال  حرفه ای تر  هنری 
شکل  به  مجازی  نمایشگاه های 

بهتری برگزار شوند  

دکتر علی خزاعی فر از شیوه ترجمه »دریابندری« می گوید

بیش از همه مترجمان درباره »نظریه ترجمه« حرف داشت
ادب و هنر/ جواد شیخ االســامی: »نجف دریابندری« 
مترجم و نویســنده ای که حق عظیمی بر گــردن ادبیات 
این ســرزمین داشت، دوشــنبه گذشته درگذشــت. او با 
ترجمه ها و نوشته های بی نظیرش، سطح سلیقه خوانندگان 
ادبیــات را باال برد و بــا ترجمه آثار مهمی چــون »تاریخ 
فلســفه غرب«)برتراند راســل(، »پیرمرد و دریا« و »وداع با 
اسلحه«)ارنست همینگوی(، »هاکلبری فین«)مارک تواین(، 
»گــور به گور«)ویلیام فاکنر(، »معنــی هنر«)هربرت رید(، 
»در انتظار گودو«)ساموئل بکت(، »خانه برنارد آلبا«)فدریکو 
گارســیا لورکا( و بسیاری آثار مطرح دیگر از جمله »چنین 
کنند بزرگان«)ویل کاپی(، جایگاهی مهم در عرصه ادبیات 
و ترجمه این سرزمین یافت. شاهکار مهمش، تهیه و تدوین 
»کتاب مستطاب آشــپزی« با همکاری همسرش »فهیمه 
راستکار«، کتابی بود در باب آشپزی و ظرایف آن که از حد 

یــک کتاب معمول در این زمینه هــا فراتر رفت و تبدیل به 
نمادی فرهنگی از یک موضوع عام شد.

در ســال 13۹۶ سازمان میراث فرهنگی، نجف دریابندری 
را به عنوان گنجینه زنده بشری ثبت کرد، اما پیش از این، 
او توانســته بود خود را به عنوان یک مترجم و نویســنده 
تأثیرگذار، در قلب میلیون ها خواننده ایرانی به ثبت برساند. 

 مترجمی تمام عیار#
دکتر  با  کوتاهــی  گفت وگوی  در 
علــی خزاعی فر در خصوص روش 
به  دریابنــدری  نجــف  ترجمــه 
گفت وگو نشستیم که می خوانید. 

ایــن نویســنده و مترجم، ضمن 
اظهار تأســف از درگذشت ایشان، 

گفت: نجف دریابندری مترجمــی تمام عیار بود . واجب 
است به طریق اختصار، شــمه ای از احوالش را بازگویم و 
بگویم به چه جهت مترجمــی تمام عیار بود.  دریابندری 
هم پژوهشــگر بود و هم نویســنده و بدون این دو صفت 
کسی را نرسد که ادعای مترجمی بکند. تسلطش بر زبان 
فارســی چنان بود که می توانست ســبکی مشابه سبک 
نویســنده خلق کند. براســاس ایدئولوژی اش کتاب برای 
ترجمه انتخاب می کرد.   از هر رشــته سررشته داشت، از 
هنر گرفته تا فلســفه و ادبیات و آشپزی و عکاسی. چنان 

که هر مترجم باید چنین باشد.  
این محقق و مترجم دربــاره روش ترجمه دریابندری به 
طور خاص، گفت: درباره روش ترجمه کردن، فکر می کرد 
و به تقلید اکتفا نمی کرد و بیش از همه مترجمان درباره 

نظریه ترجمه از او حرف باقی مانده است.

زاویه دید

نقد و بررسی نحوه برگزاری نمایشگاه های مجازی از نگاه هنرمندان 

زمینه برای فروش آنالین آثار هنری فراهم نیست

یادداشت

آرش شفاعی، شاعر و روزنامه نگار
annotation@qudsonline.ir

تازه های نشر
داستانی از رویارویی یک اسیر ایرانی با افسر عراقی

ســوره مهر: رمان »برخورد« محمود اکبرزاده که 
به رویارویی یک اســیر ایرانی با افسر عراقی در حین 
اسارت در اردوگاه رمادیه عراق می پردازد، منتشر شد.

درونمایه رمان »برخورد« اســارت اســت و زندگی و 
روحیات دو شخصیت حاضر در آن را کنکاش می کند. 
صابر، اسیری مجروح در اردوگاه رمادیه مقابل جاسم، 
افسر بازجوی عراقی قرار می گیرد؛ افسری که با صابر 

خاطراتی قبل از زمان جنگ دارد.
 برخــورد ایــن دو شــخصیت متضــاد عدم تعادل 

 ســاختار رمان را شــکل می دهد و در ادامــه، روحیات آن دو بــرای خواننده 
برمال می شود.

در این داســتان، مضمونی عینی به نام پدیده جنگ بهانه ای برای رویارویی 
دو شــخصیت رمان می شود که می توان ریشه آن را در گذشته های قبل از 

جنگ جست وجو کرد. 
انقــالب  اتفاقــات  از هــر چیــزی  بــه گذشــته قبــل  ارجــاع  ایــن 
تداعــی  مخاطــب  ذهــن  در  را  آن  از  بعــد  حــوادث  و  اســالمی 
 می کنــد کــه ریشــه کینــه و کــدورت صابــر و جاســم بــه آن روزها 

برمی گردد.
صابر در آن زمان در مقام یک شــهروند مســئول، در برابر امنیت شــهر به 
مبارزه با افراد غریبه )جاسوس ها( می پردازد. یکی از این جاسوس ها جاسم 
اســت که در چندین مرحله با صابر درگیر می شــود و هر بار از دست صابر 
صدماتی را متحمل می شود. این اتفاقات اینک به صورت فالش بک از ذهن 

صابر، در اردوگاه می گذرد.
اکبــرزاده در داســتان »برخورد« تمــام تالش خود را کــرده که اهداف و 
آرمان های این دو شــخصیت در پایان رمان، برای مخاطب، به روشنی جلوه 
کند؛ اهداف و آرمان هایی که برای آن جنگیده اند و حاال در آســتانه مواجه 

با آن هستند.

بررسی الالیی های استان گلستان در »گلستان چامه ها«
سوره مهر: کتاب »گلستان چامه ها« نوشته هوشنگ 
جاوید که به بررسی ادبی، زبانی، نوع گویش و روایت 

الالیی های استان گلستان می پردازد، منتشر شد.
کتاب »گلســتان چامه ها« شــامل بررسی ادبی، 
زبانــی، نوع گویــش و روایت الالیی های اســتان 
گلســتان است و در آن بررســی جامع و کاملی از 
الالیی های این اســتان صورت می گیرد. همچنین 
این کتاب یک  بازشناسی و هویت بخشی به  استان 

گلستان محسوب می شود.
هوشنگ جاوید درباره این کتاب اظهار کرد: کتاب »گلستان چامه ها« را درباره 
الالیی های استان گلستان نوشتم، این یک کار تحقیقی خوب بود که با همکاری 

دوستان بومی ام انجام شد.
گفتنی اســت، زهرا برزگر خوان روزی در زمینه تحقیق میدانی، ابوالقاســم 
کــرد کتولی در زمینه جامعه شناســی منطقه به خصــوص بخش کتولی ها 
و متیــن رضوان پــور در زمینه نت خوانی در این کتاب با هوشــنگ جاوید 

همکاری داشته اند.
جاوید درباره عنوان این اثر افزود: نام کتاب را » گلســتان چامه ها« گذاشتم به 

دلیل اینکه الالیی های استان گلستان در ردیف چامه ها قرار می گیرند.
الزم بــه ذکر اســت، از هوشــنگ جاویــد تاکنون کتاب هــای »نقش زن 
در موســیقی مناطق ایران«، »ســیری بر تاریخ داســتان پردازی آوازی و 
موســیقایی در ایران«، »از حماسه تا انقالب موســیقی«، »میراث پهلوانی 
در خراســان« )کتاب اول(فرهنگ موســیقی کار در ایران»موسیقی آیینی 
قوم ترکمن، ســیری بر جایگاه اهل بیت«، »آشــنایی با موسیقی مناطق و 
نواحــی ایران«، »موســیقی رمضان در ایران«، »پرند ســتایش در ایران«، 
»موســیقی رســانه«، »آخریــن خنیاگر)شــرح حال زندگی حــاج قربان 
 سلیمانی(« و »مناقب خوانی، موسیقی قدسی مذهبی و آیینی ایران« منتشر 

شده است.

اعتراض های دردمندانه در »خطبه ی خاک«
حکمت: مجموعه شــعر جدید نگین فرهــود به نام 
»خطبه ی خاک« از سوی انتشارات حکمت کلمه راهی 
بازار نشر شده است. نگین فرهود که پیش از این مجموعه 
شعر »از رنج اشیا« را منتشر کرده بود، به تازگی دست 
به انتشار مجموعه شعری جدید به نام »خطبه ی خاک« 
زده که این اثر از سوی انتشارات حکمت کلمه راهی بازار 
نشر شده است. فلسفه  فنا مهم ترین منظر نگین فرهود 
در مجموعه  »خطبه ی خاک« اســت. خلق متن هایی 
که با وجود وابســتگی  به جان و جهــان زن از اعتراض 

دردمندانه ای برخوردارند، ویژگی عمومی این دفتر شعر محسوب می شوند.
نگین فرهود در ادامه  مجموعه  »از رنج اشیا« با انتشار این مجموعه دومین همکاری 
خود را با نشر حکمت کلمه رقم زده است. »خطبه ی  خاک« که در برگیرنده  25 اثر 
تازه است در شمارگان 500 نسخه و با طرح جلدی از هاله تهرانی منتشر شده است.

در بخش کوتاهی از یکی از شعرهای این کتاب می خوانیم:
»وقتی مردگان چاله می کندند در گوِد گلو و

بذر کلمه برچیدند با ناخن
با قوت بازواِن درخت
کمر راست کردیم و

ساقه ی الغِر ساق شکستیم
به یاد بیاور مرا

در نطفه ی تابستان، بارور
در تموز سالی که الماس آفتاب بر گردن ام بود و

نفس با پاکدامنِی زمین می زدم
به یاد بیاور مرا و

نگین یشم درآور از پرتِو نگاهم کم سو«
مجموعه شعر »خطبه ی خاک« اثر نگین فرهود در ۶8 صفحه، شمارگان 500 نسخه 

و به  بهای 21 هزار تومان راهی بازار نشر شده است.

»j شب شعر مجازی »کریم اهل بیت
ادب و هنر: شــب شعر مجازی 
»کریم اهل بیت)ع(« به مناسبت 
والدت پر برکت امام حســن)ع( 
همراه با شعرخوانی شاعران مطرح 
کشوری جمعه 1۹ اردیبهشت ۹۹ 
ساعت 21 در صفحه اینستاگرام 

موسسه  آفرینش های  هنری  آستان  قدس  رضوی برگزار می شود. 
محمد جواد غفورزاده)شفق( استاد جلسه خواهد بود و شماری از شاعران 
برجسته کشور در این شب شعر مجازی شعر خواهند خواند. مهدی جهاندار 
سیدمحمدجواد شرافت، مهدی رحیمی، احمد علوی، محمد بحری، سید 
ابوالفضــل مبارز، فاطمه نانی زاد، پونه نیکوی و ســعیده کرمانی با اجرای 

سیدمحمدرضا یعقوبی آل، شعرخوانی خواهند کرد. 

معرفی برگزیدگان »اندرسن« بدون نام های ایرانی
»ژاکلیــن  هنــر:  و  ادب 
کشور  از  نویســنده  وودسون«، 
آمریــکا و »آلبرتینه«، تصویرگر 
از کشور ســوئیس برنده جایزه 
 IBBY هانس کریستین اندرسن

2020 شدند.
فرهــاد حســن زاده و فرشــید شــفیعی نامزدهــای ایرانــی جایزه 
هانس کریستین اندرسن )نوبل کوچک( 2020 از سوی شورای کتاب 

کودک بودند.
نام فرهاد حسن زاده در کنار ماریا کریستینا راموس )آرژانتین(، بارت 
مویرت )بلژیک(، َمری اوِد موغای )فرانســه(، پیتر اسوتینا )اسلوانی( 
و ژاکلین وودســون )آمریکا( در فهرســت نامزدهای نهایی این جایزه 

قرار داشت.
داوران ایــن جایزه اعالم کردند در بخش بهترین نویســنده به خاطر 
آثار فراوان از حــوزه کتاب های تصویری گرفته تــا ادبیات نوجوانان 
کــه همگــی از زبان موزون، شــخصیت های قدرتمنــد و حس امید 
 )Jacqueline Woodson( برخوردارند، جایزه را به ژاکلین وودســون
نویســنده آمریکایی اهدا می کنند. از این نویسنده کتاب های زیر نور 
ماه شیشــه ای )نشــر افق( فرزن دان  م ع ج زه  )مؤسسه  فرهنگی منادی 
تربیــت(، ماجرای دختری که ســفید نبود )نشــر پرتقال(، روزی که 
مادرم برمی گردد )انتشــارات حوا(، خود شــجاع تو )نشــر پرتقال(، 
پر )انتشــارات دارکوب(، تو تنها نیســتی )نشــر پرتقال(، بروکلینی 
 دیگــر )کتــاب کوله پشــتی( به فارســی ترجمه و در ایران منتشــر 

شده است.
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