
این موقع شب؟
حاال ممکن اســت امروز و فردا خیلی ها 
بنویسند اتفاقی که دیشب در الیو احسان 
علیخانی با مشاور وزیر بهداشت افتاد، مثل 
خیلــی از صحنه های برنامه عصر جدید، 
برنامه ریزی شــده بود نه بداهه و آنی. اما 
در هر حال جالب بود که ساعت 12 شب، 
وسط ارتباط زنده، یکباره مشاور وزیر بلند 
شود، در اتاقی را باز کند و گوشی را بدهد دست وزیر بهداشت تا چشم های 
احســان علیخانی گرد شود که: »مگه میشه وزیری این موقع شب در محل 
کارش باشــه«؟ البته وقتی مشاور وزیر، ساعت 12 شب سرکارش است، البد 

خود وزیر هم هست!

توحید توهم نیست
پس از پخش سخنان تقطیع شده ای از 
حجت االسالم حامد کاشانی که در برنامه 
تلویزیونی »ماه من« اصل »توحید« را توهم 
می خواند، فضای مجازی پر شد از انتقاد و 

حمله به این روحانی جوان.
 ایــن در حالی بود که حامد کاشــانی، 
توحید بدون پذیرش اصل والیت را توهم 
خوانده بود. او روز گذشــته دوباره در برنامه »ماه من« حاضر شــد و درباره 
سخنان شب قبلش توضیح داد تا خیلی از کاربران فضای مجازی به دفاع از 

این روحانی بپردازند.

شاید احتکار
بازار آشفته موبایل، وزیر ارتباطات را هم 
وادار کرد در پاســخ بــه کامنت یکی از 
کاربران توییتر توضیحاتی را در حســاب 
کاربری اش منتشر کند. جهرمی در پاسخ 
بــه این کاربر، وعده پیگیری موضوع را از 

وزیر صمت داد و در توییتر خود نوشت:
»از وزیر صمت می پرســم، امــا احتماالً 
بــه دلیل تعطیلی کارخانه های تولیدی در کشــور های تولیدکننده ای مثل 
کــره جنوبی و چین، واردات کاهــش داره. البته تا دو روز پیش، آمار واردات 
نشون می داد ۴/1 میلیون گوشــی وارد شده... شاید کمی هم احتکار باشه، 

البته اطمینان ندارم«.

آسمان همه جا یک رنگ است
درســت و غلطش با خودشان اما مدیران 
یک کانال تلگرامی تصویری از صف فقرای 
سوئیســی برای دریافت غذا در روزهای 
کرونایی را منتشــر کرده و نوشــته اند: 
»آسمان خدا همه جا یک رنگ است. باور 
کنید یا نکنید، واقعیت همین است. اگر 
باور نمی کنید، چون نرفته اید و ندیده اید و 
فیلم زیاد دیده اید. اینجا سوئیس است، شهر بانک ها و ساعت های دست ساز 
گرانقیمت و جایی که در نظر بیشــتر مردم جهان، بهشت روی زمین و یک 

نظام بی عیب و نقص بر آن حاکم است.
در شهر ژنو، از ساعت ۳ صبح در صف دریافت غذای رایگان ایستاده اند. 
آن هم دولت نداده، یک جمعیت خصوصی بین فقرا توزیع کرده است«.

 محمدتربت زاده بحران اقتصادی، بیماری کرونا، تورم 
و ده ها مورد دیگر که این روزها گریبانگیرمان شده اند، 
دخل خیلی هایمان را شرمنده  خرجمان کرده است. در 
بیکار  کرونا  شیوع  به خاطر  خیلی هایمان  که  روزهایی 
شده ایم، برخی هایمان زیر فشار اقتصادی کمر خم کرده ایم 
و انواع و اقسام مشکالت اقتصادی کارد را به استخوانمان 
رسانده اند، سایت های شرط بندی هم یکی پس از دیگری 
سایت هایی  کرده اند.  رشد  اینترنت  بستر  در  قارچ  مثل 
که با سوءاستفاده از مشکالت اقتصادی، به مخاطبانشان 
می دهند.  را  بندی  شرط  طریق  از  شدن  پولدار  وعده 
به  اینکه  آن  و  دارند  راهبرد مشترک  این سایت ها یک 
مخاطبانشان پیشنهاد می کنند مبلغ نه چندان باالیی را در 
سایت، شرط بندی کنند. مخاطبان هم البد پیش خودشان 
دو دوتا چهارتا می کنند که اگر ببازند چیزی را از دست 
نمی دهند اما در صورت پیروزی، یک شبه میلیاردر خواهند 
شد. در پشت پرده این سایت ها اما اتفاقاتی در جریان است 

که باخت کاربران را برای مدیران سایت مسجل می کند.

داللی برای سایت های شرط بندی#
سایت های شرط بندی فارسی زبان به قدری بساطشان را 
در اینترنت گسترانده اند که امکان ندارد وارد سایت های 
پربازدید شوید و تبلیغات این سایت ها در گوشه و کنار آن 

به چشمتان نخورد. 
ماجرا اما فقط به تبلیغات مجازی در سایت های پربازدید 
خالصه نمی شود و مافیای شرط بندی در ایران، تعدادی 
از اینفلوئنســرها و شاخ های اینستاگرامی و خواننده های 
خارج نشــین را هــم خریــده و از طریق آن هــا به طور 
غیرمســتقیم مخاطبان را به سمت شــرط بندی در این 
سایت ها می کشــاند. ماجرای باز شــدن پای شاخ های 
اینســتاگرامی و تعدادی از خواننده ها و فوتبالیست های 
معروف به ســایت های شــرط بندی هم قصه خودش را 
دارد! فعاالن و افشــاگران مجازی می گویند کسانی مثل 
تتلو، ساشا سبحانی، پویان مختاری و پیام صادقیان مبالغ 
ســنگینی را از مدیران سایت های شــرط بندی دریافت 
می کنند تا مخاطبان صفحه هایشان را تشویق به حضور 

در این سایت ها کنند. 

کمپین های انتقادی#
حاشیه های مربوط به این ماجرا زمانی در فضای مجازی 
ســروصدا کرد که تتلو فراخوان راه اندازی حرمســرایش 
را در اینستاگرام منتشــر کرد. از آن زمان موجی منفی 
علیه فعاالن شرط بندی خارج نشین در فضای مجازی راه 
افتاد که منجر به کلید خوردن کمپین های مجازی برای 

دستگیری فعاالن این حوزه شد. 
موج انتقادهــا از رفتار نامتعــارف و غیراخالقی فعاالن 
شــرط  بندی در فضای مجازی فقط به کشور خودمان 
محدود نمی شــد و چندین روزنامه نــگار ترک زبان که 
از فعالیت هــای غیراخالقی فعاالن شــرط بندی ایرانی 
در ترکیــه به ســتوه آمده بودند، کمپینــی بین المللی 
برای بازداشــت این افراد راه اندازی کردند.هرچند عمده 
درخواست ها برای بازداشــت امیر تتلو بود اما بخشی از 

کاربران هم محاکمه »پویان مختاری« را خواسته بودند.

آغاز سقوط#
پویان مختاری یکی از خوانندگان ایرانی اســت که چند 
سال پیش فیلمی از خواندنش به زبان بختیاری در فضای 
مجازی منتشر شد که پس از بازخورد مثبت آن در میان 
کاربران، تصمیم گرفت نقشه کشــی ســاختمان را کنار 

بگذارد و بزند توی خط خوانندگی.
پویان مختاری اوایل کار موســیقی پاپ را با موســیقی 
محلی بختیاری و موســیقی رپ غربی تلفیق می کرد و 
فرمول خاص خودش را برای خوانندگی داشت و درمیان 

بختیاری ها هم حسابی طرفدار پیدا کرده بود. 
چند صباح پس از شهرتش در میان مردم اما همزمان با 
آغاز سال 97 بار و بندیلش را جمع کرد و به ترکیه رفت 
و در اینستاگرامش اعالم کرد قصد ندارد دوباره به ایران 
برگردد. مهاجرت این خواننده به ترکیه، آغاز سقوط او در 

همه  زمینه ها بود.
 پویــان مختاری که بــه عنوان یــک خواننده تلفیقی 
حســابی خودش را در دل مردم جا کرده بود، بالفاصله 
شــروع به رفتارهای عجیب و غریب برای جذب فالوور 
در اینســتاگرامش کــرد. از نیمه برهنه شــدن بگیر تا 
خالکوبی هــای عجیــب و غریب، روابــط غیراخالقی و 

موســیقی های مبتذل. پس از مدتی مشخص شد پویان 
مختاری وارد دنیای شرط بندی شده و سایت مخصوص 

خودش را هم راه اندازی کرده است.
سایت »حضرات« که اگر از اهالی اینستاگرام باشید، بارها 
نامش را شــنیده اید، همان سایت پربازدید شرط بندی 
اســت که توســط پویان مختاری اداره می شــود. این 
خواننــده بختیاری در بســیاری از آهنگ هایش هم نام 
ســایت »حضرات« را تکرار می کند تا مخاطبان بیشتری 
را به سرمایه گذاری در سایت شرط بندی اختصاصی اش 

جذب کند.

نفوذ به شبکه مافیای شرط بندی#
روز گذشته اما »آرمین راد« همان هکری که مدتی پیش 
صفحه اینستاگرام مریم رجوی و چندین چهره ضدانقالب 
دیگر را هم هک کرده بود، با انتشــار پســتی در صفحه 
اینستاگرامش از دستگیری پویان مختاری توسط پلیس 

اینترپل خبر داد. 
بر اساس گفته این هکر اینستاگرامی، پویان مختاری به 
جرم پولشــویی و کسب درآمد نامشروع دستگیر شده و 

درحال انتقال به ایران است. 
هرچند مسئوالن ترکیه و مسئوالن داخلی هنوز به انتشار 
این خبر در فضای مجازی واکنش نشــان نداده اند اما بر 
اساس گفته فعاالن مجازی، وب سایت های شرط بندی 
طبق قوانین کشــور ایران غیرقانونی شناخته می شوند. 
ظاهراً علت بازداشــت پویان مختاری هم تأکید شخص 
رئیس قوه قضائیه بر دستگیری عامالن ایجاد سایت های 

قمار و شرط بندی است.
اینکه خبر دستگیری پویان مختاری تا چه اندازه صحت 
داشته باشد مشخص نیست اما به فرض صحت این خبر، 
می توان امیدوار بود که این دستگیری، آغاز نفوذ در میان 
شبکه گسترده مافیای سایت های شرط بندی ایرانی در 
ترکیه باشد که براساس اطالعات غیررسمی، گردش مالی 
ماهانــه آن به بیش از چند ده میلیون دالر می رســد. با 
این حال بایــد همچنان منتظر بمانیم تا اخبار تکمیلی 
درباره نفوذ قوه قضائیه در میان شــبکه گسترده مافیای 

شرط بندی به طور رسمی از سوی رسانه ها اعالم شود.

بگذاریم صفت ها  باد  بخورند
را  رقیه توسلی: هر وقت کسی 
می بینم که دل و جرئتش قشنگ 

است، یادش می افتم...
هروقت پرده های خاک گرفته هال، 

زبان درازی شان می گیرد...
و حریف درهای ُسس که نمی شوم.

هروقت کسی حس شوخ طبعی اش 
گل می کند...

100تا بیشتر را پشت فرمان که پُر 
می کنم...

اسم بستنی که می آید وسط...
توی دشت و کوه، چشمم می افتد به رمه چوپان دار و هروقت که...

به شدت فکرم، حول محور »علی« می چرخد که »بهاره« بی خبر از همه جا نویز 
می اندازد توی خلوتم و شماره ام را می گیرد.

بعِد چاق سالمتی همیشگی می پرسم: حاال که با پای خودت آمدی بگو ببینم، 
شما کی ها یاِد من می افتی رفیق؟

می زند زیر خنده و می گوید: اِی به چشم عزیزم... فقط مطمئن نیستم طاقت 
شنیدنت باال باشد یا نه؟

خاطرجمعش که می کنم تحملم کم نیست، تخته گاز می گوید: اهلل وکیلی، 
وقت هایی که از بغل شهر کتاب رد می شوم، توی جمع ها چفت کسی می نشینم 
که دو ساعت ُصم بُکم است، مادرم مربای گل محمدی که می فرستد، هروقت 
شخصیتی را می بینم که زود به تریج قبایش برمی خورد، توی هایپر دستکش 
یکبارمصرف که برمی دارم، به گلدان گل قارکون که آب می دهم، حلزون ها را 
هر جای عالم که ببینم، پای صحبت کسی که دارد از موجودی گالیه می کند 
که 10 روز درمیان جواب تلفن ها را نمی دهد، به کســی برسم که اصوالً دور 
میهمانی را قلم گرفته و آن وقت هایی که جوشن کبیر می خوانم؛ بس که تو 

این دعا را دوست داری.
ادای الک پشــتی را درمــی آورم که توی الکش فرو نرفتــه و معمولی از هم 

خداحافظی می کنیم.
به محض تنها شــدن اما صفاِت نسبت داده شده را مرور می کنم و می شوند 

آینه دق ام.
حساسیت، اِسراف، معاشر نبودن، حسابی دور سرم می چرخند. نمی توانم به 

خودم نهیب نزنم که؛ کجای دنیا ایستاده ای سر به هوا؟
باید دعا کنم. باید خودم را عوض کنم.

می خواهم وسط این همه کشف االسرار، پتوو بالشت هایی را که گذاشته ام باد 
بخورند برگردانم توی کمد که باز یادش می افتم... یاد او که می گفت: آجی همه 

را بریز روی دوش من، سه سوته می چینم برایت، بجنب فس فسو! شب شد.
یاد برادری که به گواهی ترازو، مهربانی هایش همیشه پُروپیمان است.

سؤال: راستی بقیه شما را چه جور یاد می کنند؟ خوب، بد، زشت؟
نویسنده نوشــت: »اچ دمی نیک« فرمایش می کند راز کامیابی در دانستن 

چیزی و در خوب دانستن آن است. به اعتقاد من خیلی گل گفته اند.
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خداداد ضمن مخالفت با قانون جذب بازیکن خارجی: 

مشکل اصلی ، مدیران تیم های 
دولتی هستند

داورزنی: برای لیگ برتر ۱۰ و ۱۲ تیمی آماده هستیم

خط و نشان محکم برای 
بدهکاران والیبال

سّید قرقره فروش

قدس زندگی / »ســید قرقره فروش« در مشــهد را بدون شــک خیلی ها 
شــناختند. هر روز با یک دوچرخه قدیمی به میدان شهدا می آمد و بساط 

می کرد. نخ، دکمه، سوزن و... را می ریخت گوشه پیاده رو و می فروخت. 
حجت االســالم مهدی یادگاری - استاد حوزه و دانشگاه - درباره این بنده 
خوب خدا که هفته پیش در 99 ســالگی فوت کرد به »فارس« گفته است: 
»مرحوم سید مرتضی موسوی )سید قرقره فروش( اهل توحید عملی، فردی 
بی آالیش و بسیار اهل توکل بود... سید همیشه می گفت اگر انسان خدا را 
به عنوان کفیل خود باور داشته باشد و یقین کند خدای مهربان او را خلق 
کرده و کفالت زندگی او را برعهده گرفته، هیچ وقت دست خود را در خانه 

دیگری دراز نمی کند.
 مشکل ما این است که باور نداریم... پیرمردی که در ظاهر فقط قرقره فروش 
بود و نخ و شانه می فروخت، اما جمعیت بسیاری را سفره  داری می کرد آن 
هم نه ســفره داری مانند برخی از ما که حســاب و کتاب می کنیم... سید 

موسوی با توحید کاسبی نکرد بلکه زندگی کرد. 
با کراماتی که خدا به او عنایت کرده بود هر کســی می توانست ادعاهایی 
داشته باشد و مریدانی برای خود جمع کند، اما او از این مسائل فراری بود و 
در میدان شهدا بساط می کرد... سید متصل بود... به خاطر اینکه اهل علم و 
یقین بود خدا به او عنایت داشت... یکی از اساتید ما که قریب به اجتهاد هم 
هستند خواستند سید را ببینند در مسیر منزل سید، این استاد از تمایلش 
به زیارت مدینه و حج گفت... وقتی در منزل سید رسیدیم پس از صحبت 
و عرض ادب، ســید پس از دو نکته توحیدی که به استاد ما یادآوری کرد، 
گفت شما غصه نخورید ان شاءاهلل به زودی حج عمره نصیب شما می شود، 
بروید مهیا شوید، چندی بعد در روز شهادت حضرت زهرا)س( مدینه بودم 
و اســتاد را در کنار دیوار بقیع دیدم... مردم شــهر ما باید بدانند بزرگان و 
کسانی که اهل حقیقت توحید هســتند در زمانی که دکان های اخالق و 
عرفان های نوظهور زیاد اســت و دعوت به خود می شود، هنوز هم هستند 

کسانی که با یک گریه و دعای آن ها بال از مردم دور می شود«.
سید قرقره فروش در واقع همان »رجبعلی خیاط« مشهدی هاست که از او 
پنج فرزند هم به جا مانده است. پسرش – عباس – درباره پدر می گوید: »ما 
به این باور رسیدیم کسب این مقامات آقا جان فقط به خاطر سخاوت او بود، 
چرا که هر آنچه داشت به نیازمندان می بخشید و ما انتظار آن را نداشتیم«.

سید عباس می گوید: »به یاد دارم بارها به خانه می آمد در حالی که کفشی 
به پا نداشت، وقتی علت را می پرسیدیم می گفت به فردی که نیاز داشت، 

دادم«.

علیرضا حقیقی :

بعضی ها استقاللی بودند و 
برای پول به پرسپولیس آمدند

روزمره نگاری

حکایت امروز

اورتون منتظر شکست پروژه آزمون - ناپولیاورتون منتظر شکست پروژه آزمون - ناپولی

سردار از روسیه سردار از روسیه 
دل دل می کند؟می کند؟

نگاهی به ماجرای بازداشت پویان مختاری

حاال نوبت سایت های شرط بندی است

12

 گفت وگو با دکتر علی خزاعی فر به انگیزه انتشار نخستین مجموعه داستانی اش

می خواستم  شیرینی لهجه مشهدی را نشان دهم
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جوادرستمزاده: قانون ممنوعیت استفاده از بازیکن و مربی 
خارجی در استقالل و پرسپولیس که توسط وزارت ورزش 
وضع شده اســت، موافقان و مخالفان متعددی دارد. بحث 
اصلــی وزارت حیف و میل هزینه هــای دولتی در این گونه 
انتقاالت است. به همین منظور با خداداد عزیزی که تجربه 
سال ها بازی در لیگ های معتبر اروپا را دارد و اتفاقاً خودش 
در جذب بازیکن خارجی همیشه موفق عمل کرده گپ زدیم 

که در زیر می خوانید.

نظرتان در موردقانون جدید وزارت برای #
جذب نکردن بازیکنان و مربیان خارجی چیست؟

اگــر هدف جلوگیری از ریخت و پاش هــای دالری این دو 
باشگاه بوده که باید بگویم بازیکنان و مربیان خارجی هیچ 
تقصیری در این فرایند ندارند. آن ها وقتی پای میز مذاکره 
می نشینند حرفه ای عمل می کنند و پولشان را همان طور 
که توافق کرده اند، می خواهند. بعدهم که شکایت می کنند 
مدیران مــا آن قدر بد عمل می کنند که اصل و فرع پول را 

مجبور می شوند با هم پرداخت کنند.

پس معتقدید که وزارت باید روی انتخاب #
مدیران تجدید نظر کند؟

دقیقاً. این قانون خنده دار است که در لیگ حرفه ای دو تیم 
حق جذب بازیکن خارجی نداشته باشند و بقیه دستشان باز 
باشد. این طوری استقالل و پرسپولیس که بیشترین هوادار 
را دارنــد در موضع ضعف قرار می گیرند و تیم های صنعتی 
موفق می شوند.جذابیت لیگ در رقابت شدید بین تیم های 

پر هوادار است.

برخی معتقدند با این قانون پای بازیکنان و #
مربی خارجی بی کیفیت قطع می شود.

بحث بازیکن خارجی بی کیفیت فقط دســت دالل هاست 
و ربطــی به این قانون ها ندارد. مگر اســتراماچونی، برانکو، 
کالدرون، تیام، دیاباته، رســن و... که در آسیا ستاره شدن 
در همین فوتبال ما حضور نداشتند؟ چرا باید با یک قانون 
خنده دار خودمان را در داشــتن چنین بازیکنانی در آسیا 
محروم کنیم؟ اگر مدیری که برای باشگاه انتخاب می شود، 
متخصص باشــد و مشــاوران خوبی داشته باشــد اتفاقاً از 
خارجی ها بیشترین بهره را می برد و اجازه نمی دهد بازیکن 
درجه چند خارجی را دالل ها به باشگاهش قالب کند. به نظر 
من وزارت باید مدیری که حســاب و کتاب بلد باشد، برای 

این باشگاه ها انتخاب کند.

پیشنهاد شما مشخصًا برای رفع این معزل #
چیست؟

باید قانون تعداد بازی های ملــی برای بازیکنان خارجی را 
سفت و سخت اجرا کنیم. یعنی فقط بازیکنانی به استقالل 
و پرسپولیس بروند که تعداد مشخص بازی ملی در سطح 
مشخص داشته باشــند. کاری که در انگلستان و خیلی از 
لیگ های معتبر انجام می شــود، این اســت که قبل از هر 
توافقی باید کارنامه ملی بازیکن مورد تأیید باشد. این گونه 

هیچ داللی نمی تواند بازیکن بنجل به این دوباشگاه بیاورد.

آیا با این قانون قیمت بازیکنان داخلی به طور #
کاذب رشد نمی کند؟

اگر این دو باشــگاه دولتی نبودند، مطمئن باشــید قیمت 
بازیکن داخلی این قدر رشد نمی کرد. وقتی باشگاه خصوصی 
باشــد مدیران دو باشــگاه کامالً حساب شــده پول خرج 
می کنند و با هم به توافق می رســند. اما چون اســتقالل و 
پرســپولیس دستشان در جیب دولت است و مدیران برای 
میزشان همیشه نگرانند، تن به هر قیمتی می دهند تا بازیکن 
مورد عالقه هواداران را جذب کنند. پول که مال پدرشــان 

نیست. بعد هم که می روند حساب و کتابی در کار نیست.

خدادادضمنمخالفتباقانونجذببازیکنخارجی:

مشکل اصلی، مدیران تیم های دولتی هستند

بارسلونادرآستانهتوافقشخصیباپیانیچ
ورزش: به تازگی روزنامه ایتالیایی »کوریره دلو اســپورت« خبر داد میرالم پیانیچ 
برای پیوســتن به آبی واناری ها به توافق رسیده اســت، این در حالی است که دو 
باشــگاه یوونتوس و بارسلونا به دنبال معاوضه بازیکنانی با یکدیگر هستند. به این 
ترتیب پیانیچ در مسیر پیوستن به آبی واناری ها قرار دارد، اما پیش از آن دو باشگاه 
هم باید بر سر جزئیات این انتقال توافق کنند. باشگاه بارسلونا در نظر دارد برای به 
خدمت گرفتن میرالم پیانیچ 30 ساله، ایوان راکیتیچ یا آرتورو ویدال را وارد معامله 

با یوونتوس کند.

کاناوارو:مارادونابهترینبازیکنتمامیادواراستنهمسی!
ورزش:ســرمربی ایتالیایی تیم فوتبال گوانگژو اعتقاد دارد دیه گو مارادونا بهترین 
بازیکن تمامی ادوار است. فابیو کاناوارو در این رابطه می گوید: »من برای لیونل مسی 
احترام زیای قائلم. او برای نسل جوان یکی از بهترین بازیکنان تاریخ است، اما مارادونا 
بازیکنی متفاوت است، چون فوتبالی متفاوت از خود ارائه می داد. من هیچ گاه دیه گو 
را با بازیکنان دیگر مقایسه نمی کنم. من هرگز بازی پله را از نزدیک ندیدم، اما در 
سن هفت سالگی تمامی بازی های مارادونا را از نزدیک تماشا کردم. دیه گو یکی از 

بهترین بازیکنان تاریخ نیست، او بهترین بازیکن تمامی ادوار است.

ونگر:دورانامباپهونیماراست
ورزش:به اعتقاد آرسن ونگر، سرمربی مشهور سابق تیم فوتبال آرسنال زمان زیادی 
تا پایان دوران فوتبال کریس رونالدو و لیونل مســی باقی نمانده است. ونگر در این 
باره گفت: »ما هرگز بازیکنانی مانند کریستیانو رونالدو و مسی ندیده ایم که بتوانند 
در شرایط سخت هر کاری انجام دهند، اما فکر می کنم  سلطه آن ها در فوتبال رو 
به پایان است. نسل جدید فوتبالیست ها آمده اند و دو  نفر از آن ها در یک تیم بازی 
می کنند؛ امباپه فرانسوی و نیمار برزیلی! آینده امباپه و نیمار اصالً مشخص نیست و 
صحبت هایی در مورد انتقال امباپه به رئال مادرید و نیمار به بارسلونا به گوش می رسد«.

بالوتلی:حداقلمنآدمصادقیهستم
ورزش: کمتر از یک روز از زمان انتشار اظهارات جورجو کیه لینی درباره کتاب شرح 
حال جدیدش که در آن اعتراف کرد ماریو بالوتلی یکی از بدترین هم تیمی های تمام 
دوران بازیگری اش بوده است، مهاجم تیم فوتبال برشا پاسخ کاپیتان یوونتوس را داد. 
ماریو بالوتلی می گوید: » حداقل من آن قدر صداقت و شــهامت دارم که حرفم به 
آدم ها را در حضور خودشان و مقابل روی آن ها بزنم. تو از سال 2013 کلی فرصت 
داشتی که این حرف ها را به خودم بزنی و مانند یک مرد واقعی رفتار کنی، اما این 

کار را نکردی. من ترجیح می دهم که قهرمان نباشم.

حمیدرضاعرب: همه چیز برای خلق یک انتقال بزرگ 
آماده است. رسانه های روسی نیز این خبر را که آزمون 
بــه زودی با تیم ناپولی قرارداد امضا می کند، منتشــر 
کرده اند. خلیل آزمون، پدر سردار در روزها و هفته های 
اخیر به شــدت پیگیر این انتقال شده حتی رفت و آمد 
هایی نیز به باشگاه زنیت داشته تا خود رأساً این انتقال 
را به عهده بگیرد. انتقالی که برای باشــگاه زنیت منبع 
درآمد سرشاری خواهد بود چرا که آن ها از سران باشگاه 
ناپولی خواسته اند که مبلغ 40 میلیون یورو در ازای این 

جا به جایی به حساب آن ها واریز کند.

میلیک و آزمون#
 مســئوالن باشگاه ناپولی تا کنون راضی به پرداخت25 
میلیون یورو شــده اند اما به نظر می رسد مذاکرات به 
حدی خوبی پیش برود که باشــگاه ایتالیایی سرانجام 
سرکیسه را شــل کند تا مهاجم ایرانی باشگاه زنیت را 
به تور خود بینــدازد. آن ها برای تمدید قرارداد میلیک 
به مشــکل خورده اند. این بازیکن از اتلتیکومادرید و دو 
باشگاه انگلیسی پیشــنهاد دارد و با رفتنش فضا برای 

آزمون باز می شود. 
نشریه »گازتا دلو اسپورت« نوشت: ناپولی به دنبال جذب 
این مهاجم ایرانی اســت تا او را جانشین دریس مرتنز 
کند. باشــگاه ایتالیایی آماده پرداخت 25 میلیون یورو 
بابت خرید آزمون اســت.در صورت شکست مذاکرات 
ناپولی با زنیت برای جذب آزمون، اورتون با هدایت کارلو 

آنچلوتی آماده جذب این ستاره ایرانی است.
کریســتیانو گونتولــی، مدیر باشــگاه ناپولــی در این 
بازار نقل و انتقاالت غایب نبود. این مدیر، مهاجم ایرانی را 
زیرنظر داشت ولی مذاکراتی به صورت حقیقی انجام نداد. 
گونتولی منتظر این بود تا سرنوشت مرتنز را مشخص کند 

و سپس نخستین گام به صورت رسمی برای جذب مهاجم 
ایرانی را برداشت و با مسئوالن زنیت تماس برقرار کرد.

ترس از آینده#
تنها مسئله ای که شاید این انتقال را با بن بست مواجه 
کند خود آزمون است. مهاجم ایرانی سخت به زندگی در 
روسیه عادت کرده و دوست ندارد تجربه این همه سال 
بازی در لیگ روســیه را با یک انتخاب غلط تحت تأثیر 
قرار دهد. رفتن به لیگ ایتالیا برای آزمون یک انتخاب 
کامالً مبهــم خواهد بود. نه آزمون می داند که درناپولی 
خوش خواهد درخشــید و نه حتی ناپولی نشــین ها از 
درخشــش آزمون مطمئن اند. بــه همین دلیل فضایی 
کامالً بســته و تاریک پیش روی مردی قرار گرفته که 
طی ســال های اخیر به خوبی توانسته میخ خود را در 
لیگ سرد روسیه بکوبد و به عنوان مهاجمی کارا  درجه 

یک جلوه کند.

تنبلی های سردار#
 آزمون با ســابقه بازی در جام جهانی و سال ها حضور 
در لیــگ روســیه یک طعمــه خوب بــرای تیم های 
اروپایی به حســاب می آید چرا که دستمزد این بازیکن 
هرگز نمــی تواند چالش آن چنانی برای باشــگاه های 
خواهانش باشد و تنها حق انتقال است که تا حد جدی 

باشگاه های خواهان او را با مشکل مواجه خواهد کرد.
 سه سال پیش نیز باشــگاه آرسنال به شدت خواستار 
جذب آزمون بود اما پیشــنهاد روبین کازان همه چیز 
را تحت تأثیــر قرار داد تا آزمون که بدش هم نمی آمد 
درهمان لیگ روســیه باقی بماند به نقطه امروز برسد. 
جایی که ناپولی برایش تور پهن کرده. تیمی که روزگاری 

با مارادونا قهرمانی اروپا را نیز در کارنامه خود قرار داد.

ورزش: رئیس فدراسیون والیبال گفت: امسال براساس 
برنامه تنظیم شــده مراحل ثبت نام لیگ برتــر را اجرا 
می کنیم و بــدون طی مراحل قانونی و انجام تســویه 

حساب ها، هیچ تیمی در لیگ برتر شرکت نخواهد کرد.
به نقل از سایت فدراسیون والیبال، نشست تعیین تکلیف 
لیگ دسته یک سال 98 به ریاست محمدرضا داورزنی 
برگزار و مقرر شــد با توجه به پیشنهادهای ارائه شده، 
کمیته رویدادها و مسابقات به زودی تیم های صعودکننده 

به لیگ برتر سال 99 را تعیین و اعالم کند.

در انتظار وضعیت سفید#
محمدرضا داورزنی در نشست نمایندگان مرحله پلی آف 
لیگ دسته یک سال 98 که برای تعیین تکلیف دو تیم 
صعودکننده این رقابت ها به لیگ برتر ســال 99 برگزار 
شد، اظهار داشت: اگر در خرداد ماه شرایط زندگی عادی 
و پروازها برقرار شود، شاید مسابقات رده های سنی آسیا 
در شــهریور ماه برگزار شــود، فعالً در 130 شهر ایران 
وضعیت سفید اعالم شده است و شاید در آینده تمرینات 
ورزشــی در این شهرها آغاز شود، اما در مراکز استان ها 

همچنان مشکل پابرجاست.

حذف وایلد کارت#
داورزنی با یادآوری اینکه لیگ برتر امســال اگر شرایط 
مهیا باشــد از شــهریور ماه شروع می شــود، ادامه داد: 
باشــگاه هایی که بدهی داشته باشند به هیچ وجه اجازه 
حضور در لیگ برتر را نخواهند داشت. برای سوپر لیگ 
امســال وایلد کارت را حذف کردیم و اگر باشگاهی در 
نظر دارد در لیگ برتر شــرکت کند، باید امتیاز آن را از 

باشگاهی که امتیاز دارد، خریداری کند.

رئیس فدراسیون والیبال تأکید کرد که امسال براساس 
برنامه تنظیم شــده مراحل ثبت نام لیگ برتــر را اجرا 
می کنیم و بــدون طی مراحل قانونی و انجام تســویه 

حساب ها، هیچ تیمی در لیگ برتر شرکت نخواهد کرد.
10 یا 12 وی ادامــه داد: دو برنامه برای برگزاری لیگ 
برتر با حضور 10 و 12 تیم آماده کرده ایم و اگر 14 تیم 
نیز موفق به ثبت نام و تســویه حساب با بازیکنان، کادر 
فنی و فدراسیون شوند، آمادگی برگزاری مسابقات با 14 
تیم را داریم، اما بعید می دانم 14 باشــگاه موفق به طی 
مراحل ثبت نام شوند.داورزنی تأکید کرد: امسال شرایط 
کامالً متفاوت خواهد بود و در لیگ دسته یک نیز برای 
تسویه حساب های قبلی، فدراسیون بسیار جدی است. در 
ادامه این نشست نمایندگان هشت تیم شورا و شهرداری 
قزوین، افق قم، شــهروند نکا، پاس گرگان، شــهرداری 
جــوان ارومیه، کیمیاگر تهران، فــرش گل نقش آران و 

بیدگل و هورسان رامسر نظرات خود را مطرح کردند.

 قراردادهای غیرمتعارف #
رئیس فدراســیون والیبــال در جمع بندی افــزود: در 
آیین نامه لیگ امســال چند اصالح مدنظــر قرار دادیم 
که تعیین حداقل پرداخت ها بــرای قرارداد بازیکنان از 
جمله آنان است. بنابراین قراردادهای غیرمتعارف قبول 
نمی شــود و ثبت نخواهد شد. داورزنی با تأکید بر اینکه 
تصمیمات سلیقه ای را نمی پذیریم، گفت: تصمیمات باید 
براساس منطق باشد که نه باشگاه و نه نظام برنامه ریزی 
آســیب ببیند، تالش داریم که فعالیت باشگاهی جنبه 
اقتصادی برای آنان داشته باشد تا باشگاه ها روی تربیت 
بازیکنان فعال شوند و درآمد آنان از شناسایی و پرورش 

استعدادها نیز باشد.

اورتونمنتظرشکستپروژهآزمون-ناپولی

سردارازروسیهدلمیکند؟
داورزنی:برایلیگبرتر۱۰و۱۲تیمیآمادههستیم

خطونشانمحکمبرایبدهکارانوالیبال

گزارشکوتاه

هیئتمدیرهپرسپولیس؛
آتشزیرخاکستر

ورزش:جلسه روز شنبه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس طبق 
انتظار با حواشــی زیادی همراه بود. در این جلســه قرار بود در 
خصوص ادامه همکاری با شــرکت آتیه داده پــرداز به عنوان 
کارگزار اسپانســر باشگاه تصمیم گیری شــود، اما طبق انتظار 
مهرداد هاشــمی که به دنبال بازگشت شرکت ریحان فیلم به 

پرسپولیس است، با این تصمیم مخالفت کرد.
در پایان جلســه هم مهرداد هاشمی با حالت قهر محل باشگاه 
را تــرک کرد و با خبرنگاران هم حرف نــزد تا اختالف بین او و 
مهدی رسول پناه بیشتر از گذشته آشکار شود. به گفته حاضران 
مقابل در ورودی باشگاه پرسپولیس، او تنها این جمله را به زبان 
آورد: حرفی ندارم، در مورد جلسه از رسول پناه بپرسید که خیلی 
خوب حرف می زند.البته رسول پناه بعد از جلسه اعالم کرد که هیچ 
اختالفی در هیئت مدیره باشگاه وجود ندارد آن هم در شرایطی 
که همه از این اختالف ها خبر دارند.حاال سؤال اصلی اینجاست که 
رسول پناه و دیگر مدیران باشگاه پرسپولیس چه اصراری دارند که 
بگویند اختالفی در هیئت مدیره نیست؟ اصالً چطور می شود در 
یک هیئت مدیره سه نفره که مدیرعامل هم ندارد، اختالف وجود 

داشته باشد؟ آیا این اختالفات به خاطر منافع شخصی است؟ 
نکته جالب دیگر، سکوت عضو سوم هیئت مدیره در این روز های 
مهم اســت. علی رغبتی که طی ماه های گذشته نقش پررنگی در 
اختالف با ایرج عرب و محمدحسن انصاری فرد داشت، حاال سیاست 
ســکوت را در پیش گرفته و هیچ نام و نشــانی از او در درگیری 
شایعه شده بین رسول پناه و هاشمی دیده نمی شود.این اختالف ها 
در شــرایطی به اوج خودش رسیده که باشگاه پرسپولیس درگیر 
پرونده های خارجی اســت و غفلت از این مسئله می تواند به کسر 

امتیاز از پرسپولیس آن هم در مسیر قهرمانی چهارم منجر شود.

ورزش:علیرضا حقیقی در بازگشــت بــه فوتبال ایران 
توانسته نمایش قابل قبولی از خود در نساجی به جا بگذارد 
و خیلی زود جایش را در دل هواداران تیفوســی این تیم 
باز کرده است. او درباره شرایط این روزها، بحث تعطیلی 
فوتبال و همچنین موضوع قهرمانی پرسپولیس به صحبت 

پرداخت که در ادامه می خوانید.

چقدرامیدواریکهلیگ
برگزارشود؟

من اصراری به برگزار شدن 
ندارم  مســابقات  نشدن  یا 
چون من یک بازیکن هستم 
اما متأسفانه برخی از مربیان و 
مدیران ما از روی شکم سیری 
می گویند که مسابقات تعطیل 

شــود و به سراغ 
فصل بعــدی برویم؛ 
پس تکلیف تیم های لیگ 
یکی چه می شود؟ تکلیف تیم  

قهرمان چه می شــود؟ همین طور تیم هایی که می توانند 
سهمیه بگیرند، چه می شود؟ 

اگرلیگنیمهتمامباقیبماندپرسپولیسباید
قهرمانشود؟

اگر بخواهند لیگ ناتمام بماند پرســپولیس باید قهرمان 
شــود. اختالف 10 امتیازی با تیــم دوم جدول دارد و به 
صدر جدول چسبیده است. اگر بخواهند لیگ ناتمام بماند 
باید تیم  قهرمان و تیم هایی که سقوط می کنند مشخص 
شوند؛ همانند کاری که فرانسه کرد. به نظرم ما هم خدا را 
می خواهیم و هم خرما را! این کامالً واضح است و ربطی به 

ریاضیات و مسئله فیثاغورث ندارد.

شــایعاتمیگویندکهدوبارهپرسپولیســی
میشوی؟

من همیشــه گفتم و بی اغــراق گفته ام که من پســر 
پرسپولیسم و این باشگاه خانه من است. من جزو بازیکنانی 
هم نبودم که ذاتاً استقاللی باشــم و قرارداد امضا کنم و 
بگویم که یک پولی می گیریم و بعد از چند بازی اگر بیشتر 
پیشــنهاد شد به تیم دیگر بروم! من واقعاً این طور نبودم 
و خــود هواداران بهترین قاضی هســتند. در حال حاضر 
نمی توانم درخصوص بازگشت به پرسپولیس صحبت کنم 
چون من همچنان تحت قرارداد با باشگاه محترم نساجی 
هســتم. همان طور که گفتم پرسپولیس این قدر بزرگ 
اســت که بعضی ها که حتی استقاللی بودند هم آمدند و 

افتخار پوشیدن پیراهن آن نصیبشان شد.

چندوقتپیشصحبتیکردیوبهحمایتدوباره
ازکیروشپرداختی.چراهنوزبهکیروشعالقه

داری؟
صادقانــه می گویم. کارلوس کــی روش چند بازیکن به 
فوتبال ایران معرفی کرد؟ چه کسی مانند او نسل خوبی 
را به فوتبال ما معرفی کرد؟ چه کسی مانند او تیم ملی را 
با پوست اندازی رو به رو کرد؛ تیمی که در آن مافیا وجود 

داشت و خیلی ها با زد و بند به تیم ملی نمی  آمدند! 
روزی که کارلوس کــی روش آمد ما چند زمین تمرین 
داشتیم؟ ما چند ساختمان مانند پک داشتیم؟ چند دفتر 
برای پزشــکان و اعضای کادرفنی تیم که روی کارشان 
تمرکز داشته باشند؟ بعضی حرف ها واقعاً بی انصافی است. 
فکر نکنم کســی مانند کی روش بــه فوتبال ما بیاید به 
مخصوص با توجه به وضعیت اقتصادی که فوتبال ما دارد. 


شرایطتیمملیرابعدازانتخابدراگاناسکوچیچ

چطورمیبینی؟
همیشه هم گفته ام وقتی که کی روش رفت، مربی ایرانی 
خیلی به درد ما می خورد چون شناخت داشت؛ نه آن هم 
هر ســرمربی ایرانی؛ مربیانی مانند علی دایی یا امیرقلعه 
نویی فکر می کنم خیلی به درد تیم ملی می خوردند، اما 
به هر حال با هر نظری اســکوچیچ را انتخاب کردند و او 

اکنون سرمربی است. 

زیدان»بازیکن«چهچیزهاییبهزیدان»سرمربی«آموخت؟

سکوتسالحپنهانزیزو
تامویلیامز/مترجم:امیرمحمدسلطانپور–چند وقت 
پیش ریچارد ویچخه بازیکن هلندی و سابق بارسلونا، آژاکس 
و البته بوردو فرانسه که در آنجا با زین الدین زیدان به مدت 
سه سال همبازی بود، نظر قاطعی در مورد امکان سرمربیگری 
اسطوره فرانسوی بیان کرد. او در مصاحبه خود گفت: »نه! من 
فکر نمی کردم که زیدان مربی شود. نمی توان گفت خجالتی 
اما او به مقدار زیادی از مرکز توجه قرار گرفتن فراری بود. من 
به مدت سه سال با او هم تیمی بودم و این را مشاهده کردم 
که به یکی از بهترین بازیکنان جهان بدل شد، اما این حدس 

را نمی زدم که او مربی شود«.
شاید برای دیگر هم تیمی های سابق زیدان نیز جای تعجب 
داشــت که او روزی مربی شود؛ به مخصوص بعد از آنکه در 
ســال 2006 و زمانی که کفش هایش را آویزان کرد خوِد او 
تأکید داشــت که در بیشترین فاصله ذهنی ممکن با مربی 

شدن قرار دارد.

آرام آرام قدم گذاشتن در دنیای مربیگری#
اما با این وجود زیدان به این دنیا وارد شــد. او ابتدا به عنوان 
مدیر ورزشــی به رئال آمد، بعد دستیار سرمربی و سپس به 
عنوان سرمربی تیم رزروهای رئال شرایط را سنجید. تا اینکه 
در ژانویه 2016 زمانی که رئال مادرید رافائل بنیتز را اخراج 
کرد به عنوان سرمربی تیم اصلی انتخاب شد. اما در این زمان 
هم هیچ کس فکــر نمی کرد که او در زمانــی کوتاه این قدر 
موفق باشد. او در ســه دوره پیاپی در لیگ قهرمانان اروپا با 

سپیدپوشــان قهرمان شــد، اتفاقی که هیچ مربی در تاریخ 
تجربه آن را نداشت، همچنین دو قهرمانی در جام باشگاه های 
جهان و البته قهرمانی در اللیگا که برای نخستین بار بعد از 
پنج سال برای کهکشــانی ها رقم می خورد. زمانی که او در 
ماه مارس 2019 برای دومین مرحله از ســرمربیگری خود 

قدم به سانتیاگو برنابئو گذاشت یکی از پرافتخارترین 
مربیان تاریخ بود.

 بی میلــی ابتدایی او برای مربی شــدن 
به اضافه دســت کم شــمرده شــدن 
توانمندی هــای احتمالــی او در ایــن 
حوزه توسط بســیاری از کارشناسان، 
سبب شــده بود که موفقیت های وی 
غافل گیری لذت بخش تری نیز برایش 
به همراه داشته باشد. اما اگر نگاهی 
دقیق تر به شکل باال رفتن او به عنوان 
یک فوتبالیســت در زمانی که پا به 
توپ بود بیندازیم، خیلی از جنبه ها 
بــرای احتمال بــاالی موفقیت او به 
عنوان یک ســرمربی با عقل جور در 

خواهد آمد.

 ذخیره اطالعات#
 با گوش کردن

یک  عنــوان  بــه 

بازیکن، زیدان همیشه بازیکنی تودار، ساکت و آرامی بود که 
رقص کنان خود را از میان مدافعان حریف رد می کرد. 

البتــه نقاب درون آتشــین او در آخرین باری که در زمین 
چمن حضور داشــت در فینال جام جهانی 2006 از روی 
صورت او برداشــته شــد. امــا به جز آن صحنه،همیشــه 
کســی بود که فقط مشغول تماشا 
و گــوش دادن بــه مربیان و 
دیگر بازیکنــان و دریافت و 
ذخیره تمامــی مواد اولیه 
مورد نیــازی بود که یک 
به آن  آینده  سرمربی در 
نیاز خواهد داشــت. کم 
شاید  زیدان  بودن  حرف 
یکــی از موانــع او برای 
محسوب  شدن  سرمربی 
می شــد، اما آن هایی که 
او را از نزیک می شناختند 
می دانســتد او بیشــتر از 
اینکــه به عنــوان چیزی 
مثل نقطه ضعف کم حرف 
داشت  تالش  همیشه  باشد، 
ارزش باالتــر گــوش کردن 
کردن  صحبت  به  نسبت 
را در زندگی اش 

پیاده کند. البته زیدان در مرکز زمین حرف های زیادی برای 
گفتن داشــت. زیدان حتی در دوران جوانی به شــیوه های 
مختلف فوتبــال بازی کردن و تحقیق در مورد آن ها عالقه 
نشــان می داد. مثاًل ویچخه یادآوری می کند که دائماً او در 
خصوص فوتبــال زیبا بازی کردن آن گونــه که آژاکس یا 
یوهان کرویف در این تیم و بارسلونا بازی را پیاده می کنند، 
عالقه نشــان می داد و شکل بازی کردن خود نیز در زمین 

همین گونه زیبا بود.

کابوس های یووه#
اما زیدان هــر نظری در مورد فوتبال داشــت زمانی که در 
تابســتان 1996 به یوونتوس آمد از ســختی های حضور در 
ســری آ به خصوص در زمینه تمرینات و جنبه های فیزیکی 

شوکه شده بود. 
دیماس دفاع چپ پرتغالی نیز در آن زمان از بنفیکا به تورین 
آمده بود و در مورد این سخت گیری ایتالیایی ها می گوید: »از 
لحاظ فیزیکی دوران کابوس واری بود. برای ایتالیایی ها این 

شکل تمرین یک رویه روزانه بود.
 بازیکنانی مثل فررا، توریچلی، دیلیویو، لومباردو و پســوتو 
نمونه این سخت کوشــی بودند. حتی بازیکنی مانند دل پیرو 
با آن کیفیت و مهارت مثل یــک هیوال در تمرینات تالش 
می کرد. هر بازیکن جدیدی نیز باید همین سخت کوشی را 
در پیش می گرفت. این به من کمک کرد بازیکن بهتری شوم 

و مسلماً به زیدان نیز چنین کمکی کرد«.

صفحه رسمی فارســی کنفدراسیون فوتبال آســیا )AFC( در 
اینســتاگرام به روز جهانی مادر واکنش نشــان داد. این صفحه 
اختصاصی که به خاطر فعالیت زیاد ایرانیان در فضای مجازی به 
صورت اختصاصی برای فارسی زبانان از طرف AFC تأسیس شده، 
در پست تازه خود به مناسبت روز جهانی مادر، این روز را به تمامی 
مادران جهان تبریک گفته و عکســی از مرتضی پورعلی گنجی 
مدافع تیم ملی کشورمان را منتشــر کرده که در حال بوسیدن 

دست مادرش است.

اسطوره باشگاه چلسی و مربی کنونی باشگاه استون ویال، در پستی 
اینستاگرامی از برنامه خاص خود و خانواده اش در روزهای دوری 
از فوتبال خبر داد. با اینکه جان تری مدتی اســت که از فوتبال 
خداحافظی کــرده، اما با ورزش منظم بدن خود را روی فرم نگه 
می دارد. تری در پستش با انتشار عکسی از خود که خیس عرق 
شده می گوید میزان 8 کیلومتر را در 39 دقیقه و 57 ثانیه دویده 
اســت و اکنون قصد دارند مسابقات ورزشی المپیک خانگی را با 

خانواده اش برگزار کنند!

AFC  جان تریصفحه  فارسی
روزنامه نگار مطرح انگلیسی مثبت شدن تست کرونای سومین بازیکن 
باشگاه برایتون را نشــانه خوبی برای عجله نکردن برای از سرگیری 
مسابقات فوتبال لیگ برتر این کشــور دانست. هنری وینتر که هم 
اکنــون در روزنامــه تایمز کار می کند می گوید بــر خالف برخی از 
کشــورهای اروپایی مثل آلمان که بنا بر از سرگیری مسابقات دارند، 
اما مثبت شدن تست کرونای بازیکن دیگری از برایتون موضوع بحث 
اصلی ویدئو کنفرانس مسئوالن فوتبال این کشور بوده که در این فکر 

هستند هنوز زمان از سرگیری مسابقات نرسیده است.

اســطوره فوتبال بلغارســتان و ستاره سابق باشــگاه منچستریونایتد 
در چندین اســتوری اینستاگرامی به ســؤاالتی که هواداران و دنبال 
کنندگانش از او پرسیدند پاسخ داد. یکی از پاسخ های دیمیتار برباتف 
نظر بسیاری از رسانه های جهان را به خود جلب کرد، جایی که شخصی 
از او در مــورد تجربه حضور به عنوان مدافع وســط در یکی از بازی ها 
پرسیده بود و برباتف با اعتماد به نفس باال و البته به شوخی پاسخ داد 
توانایی های او در دفاع وسط، ترکیبی از توانایی های مالدینی، بارسی و 

بکن بائر بوده است!

دیمیتار برباتفهنری وینتر

علیرضاحقیقی:

بعضیهااستقاللیبودندوبرایپولبهپرسپولیسآمدند

ضد  حمله

حضورمخفیانهتاجدرهیئترئیسهفدراسیون
ایلنا:مهدی تاج، رئیس اســبق فدراسیون فوتبال ایران در جلسه دیروز 
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال شرکت کرد. تاج که در اواخر سال گذشته 
به علت بیماری قلبی از ریاســت فدراســیون استعفا کرده بود مدتی در 
کشور آلمان حضور داشت و چند وقت پیش به ایران بازگشته است.جلسه 
اعضای هیئت رئیســه فدراسیون برای تصمیم گیری درخصوص اصالح 
اساس نامه فدراسیون برای برگزاری انتخابات ریاست عصر دیروز در مرکز 
ملی فوتبال برگزار شــد. به نظر می رسد عدم تمایل تاج برای حضور در 
ساختمان فدراسیون فوتبال موجب شد تا او برای حضور مخفیانه در جلسه 

هیئت رئیسه مرکز ملی فوتبال را انتخاب کند.

هیئتمدیرهپرسپولیس
همچناندرگیرانتخابکارگزاربهتر

ورزش:هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در روزهای اخیر، سخت درگیر 
انتخاب یک کارگزار مناسب برای این باشگاه بوده است و این روند همچنان 
ادامه دارد.مدیران باشگاه پرسپولیس در روز های گذشته مذاکرات طوالنی 
مدتی را با چند کارگزار داشتند و هر یک از این کارگزارها شرایط همکاری 
خود با این باشــگاه را اعالم کردند.با شــرایط مالی ســختی که باشگاه 
پرسپولیس دارد برای مدیران این باشگاه اولویت درآمدزایی بهتر و سریع تر، 
مالک انتخاب کارگزار است و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد طی 24 ساعت 
آینده کارگزاری که قرار است با باشگاه پرسپولیس همکاری داشته باشد، 

مشخص خواهد شد.

پرداختبخشیدیگر
ازمطالباتدیاباتهومیلیچ

ورزش: باشگاه اســتقالل دیروز دومین بخش از مطالبات شیخ دیاباته، 
مهاجم مالیایی خود را پرداخت کرد. به نقل از کانال باشــگاه استقالل، 
بخش اول از مطالبات شــیخ دیاباته روز شنبه از طریق امور مالی باشگاه 
استقالل به حساب معرفی شده وی در امارات واریز شد.قسمت بعدی از 
مطالبات وی نیز با همین روش دیروز از طریق امور مالی باشگاه واریز شد. 
همچنین قسمت اول از مطالبات هرویه میلیچ مدافع تیم استقالل دیروز از 
طریق امور مالی باشگاه  به حسابی که از سوی او معرفی شده واریز گردید.

قرعهکشیغیرحضوری
مسابقاتفوتبالقهرمانینوجوانانآسیا

ورزش: مراسم قرعه کشی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا به صورت 
غیرحضوری و از طریق ارتباط مستقیم تصویری برگزار خواهد شد.به نوشته 
پایگاه خبری استاد الدوحه، این مراسم که پیش از این اعالم شده بود در نیمه 
ماه ژوئن برگزار خواهد شد روز هجدهم این ماه )29 خرداد ماه( در مالزی 
انجام می شود و 16 تیم حاضر در مسابقات از جمله نوجوانان ایران حریفان 
خود را در چهار گروه چهار تیمی خواهند شناخت.رقابت های فوتبال قهرمانی 
نوجوانان آســیا از 16 سپتامبر )26 شــهریور( در بحرین آغاز خواهد شد.

نصراهللعبداللهیمشاورعالی
مدیرعاملاستقاللشد

ورزش: با صدور حکمی از سوی سعادتمند، نصراهلل عبداللهی به عنوان 
مشاور عالی مدیرعامل اســتقالل در تیم بزرگساالن انتخاب شد. احمد 
سعادتمند مدیرعامل استقالل با صدور حکمی نصراهلل عبداللهی سرمربی 
و سرپرست پیشین آبی پوشان را به عنوان مشاور عالی خود در امور تیم 
بزرگســاالن انتخاب کرد.بنا بر این گزارش، عبداللهی از امروز در تمامی 
مراحل آماده سازی، تمرینات، اردوها و مسابقات اعم از داخلی و خارجی 

در کنار تیم بزرگساالن استقالل حضور خواهد داشت.

ستارههایامیدبهبزرگساالن
استقاللتزریقمیشوند

ورزش:تیم امید استقالل در این فصل رقابت های لیگ تهران در فاصله دو 
هفته مانده به پایان بازی ها بعد از نیروی زمینی تهران در رده دوم جدول 
رده بندی قرار داشــت و  با ثبت بهترین خط حمله و دفاع این رقابت ها 
شرایط خوبی را تجربه کرده است. اما رضا حسن زاده سرمربی امیدهای 
استقالل چندی پیش در مورد شرایط تیمش با فرهاد مجیدی صحبت 
کرده است و قرار است به زودی بازیکنان مستعد این تیم به بزرگساالن 

این باشگاه تزریق شوند.

اوساگوآناتا5خردادبهپرسپولیسفرصتداد
ورزش: کریستین اوساگوآنا، مهاجم نیجریه ای پرسپولیس که در نقل و 
انتقاالت زمســتانی به این تیم پیوست، در شرایطی تهران را با توجه به 
شیوع کرونا و تعطیلی فوتبال ترک کرد که مدیران تیم به او وعده پرداخت 
مطالباتش را داده بودند. اکنون اما با گذشت چند هفته از این وعده، او هنوز 
موفق به دریافت این مطالبات نشــده و از وضعیت موجود ناراضی است. 
مدیربرنامه بلژیکی این بازیکن طی روزهای اخیر دو نامه به باشگاه ایمیل 
کرده و هفته گذشته نیز در گفت وگویی که با رسول پناه داشته به او وعده 
داده شد که تا 5 خرداد بخشی از مطالبات اوساگوآنا پرداخت خواهد شد. 
اوساگوآنا گالیه خود را بابت این موضوع و بی توجهی باشگاه به مطالباتش 

را اعالم کرده و در انتظار تحقق وعده مدیران تیم تا 5 خرداد است.

ایرانپوریاننامزدبهترین
مدافعلیگقهرمانانآسیا

ورزش: کنفدراسیون فوتبال آسیا این روزها با برگزاری نظرسنجی ها با 
آرای کاربرانش در حال انتخاب بهترین تیم لیگ قهرمانان آسیا در سال 
2016 است.در نظرسنجی دیروز AFC نامزدهای بهترین مدافعان در لیگ 
قهرمانان آسیا 2016 معرفی شد. محمد ایران پوریان، مدافع سابق تراکتور 
و کنونی سپاهان در میان نامزدها قرار گرفت.پیش از این رشید مظاهری، 
دروازه بان سابق ذوب آهن و کنونی تراکتور در میان نامزدهای بهترین گلر 
لیگ قهرمانان آسیا در سال 2016 قرار گرفته بود که با کسب اکثریت آراء 

به عنوان بهترین گلر در سال 2016 انتخاب شد.

فینالولیگآیندهفوتسالبدونتماشاگر؟
ورزش: به نظر می رسد با مشخص شدن وضعیت جام جهانی فوتسال شروع 
لیگ برتر آینده بدون تماشــاگر قطعی باشد. سازمان لیگ فوتسال پیگیر 
مذاکرات فدراسیون فوتبال با وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا هم هست 
تا مجوز شروع تمرینات را به تیم ها بدهد. بر اساس شنیده ها سازمان لیگ 
فوتسال قصد دارد فینال لیگ برتر، بازی های باقیمانده از لیگ دسته اول و 
همچنین فصل جدید لیگ دسته دوم را به زودی و بدون حضور تماشاگر 
برگزار کند و اگر ناچار به استارت بازی های فصل آینده لیگ برتر به دلیل 
فشردگی بازی ها شود، این مسابقات نیز بدون تماشاگر استارت می خورد.

منهای فوتبال

»ماستمالیزاسیون«بیپایان
درکمیتهداوران

سیناحسینی:کمیته داوران فدراســیون فوتبال پس از اعترافات 
شبانه داوران لیگ برتری در یک برنامه تلویزیونی و اشاره به اشتباهات 
تأثیرگذار در جریان رقابت های لیگ برتر به آن ها تذکر داد که به هیچ 
وجه حق مصاحبه ندارند! در اینکه کمیته داوران برابر قانون این اختیار 
را دارد که داوران شــاغل در لیگ برتر را از انجام مصاحبه منع کند، 
تردیدی نیست، اما این کمیته وظیفه دارد به سؤاالت میلیون ها هوادار 
فوتبال پاســخ دهد که چرا داوران شاغل در لیگ برتر به این راحتی 
مرتکب اشــتباهات تأثیرگذار می شوند تا سرنوشت یک تیم به کلی 
تغییر کند! امروز هدایت اهلل ممبینی به عنوان رئیس کمیته داوران 
باید به افکارعمومی پاسخ دهد که چه تضمینی وجود دارد اشتباهات 
سرسام آور افرادی چون محمدرضا اکبریان،رضا کرمانشاهیان و اشکان 

خورشیدی دیگر تکرار نمی شود؟
باشگاه های فوتبال ساالنه میلیاردها تومان برای حضور در لیگ برتر 
هزینه می کنند تا در رقابتی سالم حضور داشته باشند، اما با یک سوت 
اشتباه این سرمایه گذاری از بین می رود؛ و تأسف برانگیز اینکه مدیران 
فدراسیون با یک ماست مالی ساده در واکنش به این اتفاق می گویند 

اشتباه داوری جزوی از قانون فوتبال است!
شــاید از نظر ممبینی و دیگر مسئوالن کمیته داوران این الپوشانی 
منطقی باشد، اما از نظر میلیون ها هوادار فوتبال این اتفاق یک فاجعه 

و افتضاح بزرگ است!
رئیس ســابق دپارتمان داوری در گفت و گو با خبرنگاران به مجیدی 
توصیه کرده خویشتندار باشــد! چگونه می توان خویشتن داری کرد 
وقتی به این راحتی حق یک باشگاه با میلیون ها هوادار پایمال می شود؟

چگونه باید باور کرد که این اشتباهات سهوی بوده و تعمدی در کار 
نبوده اســت؟ به راســتی اگر در فوتبال اروپا یک داور چنین اعترافی 
می کرد که حق یک تیم را به این شکل پایمال کرده و شانس پیروزی 
را از آن باشگاه سلب کرده، آیا مدیران باالدستی به این شکل ماجرا را 

ماست مالی می کردند؟
آقای ممبینی این روزها شــما سخت در رؤیای ریاست فدراسیون به 
سر می برید، غافل از اینکه صالحیت الزم برای اداره یک کمیته را هم 

ندارید، چه رسد به ریاست فدراسیون فوتبال!

همیلتون:فرمولیکبدونتماشاگر
بهترازهیچاست

ورزش: لوئیس همیلتون، راننده انگلیســی تیم مرســدس آلمان 
گفت: برگزاری فرمول یک بدون حضور تماشاگران با توجه به شیوع 
ویروس کرونا بهتر از هیچ اســت. البته نمی دانم تماشای تلویزیونی 
این رقابت ها با ســکوهای خالی از تماشاگر جذابیتی دارد. پیام های 
زیادی از هواداران فرمول یک در سراســر جهان می آید که دلتنگ 
تماشای این رقابت ها هستند و عالقه زیادی دارند. این نشان می دهد 
کــه ورزش ما نقش مهمی در زندگی آن هــا دارد.وی افزود: فرمول 
یک بدون تماشــاگر برای ما بدتر از روزهای آزمایشی رقابت هاست. 
مسیرهایی مثل سیلوراستون و مونزا بدون حضور تماشاگران بسیار 
خالی تر از همیشه به نظر خواهند آمد. به هر حال فرمول یک منتظر 

ماست و این مسئله باعث عشق بیشتر به رقابت می شود.

محمدی:اقتدارسرمربیبایدحفظشود
ورزش:غالمرضا محمدی که ســاعاتی بعد از انتشار شایعه قهرش از 
جلسه مشترک با مسئوالن فدراسیون آن را تکذیب کرد، حاال وجود 
اختالف سلیقه بین خودش و مسئوالن را بر سر چرخه انتخابی تیم ملی 
تأیید می کند، اما آن را طبیعی می داند.سرمربی تیم ملی کشتی آزاد 
در گفت وگوی تلفنی با برنامه دایره طالیی گفت: کشتی نیاز به آرامش، 
همدلی و انسجام دارد. در برخی موارد اختالف نظر طبیعی است، اما 
نکته اینجاست که همه این موارد به موفقیت کشتی در المپیک منجر 
شود. من نظرم را در آن جلسه گفتم. به هر حال وظیفه دارم که بعد 
از المپیک هم پاسخگوی انتظارات عالقه مندان به کشتی باشم. شخصاً 
اعتقاد به برگزاری مسابقات انتخابی دارم، اما اختالف نظر ما در جزئیات 
هســت.غالمرضا محمدی در پایان گفت: امیدوارم اتفاقی که قبل از 
المپیک لندن برای من رخ داد،  تکرار نشــود. من اهل قهر و آشــتی 
نیستم و اگر بخواهم بروم، می روم. می دانم در کنار من، همه دوستان از 
جمله آقایان دبیر، سوریان و کاوه هم نگران کشتی هستند. با این حال 
معتقدم باید شأن و جایگاه سرمربی و اقتدار او در این چرخه دیده شود.

محمدبنابهفدراسیونمیرود
ورزش:ســخنگوی فدراسیون کشــتی گفت: برای تدوین چرخه 
انتخابی هم از فرنگی کاران و هم از آزادکاران قهرمان و پیشکسوت 
نظرخواهی شده است.محمدابراهیم امامی در رابطه با اختالف نظرها 
درباره چرخه انتخابی تیم ملی و شایعه قهر محمد بنا گفت: محمد 
بنا قطعاً در جلســات بعدی حضور خواهد داشــت. ما درصدد این 

هستیم با خرد جمعی این طرح را نهایی کنیم.

شهبخش:میتوانمدرالمپیکشگفتیرقمبزنم
ورزش: ملی پوش المپیکی بوکس ایران گفت: فکر می کنم با پشتکار 
زیاد می توانم در المپیک توکیو شگفتی ساز شوم.دانیال شه بخش با 
اشــاره به تعویق یکساله المپیک 2020 گفت: به اعتقاد من تعویق 
یکساله مسابقات المپیک به دلیل شیوع کرونا، یک فرصت بسیار خوب 
برای من خواهد بود تا بتوانم با بهترین شرایط در المپیک حاضر شوم، 
خود را به بهترین شکل برای حضور در  معتبرترین رویداد ورزشی 
جهان آماده کنم تا در این رقابت ها عملکرد خوبی داشــته باشــم.

پیروزیفیروزجادرمسابقات
جامملتهایشطرنج

ورزش: علیرضــا فیروزجا که در مســابقات آنالین جام ملت های 
شطرنج شرکت کرده است روز پنجم این مسابقات را با دو پیروزی به 
پایان رساند.با توجه به شیوع کرونا و لغو مسابقات ورزشی، فدراسیون 
جهانی شطرنج تصمیم گرفت که مسابقات آنالین تیمی جام ملل 
فیده را با همکاری ســایت شطرنج chess.com برگزار کند. در این 
مسابقات اکثر ستاره های شــطرنج جهان در قالب 60 تیم  آمریکا، 
روسیه، اروپا، چین، هند و تیم منتخب جهان  حضور دارند. حضور 
فیروزجا و غیبت مگنوس کارلسن قهرمان جهان در بخش کالسیک 

از مهم ترین اتفاقات این مسابقات به شمار می رود.

یادداشت

سیناحسینی
annotation@qudsonline.ir

تیرهایبهسنگ
خوردهوزارت

سیناسپهر: ماجرای ممنوعیت جذب مربی و بازیکن 
خارجــی  برای دو باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس 
جدیدترین تصمیــم وزارت ورزش بــرای مدیران این 
باشــگاه های لیگ برتری است! انتقادهای بسیار زیادی 
بــه صدور این تصمیم وارد اســت که هــر یک در نوع 
خود می تواند خســارت و صدمه زیــادی به پیکره این 
دو باشــگاه پر هوادار فوتبال ایران وارد کند، اما دردسر 
بزرگی که استقالل و پرسپولیس به واسطه این تصمیم 
با آن رو به رو می شوند، جهش ناگهانی قیمت قراردادهای 

بازیکنان و مربیان داخلی است.

قانون شکست خورده تعیین سقف#
شاید مدیران وزارت ورزش و جوانان برای کنترل اوضاع 
پس از اخذ این تصمیم احساســی و غیر کارشناسی به 
سراغ پروژه های شکســت خورده تعیین سقف قرارداد 

بروند، اما باید به این نکته توجه داشــت چنین رفتاری 
تنها زمینه ایجاد فساد بیشتر را فراهم می آورد.

در حــال حاضر بازیکنــان داخلی به واســطه ترس از 
موقعیت خود قادر نیستند پیشنهادهای نجومی و دور 
از ذهن را به مدیران ارائه کنند، چون می دانند اگر کمی 
به اصطالح فوتبالی ها پشــت چشم نازک کنند ممکن 
است بازیکن خارجی جای آن ها را پر کند، اما با تصمیم 
جدید وزارت ورزش حاشیه امنی برای بازیکنان و مربیان 

داخلی به وجود می آید.

 خاطره تلخ ممنوعیت ورود دروازه بان #
خارجی

دقیقاً همــان اتفاقی که چندی پیش درباره ممنوعیت 
ورود دروازه بان خارجی به کار گرفته شد و در نهایت آن 
پروژه با اعتراض های فراوان با شکست تاریخی رو به رو 
شــد و پس از مدتی کوتاه قانون عدم جذب دروازه بان 
خارجی منتفی شــد؛ چون رقم قــرارداد دروازه بانان 

داخلی به شکل سرسام آوری رشد پیدا کرد.

جوالن دالالن داخلی#
مدیران وزارت ورزش و جوانان مدعی اند اخذ این تصمیم 
می تواند مانــع از تاخت و تــاز دالالن در حوزه جذب 
بازیکن و مربی خارجی شــود، امــا این نکته را مدنظر 
قرار نمی دهند با مســدود کردن مسیر ورود خارجی ها 
به فوتبال ایران، راه را بــرای ویژه خواری عده ای دالل 
و واسطه وطنی فراهم می کنند تا با قیمت های نجومی 
به شکل غیر واقعی نرخ فوتبالیست ها و مربیان داخلی 

را افزایش دهند.

ارزش افزوده#
برخالف تبلیغــات منفی صورت گرفتــه در خصوص 
عملکرد بازیکنان و مربیان خارجی باید به این نکته توجه 
داشت اگر بازیکن خارجی دارای فاکتورهای الزم باشد، 
می تواند ارزش افزوده یک تیم باشــد، چون با موفقیت 
در رقابت های آسیایی ارزش تیم را باال می برد، و زمینه 
دریافت پاداش های بین المللی و حفظ سهمیه را فراهم 
می کند. از این رو می توان گفت بازیکن و مربی خارجی 
همیشه تهدید نیست، بلکه زمینه ای برای درآمدزایی نیز 

هست به شرط آنکه مدیر باالدستی مدیر باشد!
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ادب و هنرادب و هنر

نفس باد صبا
در فرهنگ کهن ما مردم، باد بهاری، جان بخش و زنده کننده است؛ همین 
باد اســت که در هنگامه بهار وزیدن می گیرد و طبیعت مرده را زندگی 
دوباره می بخشد. مهم ترین جلوه این باد اما نسیمی است که در صبح  های 
بهاری می وزد و شــادی آور و جان افزاست. »باد صبا« نویدبخش زندگی 

دوباره ای است که بهار آن را برای زمین به ارمغان آورده است.

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد

ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد
چشم نرگس، به شقایق نگران خواهد شد...

باد صبا به تنهایی نماینده بخش وسیعی از باورهای کهن ایرانی و اسالمی 
ماست. پیشــینه حضور این باد در ادبیات ایران زمین، قدمتی به اندازه 
عمر ادب فارســی دارد. باد صبا، مسیحا دم اســت و پیغام بِر عاشقان و 
بازکننده بند قبای غنچه ها. باد صبا، با انبوه تشبیهات و استعاره ها، یکی 
از پردامنه ترین مضامین در ادب فارســی است و برای همین هاست که 

می تواند معرف فرهنگ و ادب ایران زمین باشد. 
»آلبر الموریس« مستندساز پرآوازه و صاحب سبک فرانسوی وقتی در سال 
1347 تصمیم می گیرد مســتندی درباره ایران بسازد، همین باد را به 
عنــوان راوی قصه  انتخاب می کند. مســتند »باد صبا« هنوز هم یکی از 
دیدنی ترین و در عین حال تاریخی ترین مستندها درباره ایرانی ها و ایران 

 زمین است... .
در باورهــای کهن، باد صبا که زمین بی جــان را بارور می کند، ماهیتی 
مردانه دارد و درست از همین منظر در مقابل »باد شمال« قرار می گیرد 
که با ماهیت زنانه اش، نماد سرما و خزان است. اساساً در باور ایرانی، گرما 
و تابستان مردانه و سرما و زمستان زنانه دانسته می شود. جالب آنکه در 
فرهنگ مردم خراســان، هنوز هم »شمال« و »شمال خوردن« به معنای 

سرما خوردن به کار می رود و از آن پرهیز داده می شود.
تقابل دو باد صبا و شمال البته یادآور کارکردهای کهِن »اسطوره باد« هم 
هست. در ایران باستان، ایزد باد)وات، وای، َویو( شخصیتی دوگانه دارد. او 
»در ابر باران زا، زندگی می آورد و در توفان، مرگ. بر گردونه تیزرویی که 
آن را هزار اسب می کشند، سوار است. اوست که نورهای گلگون یعنی برق 

را ایجاد می کند و سپیده دم را هویدا می سازد...«
)شناخت اساطیر ایران/ جان هینلز/ ترجمه ژاله آموزگار- احمد تفضلی/ 

صفحه 34(
به باور پیشینیان، باد صبا از جایی در آسمان، حوالی ثریا)خوشه پروین( و 
بنات النعش)هفت ستاره مالقه مانند در صورت فلکی دب اکبر( سرچشمه 
می گیرد و هم از این رو، »باد بَرین« هم خوانده می شود. چنانچه در گرگ 
و میش ســحری رو به قبله)که با اغماض می توان آن را ســمت جنوب 
دانســت( بایستیم، باد صبا، همان نســیم خنکی است که از پشت سر 
مــی وزد. پدران و مادران ما اعتقاد داشــته اند که باد صبا از عرش الهی 
سرچشمه می گیرد و برای همین هم در هنگام سحری که درهای آسمان 
باز است، می وزد.»و گفت خدای عّزوجّل را بادی است که آن را باد صبح 
گویند، که آن باد مخزون اســت در زیر عرش. وقت سحر وزیدن گیرد و 

ناله و استغفار برگیرد و به َملِک جبار رساند...«
)تذکره االولیا/ تصحیح دکتر محمد استعالمی/ صفحه 497(

نیز در باور عرفا، باد صبا جلوه ای از »نفحات رحمانیه« است که از »مشرق 
روحانیــت« می وزد؛ همچنان که همین باد بود که بوی اویس قرنی را از 

یمن به مشام حضرت رسول)ص( می رسانید؛ 
»گاهگاه خواجه عالم- علیه الّصلوه والّســالم- روی ســوی یمن کردی و 
گفتی: اِنی اَلَجُد نََفــس  الّرحمِن ِمن قِبِل الَیمن؛ یعنی نفس رحمان از 

جانب یمن همی یابم...«
)همان/ صفحه 17(

در باورهای اسالمی، باد صبا همان بادی دانسته شده که در جنگ احزاب 
به کمک لشکریان اسالم آمد و خیمه و خرگاه دشمنان را درهم کوبید. در 
داستان های عرب به گفت وگویی اشاره شده که میان باد صبا و باد شمال 
رخ داده اســت؛ »ابن مردویه در تفسیر خویش از ابن عباس رضی اهلل عنه 
نکته غریب آورده؛ که در لیله االحزاب، باد صبا با باد شــمال گفت: بیا تا 
برویم  و رسول خدا را یاری دهیم. باد شمال گفت در جواِب باد صبا: اِن 
الُحرَّه التَسیر باللیل؛ زن اصیل سیر نمی کند در شب؛ پس حق تعالی بر 
باد شــمال غضب کرده، وی را عقیم گردانید. پس بادی که در آن شب 

نصرت رسول خدا کرد، باد صبا بود...«
)کّشاف اصطالحات الفنون و العلوم/ التهانوی/ چاپ بیروت/ صفحه 1057(

باد صبــا در صبح های بهاری می وزد و این روزها که ماه مبارک رمضان 
با بهار برابر شــده، فرصتی فراهم آمده تا ما، حتــی در زندگی محدود 

آپارتمانی، بتوانیم از این باد اساطیری بهره بگیریم. 

 ادب و هنر/ جواد شیخ االسالمی  به تازگی 
علی  دکتر  نوشته  »تک خوان«  داستان  مجموعه 
خزاعی فر، نویسنده، مترجم و زبان شناس مشهدی 

منتشر شده است. 
تک خوان مجموعه 15 داستان است که در اوایل 
دهه 4۰ در مشهد اتفاق می افتد. داستان ها از زبان 
پسربچه ای هفت یا هشت ساله روایت می شود و 

گفت وگوها به لهجه مشهدی است. 
تأکید خزاعی فر به لهجه مشــهدی، مکان های 
تاریخی چون قبرستان »گلشور«، سبک زندگی، 
فرهنگ و هویت مشــهدی ها از جمله پرداختن 
به »شله مشــهدی« و... از شاخص هایی است که 
ترغیبمــان می کند تا این اثر داســتانی را بدون 
تسلط تکنیک های پیچیده فرمی، ادبی و داستانی 

در نظر بگیریم.  
مجموعه داستانی »تک خوان« زمستان ۹۸ توسط 

نشر شیرباد منتشر شده است. 
به همیــن بهانه گفت وگویی را با دکتر خزاعی فر 
ترتیــب داده ایم تــا از دغدغه هایش که موجب 
نگارش این مجموعه داستانی شده است، برایمان 
بگویــد. دکتر علی خزاعی فــر، محقق، مترجم، 
نویســنده و استاد زبان شناسی دانشگاه فردوسی 
مشــهد اســت. او در رشــته ادبیات انگلیسی و 
آموزش زبان کارشناسی و کارشناسی ارشد گرفت 
و برای ادامه تحصیل و دکترا به انگلســتان رفت. 
در این کشور از دانشگاه یومیست مدرک دکترای 
زبان شناســی گرفت. عمــده فعالیت های دکتر 
خزاعی فر به ترجمه ادبی در ایران معطوف شده 

است.
گفت وگوی ما را با این مترجم و نویسنده به انگیزه 

انتشار نخستین مجموعه داستانی اش، بخوانید. 

 نخستین پرسشی که درباره شما و نوشتن 
این مجموعه داستان به ذهن می رسد این 
اســت که چرا در دهه ششم زندگی و پس 
از تجربه های گوناگون در ترجمه، دست به 

تألیف زده اید؟

 حقیقت این اســت که تا پیش از اینکه خودم را 
بازنشسته کنم درگیر دانشگاه بودم. نوشتن تمرکز 
و تعهد می خواهد. نویسنده باید بتواند تمام وقت 
در اختیار قلمش باشــد، البته نوشــتن خیلی 
چیزهای دیگر می خواهد، از جمله تجربه زندگی 
که مایه نوشتن است. به قول معروف، بی مایه فطیر 

است.  باید معانی جمع شود.  

 این اثر را با رهاوردی که از ترجمه به دست 
آورده اید نوشته اید یا صرفاً کاری تفننی و 
خاطره بازی با مشهد و لهجه مشهدی است؟

 تصور نمی کنــم ارتباطی بین تجــارب من در 
ترجمه و این اثر تألیفی باشد. این کتاب مجموعه 
خاطرات نیست، بلکه همه داستان های آن حاصل 
تخیل اســت. همه آدم ها هم تخیلی اند، از جمله 
خود راوی که ظاهراً خود نویســنده اســت. به 
اعتقاد من این داســتان ها مایه ادبیات دارند و به 
هر زبانی قابل ترجمه اند، ولی چون گفت وگوهای 
داستان ها به لهجه مشــهدی نوشته شده، وجه 
مشــهدی داستان ها بیشــتر از وجه ادبی آن به 

چشــم خواننده می آید. البتــه ناگفته نماند من 
عاشــق لهجه مشهدی  هســتم، چون در بچگی 
آدم های اطرافم به این لهجه صحبت می کردند و 
شنیدن این لهجه امروز مثل الالیی مرا به خواب 

کودکی می برد. 

 معموالً در توجه بــه لهجه ها ناگزیریم به 
فرهنگ،  تاریخ و پیشــینه آن لهجه و آن 
شــهر هم بپردازیم. در مجموعه تک خوان 
که اتفاقاً از لهجه شــیرین مثال زدنی هم 
برخوردار اســت، پژوهــش و تحقیق هم 
داشــته اید یا صرفاً با تکیه بر خاطرات و 
 دانستنی های شخصی داستان ها را نوشتید؟

 همه چیز را از حافظه نوشــتم. در مقدمه کتاب 
مطلبی گفته ام که دوست دارم آن را اینجا تکرار 
کنم.» با اینکه سال هاســت به لهجه مشــهدی 
صحبت نمی کنم، شیرینی لهجه مشهدی که به 
شکلی اصیل در خاطرم باقی  مانده مرا به دنیای 
کودکی ام برد تا بتوانم آدم های داســتانم را خلق 
کنم. در واقع من این آدم ها را از طریق زبانشــان 
خلق کردم. یعنی آن ها را در موقعیت های داستان 
قرار دادم و به ذهنم فشار آوردم تا ببینم این آدم ها 
در آن موقعیت چه چیزی ممکن بود بگویند. در 
ذهن خودم و در میان خاطــرات زبانی ام، دنبال 
کشــف و خلق آن زبانی بودم که آمیخته بود به 
شــوخ طبعی و سرشار بود از صراحت و سادگی و 
ِخَرد عامیانه و درعین  حال تصویری و استعاری؛ 
زبانی که منعکس کننده جهان بینی و اعتقادات 

مشهدی های دوران کودکی ام بود«.

 آیــا باید نوشــتن مجموعه داســتان 
»تک خوان« را باز شدن دریچه ای دیگر در 

فعالیت حرفه ای شما بدانیم؟

 بله، دریچه دیگری در زندگی من باز شده است. 
من پس از بازنشستگی تصمیم گرفتم به نوشتن 
داستان روی بیاورم و به جز این مجموعه داستان، 
یک رمان نوشته ام و در حال حاضر مشغول انجام 
تحقیقات در مورد رمانی دیگر هستم. وجه مشترک 
این دو رمان این است که واقعه آن ها هم در مشهد 
اتفاق می افتد. خیلی دوست دارم مشهد صحنه 
وقایع ادبی شــود و اســامی خیابان های مشهد 
به خصوص مشــهد قدیم و بسیاری از جنبه های 

فرهنگی این شهر در ادبیات زنده شوند. 
 

 به نظر شما آثار با لهجه های مختلف، فقط 
مناسب همان اقلیم است یا ارزش ترجمه 

هم دارد؟
 ارزش ترجمه، ربطی به لهجه ندارد. مارک تواین 
در کتــاب هاکلبری فیــن از لهجه هــای متعدد 
اســتفاده می کند، ولی این اثــر ارزش ادبی دارد 
و مرحوم دریابندری آن را به زیبایی به فارســی 
ترجمه کرده است. پس آنچه ارزش ترجمه دارد، 
مایه ادبی داستان است. در آثار ادبی، لهجه هدف 
اصلی نیست، بلکه یکی از ابزارهای نویسنده است. 
نویسنده باید نخست مایه ادبی اثر را فراهم کند، 

آنگاه لهجه می تواند بر شــیرینی و تأثیر زبان و 
اصالت شخصیت های داستان بیفزاید. پس خود 
لهجه فی نفســه و در شــکل خامش ارزش ادبی 
ندارد. نویسنده باید مصالح این لهجه را به شکلی 
خالق به کار بگیرد و در ســینما هم همین طور 
است. اگر فیلم سازی بخواهد صرفاً به اتکای لهجه 
خنده ایجاد کند یا حس بومی  ایجاد کند، چندان 

در کارش موفق نخواهد بود. 

 یکی از ویژگی های ادبیاتی که متوجه لهجه 
است، طنز موجود در کالم است، به گونه ای 
که احساس می شود نمی توان در این گونه 
آثار حرف های جدی زد. با این گزاره موافق 

هستید یا نه؟
 می دانم که برخی فکــر می کنند ادبیات جدی 
میانه ای با طنز نــدارد، ولی برعکس جدی بودن 
حرفــی با طنز بهتــر منتقل می شــود. مثالً در 
داستان »شــله« که در این مجموعه آمده حرفی 
بســیار جدی وجود دارد. اینکه بخواهی خواننده 
را بخندانــی یا با خنداندن حرفی جدی بزنی دو 
چیز متفاوت است. درباره اهمیت طنز در ادبیات 
جدی حرف زیاد اســت، همین طور که در مورد 
تعریف طنــز اختالف نظر وجود دارد. ولی همین 
را بگویم که انســان قرن 21 ذائقه اش به سمت 
طنز میل کرده و نویسندگانی که طنز را چاشنی 
کارشان می کنند، بهتر قادرند توجه خوانندگان را 

جلب کنند.

 در مجموعه »تک خوان« گفت وگوها را به 
لهجه مشهدی نوشته اید که بسیار شیرین 
هم هست. نظرتان در مورد لهجه چیست 
و چگونه می شود از لهجه مشهدی حمایت 

کرد؟
 لهجه اهمیت دارد، چون آدم لهجه را در بچگی 

در محیط اطراف خود می شنود، بنابراین  لهجه 
بخشی از هویت آدم می شــود. متأسفانه برخی 
عوامل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موجب شدند 
که نه فقط در مشهد بلکه در تمام شهرهای ایران 
به نسبت کم یا زیاد آدم ها لهجه را کنار گذاشتند 
و ســعی  کردند به زبان معیار صحبت کنند. در 
مشــهد این اتفاق در دوران نوجوانی من افتاد و 
مشهدی ها به خصوص خانم های مشهدی کم کم 
از لهجه فاصله گرفتند. کار به جایی رســید که 
برخی اصالً ضدیت با لهجه پیدا کردند و لهجه را با 
طبقات پایین اجتماع و بازاری ها مرتبط دانستند  
و وقتی لهجه مشــهدی با یک گروه خاص پیوند 
خورد و نه با تمام مردم شهر، این مطلب دستمایه 
طنز و لودگی شد. کنار گذاشتن لهجه را می شود 
درک کرد. مثالً بنده که در کالس درس می دهم 
شــاید اگر به لهجه مشهدی صحبت کنم نتوانم 
تأثیــر الزم را ایجاد کنم، چون به هر حال از نظر 
اجتماعی و فرهنگی لهجه مشهدی آسیب دیده 
است، ولی ضدیت با لهجه اصالً قابل درک نیست 
و معلوم نیست چرا آسیبی که به لهجه مشهدی 
وارد شده نسبت به لهجه شهرهای دیگر این قدر 
شدید بوده است. علت این آسیب قطعاً اجتماعی 
یا فرهنگی اســت و به ماهیــت زبانی این لهجه 
مربوط نمی شود، چون اتفاقاً غیرمشهدی ها آهنگ 

لهجه مشهدی را خیلی دوست دارند. 
شــاید نشــود لهجه را دوباره به تمام مردم شهر 
برگرداند، چون شهر دیگر آن یکدستی جمعیتی 
گذشــته را نــدارد، امــا می تــوان کارکردهای 
محدودتــری بــرای لهجه تعریف کــرد و آن را 
مثل میراثی ارزشــمند حفظ کرد. نخستین کار 
این اســت که دیدگاه منفی برخی مشــهدی ها 
را در مورد لهجه مشــهدی عوض کرد و ضدیت 
یا بی اعتنایی را بــه نوعی تعصب تبدیل کرد. به 
نظر من یک راه خوب برای این کار این است که 
در ادبیــات و هنر آنجا که اقتضا می کند از لهجه 

مشهدی استفاده شود. 
فرق لهجه مشهدی با زبان معیار فقط این نیست 
که آهنگ متفاوتی دارد و چند کلمه دارد که در 
فارسی معیار نیست بلکه لهجه مشهدی بیش از 

این هاست.
 تعبیراتی که مشهدی ها در بیان افکار و احساسات 
خود به کار برده اند منحصربه فرد اســت و همه 

تصویری است.
 یادم هســت به پیرمردی گفتم: »بهتون نمی یاد 
5۰سال داشته باشین، فکر می کردم حداقل 7۰ 
ســال ســن دارین.« او گفت:»ها! می بیِنن. مو تو 
زندگانی خوُدِم خیلی ضرب زُدم«. من عاشق این 
تعبیراتم:»ها. می بیِنن. تــو زندگانی. ضرب زُدم.« 
شیرینی لهجه در همین تعبیرات است. نویسنده 
یا هنرمندی که می خواهد لهجه مشــهدی را در 
اثرش به کار بگیرد باید دنبال این قبیل تعبیرات 

اصیل باشد. 
حتی کسانی که با لهجه مشهدی میانه ای ندارند، 
متوجه این زیبایی ها می شــوند. خیلی ها به من 
گفتند گفت وگوهای داستان هایت را به فارسی معیار 
بنویس، این طوری خیلی ها کتابت را نمی خوانند. 
گفتم اصالً من هدفم این اســت که شــیرینی و 
قابلیت های بیانی لهجه مشــهدی را نشان دهم.

برش

معلوم نیست چرا آسیبی که به 
لهجه مشهدی وارد شده نسبت 
به لهجه شهرهای دیگر این قدر 
این  علت  است.  بوده  شدید 
آسیب قطعاً اجتماعی یا فرهنگی 
این  زبانی  ماهیت  به  و  است 
چون  نمی شود،  مربوط  لهجه 
اتفاقاً غیرمشهدی ها آهنگ لهجه 

مشهدی را خیلی دوست دارند

شعر وفضای مجازیتازه های نشر

چهارمین جلسه مجازی شعر انجمن های شعر رضویمادرانه ترین کتاب مدافعان حرم
 نشرشهید کاظمی  زندگی نامه شــهید مدافع حرم زکریا شیری با عنوان 
»کاش برگردی« مادرانه ترین کتاب مدافعان حرم، جدیدترین اثر نویسنده کتاب 
پرفروش »یادت باشد«، روانه بازار نشر شد.  محمدرسول مالحسنی، نویسنده این 
کتاب که پیشتر با کتاب »یادت باشد« نگاهی عاشقانه به زندگی مدافعان حرم 
داشــته، این بار در کتاب »کاش برگردی« در نگاهی تازه، داستان زندگی یکی 
از شــهدای مدافع حرم را از زبان مادر شهید به روایت می پردازد و در صفحات 
مختلف نکات تربیتی یک زندگی ســاده را با روایتی داستانی و جذاب تقدیم 
خوانندگان می کند.»کاش برگردی« می تواند پاسخی هنرمندانه به بسیاری از 
پرسش ها در زمینه نحوه تربیت نسل غیور مدافعان حرم باشد. این اثر  توسط 
انتشــارات شهیدکاظمی همزمان با نیمه ماه مبارک رمضان و جشن فرخنده 
میالد باسعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی)ع( چاپ و روانه بازار نشر شد.

 ادب و هنر   چهارمین جلســه مجازی شعر انجمن های شعر رضوی 
سراســر کشور با حضور استادان و شاعران مطرح کشور روز دوشنبه 22 
اردیبهشت ۹۹ ســاعت 1۸ در صفحه اینستاگرام مؤسسه آفرینش های 

هنری آستان قدس رضوی برگزار می شود. 
چهارمین جلســه مجازی شــعر این هفته با انجمن شعر رضوی گرگان 
ارتباط خواهد داشــت و موضوع جلسه و شــعرخوانی والدت امام حسن 
مجتبی )ع( است. محمدکاظم کاظمی، مجری جلسه و محمد غفورزاده 

شفق، استاد جلسه خواهند بود.
 ایــن برنامه با میــالد عرفان پور ارتباط برقــرار خواهد کرد. محمدعلی 
ساالری ثانی، نوید اطاعتی و مرضیه ملکان)مسئول کانون خادمیاران شعر 

و ادب گلستان( میهمانان این شب شعر مجازی خواهند بود.

گفت وگو با دکتر علی خزاعی فر به انگیزه انتشار نخستین مجموعه داستانی اش

می خواستم  شیرینی و قابلیت های بیانی لهجه مشهدی را نشان دهم

میراث نیاکان

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

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )838076(

 آگهی تغییرات شرکت آرمان حساب توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36487 و شناسه ملی 10380520176 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,10,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محسن آزاد به شماره 
ملی 0889405735 آقای سید قائم حسینی به شماره ملی 6449119152 آقای مصطفی نظیف مندی به شماره ملی 0922057109 به 
سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند آقای سید محسن موسوی به شماره ملی 0944978185 به سمت بازرس 
اصلی و خانم سیده فاطمه حسینی به شماره ملی 0939660210 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . 

روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
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شرق  صنعت  حسام  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19877 

و شناسه ملی 10380353890 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,01,17 مورخ 
 ، رضوی  :خراسان  به  شرکت  اصلی  مرکز   :
میان  دهستان   ، مرکزی  بخش  مشهد،  شهرستان 
 ، سنتو  جاده  محله   ، ناظریه  روستای   ، والیت 
خیابان ناظریه ، پالک 0 ،یا جنب پارسیا ن ترابر 
نتیجه  در  یافت  انتقال   9355178759 پستی  کد 

ماده 3 اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)838082(
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خالق  صنایع  شرکت  انتقالی  آگهی   
ملی  شناسه  به  خاص  سهامی  با  رضوی 

14008238695

مورخ  شماره27,98,5780  نامه  موجب  به   
مرجع   98,7,13 مورخ  صورتجلسه  و   98,10,10
محل  رضوی  خراسان  استان  شرکتهای  ثبت 
شهرستان   ،15 منطقه   ، تهران  استان  به  شرکت 
بهار،  محله  تهران،  شهر   ، مرکزی  بخش  تهران، 
جنوبی،  بهار  خیابان   ، اسالمی  انقالب  خیابان 
 556 واحد   ، سوم  طبقه   ، بهار  برج   ،37 پالک 
تحت  و  گردیده  1561636434منتقل  پستی  کد 

شماره552703 به ثبت رسیده است. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )839917(
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )839920(

 آگهی تغییرات شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر سهامی خاص به شماره ثبت 498425 و شناسه ملی 14005019270

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,01,19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بموضوع شرکت الحاق ) تولید و خرید 
و فروش محصوالت غذائی از قبیل انواع سس ، ماکارونی ، انواع رشته های خوراکی ، انواع رب ، انواع کمپوت و کنسرو ، بسته بندی 
و توزیع آنها در بازارهای داخلی و خارجی و خرید و واردات ماشین آالت، قطعات و لوازم ، مواد اولیه و سایر مواد کمکی و به 
طور کلی هر نوع مایحتاج مورد نیاز برای امور تولیدی و یا برای فروش آنها ، صادرات محصوالت شرکت و همچنین انجام هر نوع 
معامالت بازرگانی و صنعتی به طور اعم در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح (و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید. 
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گام  تغییرات شرکت زیبا سازه توس   آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 505115 

و شناسه ملی 10380543660

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
سالیانه مورخ 1398,04,17 تصمیمات ذیل اتخاذ 
مالی  : -ترازنامه و حساب سودو زیان سال  شد 
شماره  به  شراکت  حسابرسی   - شد  تصویب   97
 ، اصلی  بازرس  عنوان  به   10100174240 ملی 
وانیا نیک تدبیر به شماره ملی 10320721862 به 
مالی  برای یک سال  البدل  بازرس علی  عنوان 
قدس  کثیراالنتشار  روزنامه   - گردیدند.  انتخاب 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )839922(

,ع
99
00
93
2

طاها  توس  پترو  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 48999 

و شناسه ملی 10380653582 

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
: 1 - خانم  اتخاذ شد  1398,12,05 تصمیمات ذیل 
سمت  به   0925149713 ملی  کد  به  دالور  دنیا 
جاللی  آرزو  خانم  مدیره  هیئت  رئیس  نایب 
هیئت  عضو  سمت  به   0931500176 ملی  کد  به 
به کد ملی  مدیره و مدیرعامل آقای احمد کاشفی 
کلیه   : مدیره  رئیس هیئت  به سمت   0922030480
قبیل  از  شرکت  تعهدآور  و  بهادار  اوراق  و  اسناد 
با  عقوداسالمی  و  ،قراردادها  بروات   ، سفته  چک، 
امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )838075(
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آگهی تغییرات شرکت تک ساز کیان شرکت 
و   22238 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 10380377172

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
1399,01,16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای 
به سمت  به کدملی 5249222684  احمد عابدی 
به  الهامی  فریبا  خانم  2ـ  مدیره  هیئت  رئیس 
کدملی 5919191163 به سمت نایب رئیس هیئت 
کدملی  به  فیروزه   حمید  سید  آقای  3ـ  مدیره 
0682073342 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره 2 - حق امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی 
مدیرعامل  منفرد  امضای  با  بانکی  و  تعهدآور  و 

همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)838069(
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کاغذی  تولیدات  صنایع  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  گلریز  خراسان 

ثبت 1353 و شناسه ملی 10380131843

فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
ذیل  تصمیمات   1397,12,06 مورخ  العاده 
شرح  این  به  21اساسنامه  ماده   : شد  اتخاذ 
مجمع  نشر  بین  فاصله   : گردید  اصالح 
عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل 10روز 

و حداکثر 40روز اعالم نمود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی 

غیرتجاری مشهد )838078(
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