
روایت اول / همه جا کنار ما بود 
درست اســت که حتی بســیاری از ما 
ایرانی ها، شــهید حاج قاســم سلیمانی 
را بیشــتر به عنــوان ســرداری جنگی 
می شناســیم اما واقعیت این اســت که 
این شــهید بزرگــوار در منطقــه، فراتر 
از یــک ژنــرال نظامــی عمل کــرده و 
محبوبیتش هم به همین دلیل است. روز 
گذشته »فارس پالس« گفت وگوی مفصلی از نخست وزیر سابق عراق – نوری 
مالکی – را منتشر کرد که بخش کوتاهی از آن را می خوانید: »من با حاجی 
روز آخری که در ایران بودم و تصمیم گرفتم بعد از ســقوط صدام به عراق 
برگردم آشنا شدم. پیش از آن او را ندیده بودم... برقراری ارتباط ما با ایران و با 
حضرت آیت اهلل سید خامنه ای، خدا حفظش کند، از طریق حاج قاسم صورت 
گرفت. او بود که فضا های مثبت بین ما و جمهوری اسالمی  ایجاد می  کرد... او 
در جریان حمایت از عراق در کنار ما بود. مسئله عراق برای حاج قاسم بزرگ تر 
از صرفاً جنگ بود؛ حمایت  هایش هم صرفاً محدود به جنگ نبود، او در حل 
مشکالت غذا، برق، گاز، سوخت و هر آن چیزی که عراق نیاز داشت به کمک 

عراق می آمد. حاج قاسم کسی بود که همه این ها را برایمان مهیا می  کرد«.

روایت دوم / باالخره سلطاِن چی؟
ســلطان خــودرو، وحید بهــزادی، این 
روزها نامش خیلی ســر زبان رسانه های 
رســمی، غیررســمی و فضای مجازی 
اســت. همچنین همسرش که البد شما 
او را به عنوان »ســلطان بانوی خودرو« 
می شناســید و مثل خود سلطان خودرو 
به اعدام محکوم شده است. خیلی ها، جرم 
ایــن دو نفر را فقط ایجاد اختالل در بازارخودرو می دانند. صد البته که حکم 
اعدام این دو نفر فقط به خاطر خودروخواری نیست. به خصوص سلطان بانو یا 
همان خانم »نجوا الشیدایی« که خبرگزاری ها فقط یک موردش را یادآوری 
کردند که ۲۴ هزار و ۷00 سکه تمام بهار آزادی به عالوه 100 کیلوگرم طال 
از خانه اش کشف شده است. با این حساب شما ممکن است پیش از اینکه از 
خودتان بپرسید چطور یک نفر آدم ۲۴ هزار سکه بهار آزادی و 100 کیلو طال 
را احتکار می کند، دارید دنبال این می گردید که باالخره خانم متهمه، سلطان 

بانوی خودرو بوده یا سلطان طال؟ 

روایت سوم / پیش خرید نفت و...
ماجرای نفتکش هــای ایرانی که از کنار 
گوش آمریکایی ها رد شدند و محموله شان 
را به ونزوئال رســاندند به جز تحسین و 
تمجیدهــای مختلف، حواشــی و اخبار 
ضد و نقیضی را هم به همراه داشت. مثاًل 
اینکه خیلی ها از همان اول نوشــتند این 
محموله ها ارزش چندانــی ندارد و فقط 
نشان دهنده ماجراجویی ایران است. یا اینکه کل محموله کشتی های ایرانی، 
کفاف یک ماه پاالیشگاه های ونزوئال را می کند، ایران پولی بابت این محموله ها 
از ونزوئال دریافت نکرده، ونزوئال پیشــاپیش محموله طال را به ایران فرستاده 
است و... . روز گذشته اما حسن عابدینی – کارشناس ارشد رسانه – در توییتر 
نوشت: »دویچه وله و واشنگتن پســت خبر دادند ونزوئال بابت پیش خرید 
ســوخت ۵00 تا ۹00 میلیون دالر به ایــران پرداخته که یک قلمش ۹ تن 
طالست. ایران پنج کشتی با پرچم ملی حامل بنزین و تجهیزات فنی نفتی به 

نیمکره غربی در 1۴ هزار کیلومتری ارسال کرد«.

 محمد تربت زاده »غیزانیه« برخالف تصور خیلی هایمان، 
نام یک روســتا یا یک شهر کوچک نیست. »غیزانیه« در 
اصــل بزرگ ترین بخِش اهواز به حســاب می آید که در 
قسمت شرقی مسیرهای اهواز به ماهشهر، رامشیر، رامهرمز 

و هفتکل قرار دارد.
عالوه بر واقع شدن شرکت های نفت و گاز کارون و مارون، 
شرکت ملی حفاری ایران، پتروشیمی مارون و پتروشیمی 
رازی، مسیر ترانزیت بنادر ایران هم در این بخش قرار دارد.

بخش غیزانیه از دو دهستان تشکیل شده ؛ یکی دهستان 
مشرحات و دیگری دهســتان غیزانیه. ۸۳ روستا نیز در 
این بخش وجود دارد و شغل بیشتر ساکنان این روستاها 
کشاورزی و دامپروری است. با تمام این تفاسیر اما اوضاع 
۲۵ هزارنفری که در این بخش زندگی می کنند، آنچنان 
که باید و شاید، رو به راه نیست. هرچند مشکالت اهالی 
این منطقه از عدم آنتن دهی تلفن همراه تا نبود گاز و برق 
را شامل می شــود اما اصلی ترین مشکل آن ها، نبود آب 
شرب است. مشــکلی که سبب شد از روز شنبه، نام این 
بخش از شهرســتان اهواز، سر زبان ها بیفتد و پای اخبار 
آن حتی به شبکه های خارجی و رسانه های آن طرف آبی 

هم باز شود.

وقتیشایعههاباالمیگیرد#
»همزمان با ســالروز فتح خرمشــهر، نیــروی انتظامی 
خوزستان به مردم معترض به بی آبی در غیزانیه تیراندازی 
کرد. تشــنگی مردم خوزستان و چهارمحال بختیاری در 
کنار رود تمدن ســاز کارون در حالی اســت که با صرف 
میلیاردها تومــان، آب از کارون به فالت مرکزی منتقل 
می شــود«. »گروهی از مردم در اعتراض به قطع شــدن 
آب شرب منطقه اقدام به بستن جاده کردند که با دخالت 
یگان های ویژه این اعتراض به خشــونت کشــیده شد. 
فیلم هایی از این اعتراض در شبکه های اجتماعی منتشر 
شده که نشان می دهد پلیس برای متفرق کردن معترضان 
اقدام به تیراندازی می کند. گزارش شده نیرو های یگان ویژه 
برای متفرق کردن معترضان اقدام به ضرب و جرح آن ها 
نیز کرده اند«. این دو پیام، نمونه ای از هزاران توییتی بود که 
در مدت زمان کوتاهی پس از رسانه ای شدن اخبار مربوط 
به »غیزانیه« در فضای مجازی منتشر شده بود. شایعه ها 
درباره این ماجرا به قدری زیاد بود که هیچ جوره نمی شد 
اخبار جعلــی را از اخبار واقعی تشــخیص داد. واقعیت 

ماجرای غیزانیه اما چه بود؟

مردممتقاعدشدند#
بر اساس گفته های فرمانده انتظامی کالنشهر اهواز، ماجرا 
از این قرار بوده که گروهی از مردم بخش غیزانیه صبح روز 
شنبه در اعتراض به بی توجهی مسئوالن به تأمین نشدن 
آب شربشان اقدام به بستن جاده اهواز- رامهرمز- امیدیه 
کردند که برای مدتی اخالل در تردد مســیر ترانزیتی به 
وجود آمد و پلیس برای جلوگیری از این کار وارد عمل شد. 
پس از ورود مأموران پلیس برای بازگشایی جاده، تعدادی از 
تجمع کنندگان با سنگ و چوب به سوی مأموران حمله ور 
شــدند و دو مأمور پلیس را از ناحیه سر مجروح کردند. 
پلیس هم متقابالً با استفاده از سالح ساچمه ای پالستیکی 
ضد شورش دو نفر از تجمع کنندگان را به صورت سطحی 
مجروح و بازداشــت کرد و این افراد در حال حاضر هیچ 
مشکلی ندارند. فرمانده انتظامی کالنشهر اهواز همچنین 
توضیح می دهد: »با گفت وگویی که با مردم داشتیم آن ها 
متقاعد شدند پلیس را همراهی کرده و جاده را بازگشایی 
کنند و ضمن احتــرام به قاطبه مردم با افرادی که نقض 

قانون کرده بودند هم برخورد قانونی شد«.

تیرماه#86
مشــکالت مربوط به کمبود آب آشــامیدنی در منطقه 
غیزانیه اما برمی گردد به ده ها ســال پیش. قدیمی ترین 
گزارشی که از غیزانیه در سایت های خبری پیدا می شود، 
مربوط به تیر ۸6 است که یکی از رسانه ها با انتشار چند 
تصویر از بخش محروم غیزانیه تیتر زده است: » بسیاری 
از روستاها آب شرب ندارند«.  بخشدار غیزانیه اما می گوید 
مشکالت کم آبی مربوط به همه  بخش ها نیست. غیزانیه 
۸۵ روســتا دارد که از این تعداد پنج روستا در اهواز قرار 
دارند و آب شرب آن ها از تأسیسات اهواز تأمین می شود. 
اصل مشــکالت کم آبــی مربوط به ۸0 روســتای دیگر 
است که از سه تأسیســات دیگر آب می گیرند. بر اساس 
گفته  های مسئوالن، سه مجموعه تأسیسات آبرسانی در 
شهرستان های کارون، رامهرمز و شهر شیبان وجود دارند 
که به ۸0 روســتای این منطقه آبرسانی می کنند. خط 
انتقال آب شــیبان ۵۵ کیلومتر طــول دارد که این خط 
بــه دلیل قدیمی بودن هم قطر کمی دارد و هم در نقاط 
مختلف دچار فرسودگی و شکستگی است که در مسیر 
انتقال آب موجب هدررفت آب شده و آب با حجم بسیار 

اندکی به غیزانیه منتقل می شود. 
بر اســاس آخرین آمــار، از تصفیه خانه چیزی نزدیک به 
۹ هــزار مترمکعب پمپاژ صورت می گیرد اما دریافتی در 
ایستگاه ســفیره و نصریه حدود ۲ هزار و ۵00 تا ۳ هزار 
مترمکعب است که نشان از هدررفت بیش از حد آب در 

خطوط انتقال به دلیل فرسودگی دارد.

بالتکلیفیپروژهانتقالآببهغیزانیه#
بر اساس گفته های حمزه مقدم، عضو شورای روستای عوده، 
در فصل زمستان آن دسته از روستاهای پرجمعیت بخش 
غیزانیه که از لوله کشــی درون روستایی برخوردار هستند 
)۴0 روستا( در هر ۴۸ ساعت آب برای آن ها پمپاژ می شود. 
در ســایر فصول ســال اما، هر چهار روز یک بار برای چهار 
ساعت آب وصل می شود! وضعیت روستاهای فاقد لوله کشی 
که تعدادشان به ۴0 تا می رسد اما به مراتب وخیم تر است. 
آب مورد نیاز این روستاها باید توسط تانکرهای سیار تأمین 
شــود، این در حالی اســت که فقط چهار تانکر در اختیار 
تأسیسات آبرســانی نزهه اســت که تمامی آن ها توسط 
شرکت ها و ادارات تأمین شده و اداره آبفا استان و آبفار هیچ 
تانکری در اختیار بخش غیزانیه قرار نداده اند. ماجرا وقتی 
وخیم تر می شــود که متوجه می شویم همین چهار تانکر 
گاهی به سبب وجود نقص و تعمیرات به دو تانکر کاهش 
پیدا  می کنند در صورتی که برای حل مشکل آبرسانی در 

این روستاها حداقل به 1۵ تانکر نیاز است!

واکنشهایمجازی#
همزمان با مطرح شــدن تمام این مشکالت در رسانه ها، 
کاربران فضای مجازی هشــتگ #غیزانیــه را در توییتر 
فارســی ترند کردند. در ادامــه نمونه هایی از توییت های 

منتشر شده توسط کاربران را می خوانید:
 فکر کن تو محل زندگیت حداقل۳00 حلقه چاه نفت باشه 
و صدها لوله انتقال نفت به بیرون از محل زندگیت جریان 

داشته باشه اما یه لوله کشی آب نداشته باشی.
چرا برخی از مســئوالن باعث نارضایتی مردم می شــن؟ 
چه سودی می برین از این نارضایتی؟ خوزستان یه سری 
مشکالت داره که دهه هاست حل نشده و آدم حس می کنه 

مخصوصاً بعضیا نمی خوان مشکالتو حل کنن.

عالوه بر این، چهره های شــاخصی مثل محسن رضایی و 
تعدادی از نمایندگان مجلس هم به ماجرای مشــکالت 
مردم غیزانیه واکنش نشان داده اند. علی خضریان، منتخب 
مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در 
توییتر نوشته است: »پیرامون ماجرای تیراندازی غیزانیه 
و همچنین وعده های اجرا نشــده اســتاندار خوزستان و 
رفع مشکل آب این منطقه که منجر به بروز بحران شده 
است؛ جناب رحمانی فضلی هر چه سریع تر با عزل مدیران 
کم کار و متخلف جبران مافات نمایند تا امکان پاسخگویی 

به سؤاالت مطروحه در مجلس یازدهم را داشته باشند«.

درکمترازسههفته#
پس از باال گرفتن انتقادها از مســئوالن محلی، قائم مقام 
آبفای خوزســتان اعالم کرد مشکالت بخش غیزانیه در 

عرض دو تا سه هفته آینده حل خواهد شد. 
عادل حرباوی اعالم کرده تصفیه خانه شــهید الماســی 
شیبان، یکی از بخش های طرح آبرسانی به غیزانیه است 
که از ســال ۸۵ وارد مدار بهره برداری شد، اما از آن زمان 
تاکنون مشــکالتی پیدا کرده که در حال حاضر عملیات 
بازسازی و نوســازی و افزایش ظرفیت آن در حال انجام 
است.  بر اساس گفته های این مسئول محلی، حوضچه های 
این تصفیه خانه الیروبی و فیلترهای آن بازسازی شده، در 
حال حاضر نیز مراحل نهایی تعمیرات اساسی پمپ های 
خروجی، نصب پمپ های شناور و انتقال و وصل خط جدید 

طرح آبرسانی غیزانیه در حال انجام است.
بخــش بعدی و اصلی ایــن عملیات، خــط انتقال بین 
تصفیه خانه شیبان و ایســتگاه پمپاژ سفیره به طول ۲۵ 
کیلومتر اســت که مراحل نهایی آن در حال طی شدن 
است و از مقدار این عملیات ۲00 متر باقی مانده که ظرف 

روزهای آینده به اتمام خواهد رسید.
حرباوی همچنین گفته است: »پیش بینی می شود پس از 
اتمام این خط و آزمایش خطوط و سپس ورود به مدار این 
کانال، حداکثر طی دو تا سه هفته آینده این خط وارد مدار 

بهره برداری خواهد شد«.

مقصرهاپاسخگوباشند#
روز گذشــته قرارگاه های جهادی اعــالم کردند پای کار 
آمده اند تا مشکالت غیزانیه زودتر از موعد وعده داده شده، 
حل شود. عالوه بر این، استاندار خوزستان هم به موضوع 
ورود پیدا کرده و اعالم کرد پروژه آبرســانی به روستاهای 
بخــش غیزانیه رو به پایان اســت.  در این میان گروهی 
از مردم همچنان از کم کاری و بی توجهی مســئوالن به 
بخش غیزانیه شاکی بودند که حجت االسالم موسوی فرد، 
نماینده ولی فقیه در استان خوزستان به همین منظور در 
میان مردم این مناطق حضور پیدا کرده و شخصاً از آن ها 

دلجویی کرده و قول پیگیری ماجرا را داد. 
هرچند بخشی از مشکالت غیزانیه خیلی زودتر از چیزی 
که تصورش را می کردیم حل شــد و سایر مشکالت هم 
طبق گفته مسئوالن تا هفته های آینده برطرف خواهد شد، 
سؤال اصلی اما اینجاست چرا مشکلی که قابلیت حل شدن 
در عرض سه هفته را داشته، باید دو یا سه دهه به تعویق 
بیفتد و کار را به جایی برساند که یک نوجوان مورد اصابت 
گلوله قرار بگیرد، کار به سوءاستفاده شبکه های آن طرف 
آبی برسد و در نهایت قرارگاه های جهادی و یا نماینده ولی 

فقیه پای کار بیایند؟
شاید اصلی ترین مطالبه کاربران فضای مجازی و مردم در 
سرتاسر کشور، پس از رسیدگی به مشکالت مردم غیزانیه، 

معرفی عامالن این تأخیر و پاسخگویی آن ها باشد.

نبات همیشه شیرین نیست
رقیه توسلی: با دل و دماغ نشستم پای فیلم. چند وقتی می شد توی جعبه 

دیده نشده ها، داشت خاک می خورد طفلکی! 
منتظر دیدن شاهکار نیســتم و اساساً مدتی است توقعم کوچک شده. مثاًل 
همین که بازیگر کارش را نسبی بلد باشد و فیلمنامه نویس و کارگردان، کمی 

درست و غلط یادم بدهند برایم بس است. یعنی تا این حد قانع.
»نبات« را می بینم و طبق روال معمول، فیلم را که برمی گردانم از سر پخش 

شود، گوگل می کنم نقدها را درباره اش بخوانم.
می خوانم. اما دروغ چرا؟ من فیلم »نبات« را دوســت داشــتم با همه کم و 
کاستی هایش. دلیلم، وجود سکانس های صحیح و حال خوب کنش است. چند 
بُرش که انگار بی تعارف دارد درِد مشترک زن ها را جار می زند و به نمایندگی 
از این جمعیت می گوید: برای داشتن زندگی زناشویی موفق باید زبان شناسی 
بدانیم و روان شناسی کنیم. چون ادبیات زنانه و مردانه زمین تا آسمان با هم 

توفیر می کند.
چون تجربه نشان داده جمالت خانم ها همیشه همان معنای لغوی شان را ندارد 
و در زبان زنان خیلی چیزها برعکس است و آن ها انتظارات خود را مستقیم 
بیان نمی کنند. وقتی زنی می گوید برو، یک وقت هایی دقیقاً همان معنی برو را 
نمی دهد. گاهی یعنی نرو، خواهش می کنم بمان، مرا بیشتر بفهم. اگر می گوید 
نمی خواهم بمانی یعنی کاش خودت درک کنی و بمانی، می خواهم از جایت 

ُجم نخوری و بگویی که نمی روم.
این فیلم متوسط را می خواهم چندبار دیگر ببینم چون دست گذاشته روی 
ویژگی زنانه ای که اصوالً درباره اش کم گفتیم و کم می دانیم و کم شنیده ایم. 
دربــاره ادبیات زنانه.کاش مــردان متأهل، فیلم نبات را ببینند و زنانشــان 
بی رودربایســتی بگویند که واقعاً حرف دل آن ها را »نازنین فراهانی« دارد به 
»شهاب حسینی« اعتراف می کند. مثل خودم که فیلم را گذاشتم و رو به آقای 

همسر گفتم باید ما را شناخت و جنس افعال عجیبمان را. 
آقای همسر که دغدغه اش در کل فیلم، غیب شدن 10 ساله کاراکتر مادر قصه 
و طلبکار بودنش است با طنازی می گوید: بله استاد... پس اگر می شود حداقل 

ذکر مثال بفرمایید که کالمتان ملکه ذهنمان شود!
آن وقت من می مانم و جهان عجیب و غریب افعال توی سرم. افعالی که می بینم 

بیشتر مواقع حتی از 100 فرسخی مفهوم واقعی شان هم رد نمی شوند.
پی نوشت: »ما زن ها خالق افعال برعکسیم!  نیا، نمان، برو و دوستت ندارم...«.
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ورزشورزش
مشهدی ها از لیگ و جام باشگاه های آسیا کنار کشیدند!

 ورود تیم قضایی
به لیگ برتر

نویدکیا روی نیمکت ذوب آهن می نشیند؟

»رادولوویچ« توی پیچ!

 انتقاد برگزیده دوازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر در گفت وگو با قدس

وعده خرید به جای جایزه!

آدم هایی که خبرهای خوب را می سازند

خبرها این خاصیت را دارند که حال خواننده خودشــان را خوب یا بد کنند. 
البته این یک اصل کلی نیست و شاید درباره همه خواننده ها به یک شکل عمل 
نکند، اما من از آن نوع آدم هایی هستم که گاهی یک خبر به ظاهر بی اهمیت 

می تواند به قول معروف روزم را بسازد.
داشتم در صفحات اینترنت دنبال مطلبی می گشتم که به دو سه خبر خوب 
رســیدم. خبرها جدید نبودند اما خواندن آن ها حتی پس از گذشت مدتی از 
مخابره شدن آن ها حالم را خوب کرد و به این نکته فکر کنم که آدم ها تا چه 
اندازه می توانند خوب باشند و سوژه خبرهای خوب بشوند. یکی از خبرها این 
بود که مردم روستای فیروزه در بجنورد، وقتی متوجه شدند پرنده ای در حمام 
عمومی روستا النه کرده، بازسازی آن را متوقف کردند. خبر دوم مربوط بود به 
همین ایام کرونا که همه را درگیر خودش کرده بود. ماجرا از این قرار بود که در 
یکی از شهرهای شمال کشورمان خانواده ای متوجه می شوند یک جفت یاکریم 

روی جاکفشی و در کفش پسر خانواده تخم گذاری کرده است و... .
وقتی این دو خبــر را خواندم حال خوبی پیدا کردم و این تأثیر خوبی کردن 
و مهربان بودن اســت. اینکه مردم یک روستا موجب آوارگی پرنده ای نشوند، 
اینکه خانواده ای پس از اینکه ببینند جفت پرنده ای روی جا کفشی آن ها و در 
کفش یکی از اعضای خانواده تخم گذاری کرده و پرنده ها را به بهانه کثیف کاری 
فراری ندهند، به ما یــادآوری می کند در کنار آدم هایی که گاه حیوان آزاری 
آن ها دل آدم های مهربان را به درد می آورد آدم هایی هم هستند که حیوانات 
را دوست دارند و من همیشه خدا دوست داشته ام این آدم های مهربان را ببینم 
و با آن ها حرف بزنم، درست مثل روزی که گذرمان به قلعه ماد در کالت نادر 
افتاد و با مردی روبه رو شدم که سال قبل هم در صعود به قلعه ماد او را زیارت 
کرده بودم. یادم هست در آن سفر با روی باز از ما استقبال کرد و ما زیر سایه 
درخت هایی که او از آن ها حفاظت می کرد نشستیم. برایمان گیالس هم آورد 
و خالصه در حد بضاعت خودش میهمان نوازی کرد. امسال که دوباره گذرم به 
قلعه ماد افتاد او را شناختم. داشت زمین را آماده می کرد برای کاشت سبزی. 
خدا قوت که دادم، گفت: »بیا ببینم از کجا می آیی و کی هستی؟« خالصه 10 
دقیقه ای با هم حرف زدیم و من دوباره همان آدم مهربانی را دیدم که ســال 
پیش دیده بودم و با خودم فکر کردم آدم های مهربان همیشه مهربانند. گذشت 
ایام نمی تواند از مهربانی آن ها چیزی کم کند. با خودم فکر کردم ما چقدر به 
آدم های مهربان نیاز داریم، به آدم هایی که وجودشان سازنده خبرهای خوب 
در این روزگاری می شود که خبرهای بدش تالش می کنند از خبرهای خوب 

سبقت بگیرند و شاید گرفته اند.

در گفت و گو با خبرنگاران

افشاگری بیرانوند در مورد 
نقشه حریفان پرسپولیس
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روزمره نگاری

حکایت امروز

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir
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ورزش: درخواســت تراکتور، ماشین سازی، شهر خودرو 
و نســاجی، چهار تیم خصوصــی فوتبال ایــران برای 
تعطیلــی لیگ برتر و نامه آن ها به وزیر ورزش و جوانان، 
بازخوردهای متفاوتی داشــت اما به طور کلی در تقابل 
با اراده ســاختار مدیریتی حاکم بر فوتبال کشور چنین 
موضع گیری صریحی، سؤال ها و ابهاماتی را ایجاد کرده 
اســت. به خصوص اینکه به نظر می رسد نامه این چهار 
باشگاه صرفاً برای رفع تکلیف بوده چرا که هیچ راهکاری 
داده نشده و فقط نامه ای برای از سر باز کردن بوده است.

چند سؤال کلیدی#
بر اســاس قوانین فیفا و AFC مســئولیت مســتقیم 
تصمیم گیری در این خصوص برعهده فدراسیون فوتبال 
هر کشــوری اســت و انجام چنین مکاتبات نمایشی با 
نهادهای بین المللی هم پاسخی به همراه نخواهد داشت. 
با این وجود باید پرسید این چهار باشگاه بر اساس قوانین 
خود را ملزم به تبعیت از نهاد مســتقیم باالدستی خود 
یعنی فدراسیون و تمکین در برابر تصمیمات سازمان لیگ 

در خصوص ادامه بازی ها نمی دانند؟
اعتراض به ادامه لیگ بدون تماشاگر، بدون حق پخش و 
شاید با کاهش رغبت و عالقه اسپانسر تا حدودی معقول و 
منطقی به نظر می رسد اما آیا لغو مسابقات و حتی انصراف 
می تواند سبب شود که این چهار باشگاه دستمزد عوامل و 

بازیکنان خودشان را طبق قرارداد پرداخت نکنند؟ 
پیش بینی ها و اظهار نظرهای رســمی مسئوالن وزارت 
بهداشــت حاکی از وخامت بیشــتر اوضــاع در پاییز و 
زمستان و شیوع همزمان کرونا و آنفلوانزا در این دو فصل 
است. تکلیف فصل بعد و ادامه فعالیت و فلسفه وجودی 
باشــگاه های حرفه ای فوتبال در کشور چه خواهد شد؟ 
پیشنهاد مالک دو باشگاه تبریزی برای معرفی نمایندگان 
ایران در فصل آینده رقابت های آسیایی چه خواهد بود؟ 

سرنوشت مشهدی ها در آسیا؟#
اگر حمیداوی به ادامه برگزاری مسابقات لیگ معترض 
اســت در قبال تصمیم AFC برای ادامه مسابقات لیگ 
قهرمانان آســیا چه خواهد کرد؟ از سویی کنفدراسیون 
بر ضرورت برگزاری این مســابقات تأکیــد دارد و این 
تصمیم تغییر نخواهد کرد. آیا حضور در این بازی ها بدون 
برگزاری تمرینات و آماده سازی مطلوب تیم ممکن است؟ 
شاید بد نباشــد حمیداوی به این سؤال هم پاسخ دهد 
چطور است که از 15 میلیارد پول مردم مشهد)کمک های 

شورای شهر و ...( برای تیمداری استفاده می کند و حاال 
بدون اجازه از مشهدی ها تیمشــان را از لیگ برتر کنار 

می کشد و از کسب سهمیه محروم می کند؟

حمیداوی: قهرمان را معرفی کنید#
فرهاد حمیداوی، مالک باشگاه تیم فوتبال شهر خودرو 
می گوید: من احســاس می کنم شرایط به دلیل ویروس 
کرونا خوب نیست و ما زیرساخت ها و امکانات لیگ های 
اروپایی را نداریم. تیم شــهرخودرو در رتبه پنجم لیگ 
فوتبال این مملکت است اما یک زمین فوتبال ندارد. اگر 
خدایی نکرده یک اتفاق برای بازیکنان ما بیفتد کســی 
پاسخگو است؟  تنها درخواســت ما این بود که ضمانت 
بدهید که اگر برای کســی اتفاقی افتاد پاسخگو باشید. 
بعضی ها می گویند من تمایالت رنگی دارم. در فدراسیون 
جلسه بین مدیران باشگاه ها بگذارید. من نخستین نفری 
هســتم که امضا می کنم که قهرمان مشخص شود. من 
هیچ مشکلی ندارم. حمیداوی که با برنامه ورزشی رادیو 
تهران صحبت می کرد خطاب به مجری گفت: من از شما 
یک سؤال دارم. جام یا جان؟ ما ۲۸ میلیون برای آزمایش 
هزینــه کردیم. بعد باید هر هفته این کار را بکنیم؟ یک 

ســؤال دیگر هم دارم. اگر امروز تســت من منفی شد و 
فردا کرونا گرفتم، تا هفته بعدی که تست بدهم تکلیف 

چیست؟

مهدی: ارکان قضایی درباره انصراف ها #
تصمیم می گیرند

سرپرست کمیته مسابقات ســازمان لیگ در خصوص 
نامه چهار باشگاه خصوصی به وزیر ورزش  و بحث مالی 
باشگاه ها برای انجام تست های پزشکی گفت: مسائل مالی 
در باشگاه های ما وجود دارد و متأسفانه حلقه حل نشده 
فوتبال ماست اما اجازه دهید درباره بحث انصراف تیم ها 
ارکان قضایی پاسخ دهند و ما به این موضوع ورود نکنیم. 
من فقط امیدوارم همه تیم ها را شــاداب و ســرحال در 

مسابقات ببینیم.
مهدی در واکنش به این پرســش که آیا مسابقات لیگ 
برتر در همان تاریخ از قبل اعالم شده )۲9 خرداد دیدار 
معوقه و 3 تیرماه( برگزار خواهد شد گفت: ما هر مدلی که 
می خواستیم مسابقات را شروع کنیم، طبیعی بود که در 
هفته های اول تنش هایی وجود داشته باشد، اما امیدواریم 

رفته رفته این مسائل حل شود.

درد  بی قانونی
سینا حسینی: یکی از مشکالت ثابت مدیریت فدراسیون 
فوتبال در ســال های اخیر نبود ساختار مناسب برای اخذ 
تصمیم گیری در مقاطع حساس بوده است، مدیران فوتبال 
ایران با وجود ادعاهای دهان پر کن مبنی بر پیروی از اصول 
و قواعد اســتاندارد همچنان آماتور و غیر حرفه ای رفتار 
می کنند تا رفتارهای اعتراضی به شــکل قابل توجهی در 

بدنه فوتبال ایران نهادینه شود.
اگر مدیریت بر اســاس اصول و ساختار حرفه ای استوار 
شده بود در خصوص هرگونه مســئله ای مرجع اجرایی 
می توانســت به قوانین و مقررات رجوع کند تا با اســتناد 
به قانون معضل و مشــکل را برطرف سازد اما نبود قوانین 
کارآمد سبب شده بحران های مدیریتی یکی پس از دیگری 

به وجود بیاید.
نمونه مصداقی این اتفاق را می توان در خصوص برگزاری یا 
عدم برگزاری رقابت های لیگ برتر مشاهده کرد، از آنجا که 
قانون گذاران و نویسندگان آیین نامه های داخلی هیچ پیش 
زمینه ای برای شرایط موجود در نظر نگرفته اند، فدراسیون 
فوتبال و ســازمان لیگ در برهه کنونی دائماً روی موضع 
همیشگی خود پافشــاری می کند تا لیگ فوتبال برگزار 
شود در حالی که باشگاه های حاضر در مسابقات لیگ برتر 

خواسته دیگری را مطرح می کنند.
شاید اگر مدیرانی قاطع و قانون محور در رأس فوتبال ایران 
حضور داشتند با یک تصمیم عاجل و فوری سرنوشت لیگ 
تحت تأثیر کرونا را مشخص می کردند اما از آنجا که هر یک 
از مدیران فوتبال ایران تحت تأثیر جریان و طیفی قرار دارند 
نمی توان انتظار یک تصمیم گیری اصولی و قاطع را داشت.

نکته جالب توجه اینجاست که در این بین دستگاه های 
نظارتی چون وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون پزشکی 
ورزشی و وزارت بهداشت و درمان نیز پای خود را از ماجرا 
بیرون می کشند تا گزندی بابت این فضای پرحاشیه به 
آن ها وارد نشود اما بر خالف این سه مرجع تصمیم گیری 
همه مدیران میانی و ســطح یک فدراسیون به عناوین 
مختلف در این خصوص اظهارنظر می کنند تا ناهنجاری 
مدیریتی برای هزارمین بار در فوتبال ایران علنی شود که 
مدیریت فدراسیون پنج ستاره قدرت تصمیم گیری درباره 
یک موضوع غیرمنتظره را ندارد.عقل ســلیم می گوید: 
مدیران عامل 16 باشــگاه لیــگ برتری و تیم های لیگ 
دسته اول را به فدراســیون دعوت کنند تا نظر آن ها را 
نیز جویا شوند و در نهایت یک تصمیم گروهی اخذ شود.

مشهدی ها از لیگ و جام باشگاه های آسیا کنار کشیدند!

ورود تیم قضایی به لیگ برتر

دوری یک ماهه زالتان از میادین
ورزش: زالتان ابراهیموویچ که دوشنبه در تمرینات میالن از ناحیه عضله ساق پای 
خود دچار آســیب دیدگی شد، از ناحیه عضله سولئوس )ماهیچه نعلی واقع در زیر 
ماهیچه دوقلو( واقع در ساق پا دچار مصدومیت شده است و حدود یک ماه به دور 
از مستطیل سبز خواهد بود. ساق پای ابراهیموویچ 3۸ ساله باید 10 روز دیگر دوباره 
مورد آزمایش قرار بگیرد و اگر همه چیز خوب پیش  برود، انتظار می رود تا یک ماه 
دیگر به شــرایط بازی برســد. پیش از این بیم  پارگی تاندون آشیل در ایبرا وجود 
داشت که در صورت وقوع چنین مصدومیتی، احتمال دوری 6 هفته تا چند ماهه 

این بازیکن از میادین وجود داشت.

رئال مادرید به دنبال قرض دادن یوویچ
ورزش: باشگاه رئال مادرید خود را آماده قرض دادن لوکا یوویچ به باشگاهی دیگر در 
فصل نقل وانتقاالت تابستانی پیش رو می کند، مهاجمی که مورد توجه باشگاه میالن 
قرار دارد. این مهاجم صربستانی، تابستان اخیر با قراردادی 6 ساله به ارزش 60 میلیون 
یورو از اینتراخت فرانکفورت به رئال مادرید پیوست اما نتوانسته در این تیم خودی نشان 
دهد. او این فصل در ۲4 بازی از رقابت های مختلف )770 دقیقه از ۲هزار و 160 دقیقه 
ممکن( برای کهکشانی ها به میدان رفته که حاصل آن دو گل زده و دو پاس گل بوده 
است. باشگاه میالن نسبت به جذب یوویچ ۲۲ ساله عالقه مند است، اما قادر به خرید 

این بازیکن نیست، برای همین در نظر دارد با قراردادی قرضی او را به خدمت بگیرد.

بیل: گلف بازی کردنم مشکلی ندارد
ورزش: ستاره ولزی رئال مادرید به دفاع از مشغولیت هایش در ورزش گلف پرداخت. 
گرت بیل می گوید: »خیلی ها از من انتقاد می کنند که چرا گلف بازی می کنم. بله 
من عاشــق گلفم و نمی دانم کجای این کار مشــکل دارد؟ با پزشکان در این مورد 
صحبت کرده ام و هیچ کدام مخالفت نکرده اند. حتی استفان کوری)بسکتبالیست 
معــروف آمریکایی( صبح روز بازی گلف بازی می کند ولی من وقتی دو روز قبل از 
یک مســابقه گلف بازی می کنم، انتقاد می کنند که ببینید در حال انجام چه کار 
مضری اســت. گلف سبب می شــود تا ذهنم از نکات منفی دور شود و از فوتبال و 

حواشی اش فاصله بگیرم.

کاستا: عکس های پزشکی ام از تعداد بازی هایم بیشتر بود!
ورزش: ستاره برزیلی تیم فوتبال یوونتوس از دچار شدن به مصدومیت های مکرر خسته 
شــده است و به همین دلیل به بازنشســتگی فکر می کند. داگالس کاستا در این رابطه 
می گوید: »گاهی اوقات با خودم فکر می کنم که آیا هنوز هم می توانم بازی کنم یا دیگر باید 
بازنشسته شوم؟ هر بار که به زمین بازی می روم دوباره مصدوم می شوم. اما بعد که دوباره از 
تلویزیون فوتبال تماشا می کنم، یادم می آید که فوتبال عشق من است و به خودم می گویم 
که هنوز هم می توانم در سطحی باال بازی کنم. این همان چیزی است که من را زنده نگه 
می دارد. گاهی اوقات با الکس ساندرو شوخی می کنم و به او می گویم تعداد دفعاتی که برای 

تشخیص مصدومیت هایم از پایم عکس گرفته شده، از تعداد بازی هایم بیشتر بوده است.

امین غالم نژاد: پس از اعالم شــیوع ویروس کرونا در 
کشور و تعطیلی مسابقات لیگ برتر فوتبال، میودراگ 
رادولوویچ ، ســرمربی ذوب آهن ایــران را ترک کرد. در 
همان زمان گفته شد این مربی مونته نگرویی اعالم کرده 
است دیگر قصد بازگشــت به ایران را ندارد، موردی که 
چندان جدی گرفته نشــد. حاال پس از گذشت حدود 
دو ماه از غیبت رادولوویچ به نظر می رسد این شایعه به 

واقعیت نزدیک شده است.
طبق وعده مسؤالن باشگاه ذوب آهن قرار بوده است این 
مربی هفته گذشته در اصفهان خود را به باشگاه معرفی 
کند، اما همچنان از حضورش خبری نیست. این درحالی 
است که به تازگی از رادولوویچ درخواست شده تا به ایران 

بازگردد، اما او ترتیب اثری نداده است.
با این حال قاسم حدادی فر این خبر را تکذیب می کند: 
چنین چیزی درست نیست. درست است که سرمربی 
ما در ایران نیســت اما آقای حسن استکی و صلصالی 
تمرینــات ما را کنترل می کنند و هر روز برای ما برنامه 
تاکتیکی جدید می فرستند. او ادامه داد: هم تمرینات ما 
و هم وزن و رژیم های غذایی ما کامالً تحت کنترل است 
و اینکه گفته می شود در این مدت کنترلی روی بازیکنان 

ذوب آهن نیست حرف اشتباهی است.
شایعه عدم بازگشت میودراگ رادولوویچ، سرمربی تیم 
فوتبال ذوب آهــن اصفهان به ایران هــر روز پُررنگ تر 
می شود. در این میان حتی شایعاتی در خصوص انتخاب 
جانشــین رادولوویچ در ذوب آهن هم مطرح شده است. 
گویا مسئوالن باشــگاه ذوب آهن اصفهان مذاکراتی با 
محرم نویدکیا، بازیکن اسبق تیم فوتبال سپاهان برای 

هدایت این تیم داشته اند.

شرط محرم#
شنیده ها در این مورد آن قدر قوی است که اگر نویدکیا 
سرمربی ذوب آهن شــد نباید زیاد تعجب کرد. شنیده 
می شــود نویدکیا که تعلق خاطر زیادی به سپاهان دارد 
به این دلیل راضی شــده تا پایان فصل هدایت ذوبی ها 
را برعهده بگیرد که تیمش قرار نیست دیگر با سپاهان 

بازی کند.
البتــه نویدکیا یک شــرط دیگر هم بــرای حضور در 
ذوب آهن دارد و آن هم اینکه رادولوویچ به صورت قطعی 
از ذوب آهن جدا شود. این سرمربی اهل مونته نگرو پس 
از حضور کوتاهی که در ایران داشــت، به نظر می رسد 
دیگر تمایلی به بازگشت ندارد و باید دید در طول یکی، 

دو هفته آینده چه اتفاقاتی رخ می دهد.

گزینه سپاهان#
همه این ها در شرایطی است که همچنان نویدکیا یکی 
از گزینه های ســپاهان در فصل آینده به شمار می رود. 
چنــدی پیش بود که در گزارشــی نوشــتیم اگر امیر 
قلعه نویی تمایلی به ادامه حضور در ســپاهان در فصل 
آینده نداشــته باشــد و بخواهد این تیم را ترک کند، 
نویدکیا و هادی عقیلی به عنوان دو پیشکسوت محبوب 
زرد پوشان، هدایت این تیم را برعهده می گیرند. هواداران 
ســپاهان که عالقه خاصی به محــرم نویدکیا کاپیتان 
سابق تیمشان دارند بهترین گزینه برای هدایت تیمشان 
در صورت پایــان همکاری با امیر قلعه نویی را نویدکیا 
می دانند که هم به لحاظ فنی مورد تأیید است و با هوادار 
و پیشکسوت و رسانه و مدیران باشگاه و کارخانه رابطه 

خوبی دارد.

ورزش: با تصمیم جدید فدراسیون جهانی برای رقابت های 
کسب سهمیه المپیک، کاپیتان تیم ملی مردان هم شانس 
دوباره ای برای حضور در توکیو پیدا کرد. با توجه به شیوع 
ویروس کرونا در سرتاســر جهــان، در هفته های پایانی 
سال گذشته شمسی فدراسیون جهانی مسابقات کاراته 
وان رباط مراکش را لغــو کرد. پس از لغو این رقابت ها، 
مسابقات مادرید جایگزین شد اما این رقابت ها نیز برگزار 
نشد تا فدراسیون جهانی امتیازات کاراته وان سالزبورگ 
اتریش را به عنوان مرحله نهایی احتســاب امتیازات از 
طریق رنکینگ مد نظر قرار دهد.برهمین اساس فدراسیون 
جهانی چهار کاراته کا ایران به نام های سارا بهمنیار، حمیده 
عباســعلی، بهمن عسگری و ســجاد گنج زاده را به عنوان 

المپیکی های کاراته ایران معرفی کرد.

شانس رزیتا#
حاال با تصمیم جدید فدراسیون جهانی، کاراته ایران این 
شانس را دارد که با شرکت در کاراته وان مراکش ۲0۲1 
یک ســهمیه دیگر در بخش بانوان بدســت آورد. رزیتا 
علیپور نماینده ایران در وزن 61- بانوان اســت که این 
فرصت را دارد از طریق رنکینگ راهی بازی های المپیک 
شــود. در بخش بانوان با توجه به اختالف امتیاز باالی 
عباسعلی با نفرات پشت سر خود، حضور وی در توکیو 
قطعی اســت ولی بهمنیار باید فاصله امتیازی خود را با 

نفرات بعد از خود حفظ کند.

رقابت پورشیب و گنج زاده#
در بخش مردان کســب دو ســهمیه از سوی ایران 

قطعی اســت. امتیازات باالی بهمن عسگری موجب 
شــده وی تحت هر شــرایطی مســافر توکیو شود 
ولی حــاال در وزن 75+ کیلوگرم بــا تصمیم جدید 
فدراســیون جهانی، رقابت میان ذبیح اهلل پورشــیب 
و ســجاد گنج زاده خواهد بــود تا یکی از آن ها جواز 
حضور در المپیک را بدست آورد. در این وزن نیز یک 
ســهمیه برای ایران قطعی است و پیش از این اعالم 
شده بود گنج زاده ســهمیه را کسب کرده، اما حاال 
پورشــیب کاپیتان تیم ملی هم شانس پیدا کرده تا 

سهمیه را از آن خود کند. 
فدراســیون جهانی کاراته اعالم کرد: با تعویق بازی های 
المپیک توکیو به ســال ۲0۲1 و تصویب مراحل جدید 
صالحیت المپیک توسط IOC ، فدراسیون جهانی کاراته 
ناچار شد که سیستم گزینش ورزشکاران برای المپیک را 
مرور کند تا بتواند سیستم را با شرایط جدید تنظیم کند.

بر همین اســاس با حفظ ماهیت اصلی سیســتم اولیه 
گزینش ورزشــکاران المپیکی، تعدادی از مسابقات به 
مسیر کسب سهمیه المپیک اضافه شد که یکی از این 
مسابقات کاراته وان رباط مراکش ۲0۲1 است که پیش 

از این قرار بود در سال ۲0۲0 برگزار شود.
البته فدراسیون جهانی اعالم کرده امکان جایگزینی این 
رویداد با دیگر رقابت لیگ برتر کاراته وان که در ســال 

۲0۲1 برگزار می شود نیز وجود دارد.
دیگر رویداد در نظر گرفته شده مسابقات قهرمانی اروپا 
۲0۲1 است که پیش از این قرار بود ۲0۲0 برگزار شود. 
این مسابقات در سال ۲0۲1 به جای باکوی آذربایجان 

در گوتنبرگ سوئد برگزار می شود.

نویدکیا روی نیمکت ذوب آهن می نشیند؟

»رادولوویچ« توی پیچ!
اصالحات فدراسیون جهانی به نفع کاپیتان

تعداد المپیکی های کاراته ایران به پنج می رسد؟

ورزش: علیرضــا بیرانونــد می گویــد: تیم هــای حریف 
پرســپولیس نقشه ای را دارند و طبق آن جلو می روند که 

قسمت آخر آن، لغو کامل لیگ نوزدهم است.
علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم پرســپولیس در باشــگاه 
پرســپولیس حضور یافت و در پاسخ به سؤال خبرنگارانی 
کــه دلیل این موضوع را جویا شــدند گفت: برای ســایز 

لباسش به باشگاه آمده است! 
او در ابتــدای صحبت هایش درباره تمرینات پرســپولیس 
گفت: خدا را شکر همه چیز عالی بوده و تمرینات با رعایت 

نکات بهداشتی شروع شده. 
پرسپولیس تنها تیمی اســت که با نظم تمرین می کند و 
امکانات خوبی برای ویروس کرونایی که آمده دارد و خدا 
را شکر تمرینات را شروع کرده ایم و روز به روز هم بچه ها 

بهتر می شوند.

نرفتن به آنتورپ#
بیرانوند که ســایز لباس را بهانه فرار از سؤال خبرنگاران 
در لحظه ورود قرار داده بود، این بار در واکنش به ســؤالی 
درباره علت واقعی حضورش به تیم آنتورپ نیز اشاره کرد 
و توضیح داد: آنتورپ جای خودش را دارد، آن ها به دنبال 
این هســتند که من هرچه زودتر تست پزشکی را بدهم و 
اعالم کردند که نخستین روز که پروازهایشان را باز کنند، 

بلیت می خرند تا تست پزشکی بدهم. 
ممکن اســت ۲0 خرداد یا ۲9 خرداد باشــد، من خیلی 

دوســت ندارم این اتفاق حاالحاالها برایم بیفتد و دوست 
دارم پس از لیــگ رخ دهد تا افتخاری که می خواهم را با 

پرسپولیس بدست بیاورم.
خروج بیرانوند در این تاریــخ از ایران و حضور در اردوی 
آنتورپ بــه این معنی اســت که نمی توانــد در 9 هفته 
باقی مانده از لیگ پرســپولیس را همراهی کند، آن هم در 
شــرایطی که او پوکر قهرمانی با قرمزهــا را آرزوی خود 
می داند. اما از طرف دیگر حضور وی در تســت پزشکی و 
تمرین تیم بلژیکی، پرسپولیس را صاحب 400 هزار دالر 

باقی مانده از رضایت نامه این بازیکن خواهد کرد.

قرنطینه یهویی#
ســپس نوبت به موضوع نامه انصرافی چهار باشگاه رسید؛ 
خبرنگاران که برای طرح این پرســش بی تابی می کردند، 
با این پاســخ از سوی بیرانوند مواجه شدند. این چهار تیم 
خیلــی زود انصراف دادند و فکر می کنم یک هفته قبل از 
شروع بازی ها این تیم ها می شــوند 9-10 تیم! چون من 
االن در ذهن تمام مدیرعامل ها و ســرمربیان دیگر تیم ها 
را می خوانم که اگــر االن بگویند بازیکنان ما کرونا دارند، 
وقت برای قرنطینه دارنــد اما خب 100درصد مواردی را 
دارند که رو نمی کنند. پرسپولیس هم دو نفر از تدارکاتش 

کرونا گرفته و خداراشکر کنار ما نیستند. 
امــا مطمئنم دیگر تیم ها که می گوینــد ما مورد کرونایی 
نداریم، درکشــان می کنم اما یک هفته قبل از مســابقات 

دارنده می شوند و آن موقع وقت برای قرنطینه دو هفته ای 
نیست.

تعطیلی لیگ#
دروازه بان شــماره یــک قرمزها که حــاال یک مصاحبه 
جنجالی را می گذرانــد، نظر خود را درباره ادامه لیگ هم 
گفت: من می گویم کنســلش می کنند چــون دنبال این 
هســتند! وقتی بیایند ۲۸ خــرداد بگویند که بازیکنان ما 
کرونا دارند، دو هفته قرنطینــه دارد که می رود برای ماه 

آینده. این ها نقشه دارند و با آن جلو می روند.

حق رادو#
پــس از این جمالت بیرانوند به ســرعت قصد ترک محل 
را داشــت اما یک خبرنگار پیگیر بحث رادوشوویچ را هم 
پیش کشید که امروز به تهران آمده. بیرانوند با تمجید از 
دروازه بان ذخیره اش عنوان کرد: رادو از دوســتان خوب 
من اســت و دوســت دارم اگر اتفاقی قرار است برای گلر 
پرســپولیس رخ دهد، رادو فصل را بــه عنوان دروازه بان 
اول شروع کند. نظر لطفش است که گفت من دروازه بان 
اول هستم اما االن هم می گویم اگر قرار است لیگ بیستم 

شروع شود، رادو باید بازی ها را شروع کند. 
او زحمت کشــیده و چهار سال در پرسپولیس بوده و پسر 
با ادبی اســت و خوب تمرین می کند و امیدوارم به حقش 

برسد.

امیرمحمد سلطان پور: می توان به راحتی درک کرد که 
چرا ایوان زامورانو بازیکن سابق اینترمیالن نسبت به اینکه 
ســتاره کنونی این تیم یعنی لوتارو مارتینز باشــگاه را به 
مقصد بارسا ترک نمی کند خوشبین است. زامورانو می گوید: 
»من متقاعد شــده ام که لوتارو می ماند. بارسلونا باید 100 
میلیون یورو برای مارتینز پرداخت کند و این حداقل پولی 
است که اینتر قبول می کند. اما بارسلونا مشکالت مالی دارد 
که به آن ها اجازه نمی دهد مارتینز را بخرند. من هیچ شکی 

در این مورد ندارم«.

نقشه های متنوع بارسا برای لوتارو#
اما با وجود اینکه بارسلونا از لحاظ اقتصادی دست و بالش 
بسته است و شــاید نتواند بازیکنی به گرانقیمتی نیمار را 
به نیوکمپ برگرداند، اما مسلماً برای خرید لوتارو مارتینز 
تسلیم نخواهد شــد. در واقع کاتاالن ها برای جذب او در 
چند وقت اخیر خیلی خالقانه عمل کرده اند، بازیکنی که 
بند فســخ قرارداد 111 میلیون یورویی دارد. بارسلونا در 
یکــی از حرکت های خاص خود تالش کرده که نلســون 
ســمدو را با ژوآ کنســلو از منچسترسیتی معاوضه کند و 
سپس کنســلو را به اینتر بدهد تا قیمت درخواستی آبی 
و مشــکی پوشــان برای مارتینز را به شکل قابل توجهی 
کاهش دهــد. آبی و اناری پوشــان همچنین به شــدت 
در تالش هســتند منابع پول نقد خود را برای تابســتان 
افزایش دهند. به همین دلیــل آن ها برای هر بازیکنی از 
تیم خود به جز لیونل مســی، آندره تراشــتگن و فرانکی 
دی یونگ به پیشــنهادات دیگر باشــگاه ها گوش خواهند 
داد. این بدان معنی اســت که حتی بارســلونا آماده است 
عثمان دمبله و آنتوان گریزمان که جزو خریدهای نمادین 
دوران ریاســت جوزب ماریا بارتامئو در باشگاه بود را نیز 

به فروش برسانند.

خریدهای اشتباه بارتامئو#
بارتامئو کسی است که چند وقت پیش اعالم کرد که دمبله نسبت 
به نیمار بازیکن بهتری اســت. او همچنین تالش زیادی کرد تا 
گریزمان را به نیوکمپ بیاورد با وجود اینکه طرفداران بارسا نسبت 
به تحقیرهایی که این بازیکن فرانسوی یک سال قبل به آن ها روا 
داشــته بود به شدت دلخور بودند. با این وجود هنوز نگرانی های 
زیادی در خصوص شکل کار گریزمان در ترکیب بارسا وجود دارد. 
او مهاجمی است که بیشتر به درد چیدمانی با دو مهاجم می خورد 
اما بارسلونا عاشق بازی با روش 3-3-4 است که این کار را برای 
او سخت کرده است. بر همین اساس کاتاالن ها پیشنهادی درباره 

1۲0 میلیون یورو یعنی همان مقداری که برای او پرداخت کردند 
را از باشگاه های دیگر قبول خواهند کرد. در مورد دمبله باید گفت 
که شکی نیست او بازیکنی با ظرفیت بسیار باالست. اما این وینگر 
۲3 ساله خیلی مصدوم می شود و همیشه بیشتر فصل را به همین 
دلیل از دست می دهد. به همین دلیل فروش او که در سال ۲017 
با رقم 105 میلیون یورو از دورتموند خریداری شــد نیز بسیار 
محتمل است. البته بارسا هنوز برای او پیشنهادی جدی دریافت 
نکرده که البته با توجه به بی انضباطی هایی هم که همیشه داشته 
جای تعجب ندارد. ساموئل اومتیتی مدافع بارسا نیز مثل دمبله 
به خاطر مصدومیت های متعدد ســبب شده که زیر تیغ فروش 

باشد اما باشگاه به دلیل نداشتن گزینه جانشین خط دفاعی شاید 
آنچنان راغب به فروش او نباشد.

دردسری به نام کوتینیو#
اما اصلی ترین گزینه آبی و اناری پوشــان برای فروش مسلماً 
کســی نیســت جز فیلیپ کوتینیو! بارســا در به در دنبال 
باشگاهی می گردد تا رکورد دار گرانقیمت ترین بازیکن خود 
را به آن بفروشــد. این بازیســاز برزیلی هم اکنون به صورت 
قرضی در بایرن مونیخ حضور دارد و مصدوم است اما باشگاه 
آلمانی اعالم کــرده تمایلی برای دائمی کــردن قراردادش 
ندارد. بارســلونا امیدوار اســت تا یک باشــگاه لیگ برتر از 
انگلســتان پیدا کند تا کوتینیو را بفروشــد اما این حقیقت 
را نیــز نباید نادیده بگیریم کــه غول های این لیگ نیز خود 
دچار مشــکالت اقتصادی شده اند. بارسا برای کوتینیو 160 
میلیون یورو پرداخت کرده اما هیچ باشگاهی پیدا نشده که 
حتی با نصف این مبلغ پیشنهادی ارائه کند. بارسا حتماً باید 
40 میلیون یورو در این تابســتان از فــروش بازیکنان خود 
درآمد داشته باشد تا بتواند هدف های تعیین شده در رویکرد 
اقتصادی این باشــگاه را به انجام برســاند و فروش کوتینیو 
)اگر مشــتری پیدا کند( می تواند این مشــکل را حل کند. 
بارسا همچنین به دنبال فروش دو هافبک پا به سن گذاشته 
خود یعنی آرتورو ویدال و ایوان راکیتیچ نیز هســت. این دو 
بازیکــن به ترتیب 9 میلیون یورو و 6 میلیون یورو ســاالنه 

فقط حقوق می گیرند.
مشکل اصلی بارسا اینجاست که ترکیبش پر شده از بازیکنان پا 
به سن گذاشته و از لحاظ مصدومیت شکننده، که حقوق زیادی 
می گیرند و هیچ باشگاهی نمی خواهد آن ها را بخرد. شاید بارسا 
بتوانــد باالخره راهی برای خرید لوتــارو مارتینز پیدا کند اما با 
چیزهایی که اکنون می بینیم، ایوان زامورانو حق دارد که از ماندن 

مهاجم تیم محبوبش خوشبین باشد.

هافبک پرســپولیس که این روزها شــاهد حضور دوباره 
خود و هم تیمی هایش در زمین تمرین اســت، از لحظه 
جالب با کمال کامیابی نیا رونمایی کرد! سیامک نعمتی در 
استوری اینستاگرامی خود عکسی از لحظه الیی زدن به 
کمال کامیابی نیا را منتشر کرده که با جمله »دیگه کمال 
ببخشید« به آن واکنش نشان داده است. جالب اینجاست 
که امید عالیشاه نیز که شاهد این صحنه بوده است هم در 

استوری خود به آن پرداخته است.

باشــگاه بوندس لیگایی در توییتر خود به شــکل جالب توجه و 
بامزه ای به عملکرد درخشان تیمو ورنر بازیکن الیپزیگ در مقابل 

این تیم واکنش نشان داده است. 
باشــگاه ماینتس در توییتر خود در جواب به یکی از کاربران 
که از هت تریک تیمو ورنــر بازیکن الیپزیگ در دیدار رفت و 
برگشت مقابل ماینتس گفته، به شوخی به یورگن کلوپ پیام 
داده که اگر لیورپول واقعاً این مهاجم را می خواهد چرا زودتر 

او را نمی خرد؟!

باشگاه ماینتسسیامک  نعمتی
اســطوره فوتبال پرتغال و باشــگاه رئال مادرید در پستی 
اینستاگرامی از دیدار با دوست و هم تیمی قدیمی خود پس 
از مدت ها خبر داد. لوئیز فیگو در پست اینستاگرامی اش 
عکسی در کنار مدافع چپ مطرح سال های گذشته برزیلی 
یعنی روبرتو کارلوس منتشر کرده که برای سال ها در کنار 
هم در رئال مادرید درخشیدند. فیگو در متن پست خود 
نوشته: »خوشحالم که پس از مدت ها حضور در قرنطینه 

دوباره تو را می بینم دوست من«.

فوق ســتاره باشگاه یوونتوس در اســتوری اینستاگرامی خود 
کلیپی از حرکت نمایشی فوق العاده خود در حاشیه تمرین این 
باشگاه ایتالیایی منتشر کرد. کریستیانو رونالدو در استوری که 
منتشر کرده به شــکل چیپ توپ را از مسافتی دور به داخل 
سبد بســکتبال می اندازد. در حالی که بســیاری از صفحات 
ورزشی شبکه های اجتماعی این حرکت او را با توانایی دستان 
مایکل جردن مقایسه کردند اما خود او با دو شکلک به شکلی 

متواضعانه به آن واکنش نشان داده است.

کریستیانو رونالدولوئیز فیگو

در گفت و گو با خبرنگاران

افشاگری بیرانوند در مورد نقشه حریفان پرسپولیس

ضد  حمله

تالش استقالل برای مجوز خروج دیاباته 
ورزش: از باشگاه استقالل خبر می رسد میلیچ امروز چهارشنبه به تهران 
بازخواهد گشت و این تیم در حال نامه نگاری برای خروج دیاباته از مالی 
است، زیرا دیاباته همچنان اجازه خروج از کشور خود را به علت ویروس 

کرونا ندارد.

گل محمدی: 
 آغاز فوتبال به شناسایی مبتالیان 

کمک کرده است
ورزش: یحیی گل محمدی، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس اعتقاد دارد 
آغاز دوباره مسابقات فوتبال در کشور، به شناسایی مبتالیان به ویروس 
کرونا کمک کرده است. یحیی گل محمدی گفت: هر هفته از بازیکنان 
تســت کرونا می گیریم. اگر فوتبال را بخواهند تعطیل کنند، تصمیم 
درســتی نیســت. در هر صورت ما تافته جدا بافته از جامعه و اجتماع 
نیستیم و ما فوتبالی ها باید در این جامعه حضور پیدا کنیم. مسئله مهم 
این اســت که شغل ما فوتبال است و خود من به شخصه کار دیگری 
ندارم. اگر قرار است فوتبال را تعطیل کنند، واقعاً چه زمانی می خواهند 
شروع کنند؟ مسئله ای که خیلی به شناسایی افراد مبتال کمک کرده، 
این است که فوتبال شروع شد. خیلی از این افرادی که مشخص شده 
مبتال به این ویروس هســتند، اگر تست نمی دادند، پنهان می ماندند و 

امکان سرایت در خانواده خودشان بود. 

مشکل جدی اوساگونا برای سفر به ایران
ورزش: کریستین اوساگونا که در کشورش نیجریه به سر می برد برای 
بازگشت به ایران با مشکل پروازی مواجه شده است. شرایط خاص کشور 
نیجریه به خاطر شیوع ویروس کرونا باعث شده پرواز های این کشور به 
کشورهای دیگر بسیار محدود و متوقف شوند، از این رو اوساگونا تا اطالع 
ثانوی باید در نیجریه بماند. با شرایط موجود بازگشت اوساگونا به ایران 
برای شرکت در تمرینات سرخپوشــان در حال حاضر منتفی است و 

مشخص نیست او چه زمانی موفق به سفر ایران خواهد شد.

تعداد نیمکت نشینان افزایش می یابد
ورزش: با توجه به فشردگی بازی های لیگ و برای جلوگیری از افزایش 
تعداد مصدومان باشــگاه ها سازمان لیگ تصمیم گرفته برای هر بازی 
تعداد تعویض ها را به عدد پنج برساند تا دست سرمربی ها برای تغییرات 
بازتر شود. البته این احتمال وجود دارد که تعداد افراد حاضر در فهرست 
تیم ها هم افزایش پیدا کند تا هر تیم بتواند نفرات بیشتری روی نیمکت 
خود داشته باشد. در حال حاضر حضور هشت بازیکن روی نیمکت مجاز 

است و ممکن است این تعداد به 10 نفر افزایش پیدا کند.

خداحافظی فرشید باقری با مصدومیت قدیمی 
ورزش: فرشــید باقری فصل قبل یکی از مؤثرترین بازیکنان استقالل 
بود اما او در لیگ نوزدهم به دلیل مصدومیت مچ پا هفته های زیادی را 
ازدست داد و این مسئله سبب شد از حضور در ترکیب اصلی استقالل 
باز بماند. با این حال باقری در مدت تعطیلی لیگ برتر تمرینات مختلفی 
را روی پای مصدوم خود انجام داده است و امیدوار است با شروع بازی ها 
این مصدومیت قدیمی سراغ او نیاید و بتواند با آمادگی کامل در تمرین 

استقالل شرکت کند.

رضایت کلی مجیدی از آمادگی بدنی بازیکنان
ورزش: روزی که لیگ برتر به دلیل شــیوع ویروس کرونا تعطیل 
شــد فرهاد مجیدی برنامه مدون تمرینــی را در اختیار بازیکنان 
تیمش قــرار داد و البته به همه آن ها هشــدار داد در صورتی که 
با شــروع تمرینات  آماده نباشند با جریمه روبه رو می شوند. نکته 
جالب اینکه با شــروع تمرینات فرهاد مجیــدی از میزان آمادگی 
بازیکنان تیمش رضایت نســبی داشــته اســت و آن ها 70 درصد 

برنامه های تمرینی کادرفنی را اجرا کرده اند.

تست کرونا پنج فوالدی مثبت شد
ورزش: اینکه هرروز تست کرونا چند بازیکن لیگ برتری مثبت شود، 
دیگر موضوع عجیبی نیست؛ پس از تأیید چند مبتال به ویروس کرونا 
طی روزهای گذشته در چند تیم لیگ برتری فوالد خوزستان در خبری 
رســمی از مثبت شدن تست پنج بازیکن خود خبر داد که یک شوک 

بزرگ به فوتبال ایران تلقی می شود.

شهریور و مهر؛ زمان احتمالی مسابقات ملی 
ورزش: در شــرایطی که هنوز تاریخ برگزاری لیگ ایران مشخص 
نیســت و خیلی ها از روز ۲9 خردادماه به عنــوان تاریخ احتمالی 
مســابقات حرف می زنند، مهدی خراطی رئیس دپارتمان تیم های 
ملی در این خصوص این طور گمانه زنی کرده اســت:» بر اســاس 
اطالعاتی که به صورت شــفاهی از منابع مطلــع در فیفا و کمیته 
مسابقات AFC دریافت شده فیفا به دنبال برگزاری ادامه مسابقات 
مقدماتــی جام جهانی در ماه های ســپتامبر و اکتبر )شــهریور و 
مهرماه( اســت. با این وجود تصمیم نهایی در خصوص اعالم برنامه 
مســابقات با بررسی شرایط کشــورهای مختلف جهان و وضعیت 

کنترل بیماری کرونا اتخاذ خواهد شد«. 

دربی دوستانه اصفهان در 18 خرداد
ورزش: تیم ذوب آهن که تمریناتش را در زمین ملت برگزار می کند، 
قرار است روز 1۸ خرداد در دیداری دوستانه به مصاف تیم همشهری 
سپاهان برود و با مسئوالن این تیم نیز هماهنگی هایی را انجام داده اند.

قرار است این بازی به میزبانی تیم سپاهان برگزار شود و احتمال دارد 
که در نقش جهان به انجام برسد. 

سفر  مخفیانه کی روش به مشهد
ورزش: می گویند کی روش بخشــی از طلب ۲00هزار دالری خود 
را به دو مؤسسه خیریه در مشــهد داده است، اما هیچ مؤسسه ای 
این مسئله را تأیید نکرده است. همه بازدید های کی روش از مراکز 
خیریه به پایتخت مربوط می شود و در تمام هشت سالی که در ایران 
حضور داشــت، هرگز به مراکز خیریه مشهد یا شهرستان دیگری 
نرفت و به این دلیل نباید هیچ شناختی از آن ها داشته باشد. البته 
کی روش در سال آخر حضورش در ایران سفری یک روزه به مشهد 
داشــت، اما غیر از برگــزاری یک کنفرانس مدیریتــی و تبلیغاتی 
پرســود برای بانکی که او را به همین منظور به مشهد کشانده بود، 
هیچ کار دیگری نکرد و در مدت کمتر از ۲4 ساعتی که در مشهد 

بود، از اتاق هتلش هم خارج نشد.

منهای فوتبال

عبادی پور در لهستان ماندنی شد
ورزش: میالد عبادی پور، دریافت کننده تیم ملی والیبال ایران که 
در چند ســال اخیر راهی پالس لیگا لهستان شده و در ترکیب تیم 
اسکرا بلهاتوف خودش را جا انداخته، با توجه به عقد قرارداد سه ساله 
با این باشگاه در سال ۲019، حداقل دو سال دیگر در لهستان ماندنی 

است.
این ملی پوش والیبال پس از تعطیلی پالس لیگا به خاطر کرونا راهی 
ایران شــده و چند روز قبل مالقاتی با مدیرعامل باشگاه شهرداری 
ارومیه داشــته اســت. همین دیدار سبب شــد تا شایعه پیوستن 
عبادی پور به تیم شهرش مطرح شود، اما مدیرعامل شهرداری ارومیه 

این موضوع را رد می کند.

 پاسخ  بهداد سلیمی 
به شائبه بزرگ در روز خداحافظی

ورزش: قوی ترین مرد المپیک لندن درباره خداحافظی ناگهانی اش 
در ســن ۲۸ سالگی گفت: حتی همسرم هم در جریان تصمیم من 
نبود. در همان روزهای آخر در دهکده بازی های آســیایی تصمیم 
به خداحافظی گرفتم. زانویم خیلــی اذیت می کرد و از نظر ذهنی 
بهم ریخته بودم. پیش خودم گفتم چــه بهتر که خداحافظی ام با 

یک مدال باشد. 

مدال آور آسیایی دوومیدانی ایران درگذشت
ورزش: قاسم کویتی پور از ورزشکاران نام آور دوومیدانی ایران که در 
بازی های آسیایی 1974 تهران موفق به کسب مدال برنز ماده چهار 
در 400 متر امدادی شد، روز گذشته جان به جان آفرین تسلیم کرد. 
تیم چهار در 400 متر امدادی ایران در بازی های آســیایی 1974 
تهران متشــکل از زنده یاد قاسم کویتی پور، زنده یاد رضا انتظاری، 
فخرالدین عالم شاه و هوشنگ ارشدی بود که توانستند مدال برنز این 

مسابقات را کسب کنند.

علیپور: 
مسابقات مراکش را یک شانس بزرگ می دانم

ورزش: ملی پوش کاراته بانوان گفت: بازگشــت شــرایط سهمیه 
المپیک توکیو به روال قبل و برگزاری مسابقات مراکش را یک شانس 

بزرگ برای خودم  می دانم.
رزیتا علیپــور در خصوص تغییر برنامه فدراســیون جهانی کاراته 
برای برگزاری رقابت های گزینشــی المپیک توکیو اظهار کرد: جزو 
بازیکنانی بودم که با لغو این مســابقات، شانس المپیکی شدن را از 
دست دادم و با برگزاری مجدد پیکار های مراکش، دوباره می توانم به 
المپیک برسم. از این موضوع خوشحال هستم و این تصمیم را یک 

شانس بزرگ برای خود می دانم.

تأخیر در ورود کوبی برایانت به تاالر افتخارات 
دیلی میل: ممکن اســت اضافه شــدن نام کوبــی برایانت به 
تاالر مشــاهیر بســکتبال به دلیل همه گیر شدن ویروس کرونا 
به تأخیــر بیفتد. برایانت مــاه ژانویه در تصــادف هلیکوپتر به 
 همراه دختر 13 ســاله خود و هفت نفر دیگر به طرز غم انگیزی 

کشته شد.
وی قــرار بود در تاریخ ۲9 اوت پس از مرگ، در تاالر مشــاهیر قرار 
گیرد، اگرچه ممکن است این تاریخ به عقب بیفتد و حتی در سال 
۲0۲0 برگزار نشود. برایانت که به عنوان یکی از ستارگان برتر در نظر 
گرفته می شود ۲0 فصل را با لس آنجلس لیکرز گذراند و پنج قهرمانی 

در NBA کسب کرد.

 شایعه بازگشت قاسمی 
به تیم ملی وزنه برداری

میزان: با برکناری محمد کبیری از سرپرستی تیم ملی وزنه برداری 
و انتخابش به عنوان مسئول سالن ورزشی شهید کبکانیان، اکنون از 
مسعود قاسمی که سال گذشته عهده دار این سمت بود، بار دیگر به 
عنوان جدی ترین گزینه برای حضور در این پُست نام برده می شود.

مسعود قاسمی در واکنش به این اتفاق گفت: چون کارمند و تحت 
اختیار فدراسیون هستم هر زمان که بگویند بدون مشکلی، بار دیگر 
به سمت قبلی ام بازخواهم گشت. دوست دارم در هر سمتی که باشم 

بتوانم به ورزش کشورم خدمت کنم.

گنج زاده: کسب سهمیه در شرایط فعلی 
لذتبخش تر است

ورزش: ســجاد گنج زاده در خصوص تصمیم جدید فدراســیون 
جهانی کاراته مبنی بر برگزاری مراحل لغو شــده مسابقات لیگ 
جهانی کاراته وان اظهار کرد: در مصاحبه های گذشــته خود نیز 
عنوان کرده بودم که خــود را المپیکی نمی دانم. همان زمان نیز 
گفتم که دوست دارم تنها مرحله لغو شده مسابقات لیگ جهانی 
نیز برگزار شود تا کسب ســهمیه کنم. زمانی که المپیک توکیو 
یک سال به تعویق افتاد، پیش بینی می کردم که مرحله لغو شده 
لیگ جهانی کاراته وان برگزار شــود. دارنده دو مدال نقره و یک 
مدال طالی جهان افزود: با این وجود خدا را شاکر هستم که هنوز 
فرصت کسب ســهمیه المپیک را دارم. دوست دارم با حضور در 
مرحله پایانی ســهمیه را کسب کنم و می دانم کسب سهمیه در 

زمان فعلی لذتبخش تر است.  

کوهنوردی در رکود 
ورزش: رضا زارعی، رئیس فدراســیون کوهنوردی و صعودهای 
ورزشــی از رکود کوهنوردی در جهان با شرایط فعلی خبر داد. 
رضا زارعی درخصوص وضعیت ملی پوشــان سنگنوردی گفت: 
ملی پوشــان در این مدت تمرینات خود را به صورت اختصاصی 
و زیر نظر مربیان تیم ملــی انجام دادند. از طرفی از زمان ابالغ 
ســتاد مبارزه با کرونا و مشــخص شــدن وضعیت سازمان ها، 
بیشــترین مشکل ما در ماده ســرعت و لید بود. ورزشکاران در 
ماده بولدرینگ می توانستند تمرین کنند و اکنون تمرکز خود را 

روی این مواد قرار می دهند.
وی افزود: ســالن های ورزشــی به صورت پروتکل های بهداشتی 
وزارت ورزش و فدراســیون کوهنوردی راه اندازی شده و اکنون 
بزرگ ترین معضل ما، برگزاری مســابقات زیر نظر فدراســیون 
جهانی اســت. چون این فدراسیون تقویمی را در اختیار ما قرار 

داده که امیدواریم رقابت ها در آن تاریخ برگزار شود. 

ترکیبی پر از بازیکنان مصدوم، پا به سن گذاشته و با حقوق باال

بارسلونا در به در به دنبال فروش ستاره
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ادب و هنرادب و هنر

نگاهی دیگر به سنت های خداخوانی در فرهنگ ایرانی 
شب و چراغ و اذان

خداخوانی سنتی ریشه دار در فرهنگ کهن ایرانی است. همچنان که پیش از 
این، در همین ستون نوشتم، این سنت ریشه دار منشأ شکل گیری مجموعه ای 
وسیع از آداب و رسوم و جهان بینی و باور بوده و هست. این سنت ها اگرچه در 
گذر روزها و روزگارها، تطّور یافته و شکل عوض کرده اند، اما ریشه در فرهنگ 

کهن ایرانی دارند و شاخ و برگی هستند که از آن درخت تناور روییده اند. 
در ایــن فرهنگ، نور، جلوه ای اهورایی دارد و تاریکی، جلوه ای اهریمنی. از این 
رو، شب، جوالنگاه نیروهای اهریمنی است و هر چه که بتواند تاریکی را بتاراند، 
یاری رسان قوای خیر در مقابله با قوای شر است و »چراغ« از همین روست که 
در فرهنگ ایرانی اهمیت و قداست دارد. سوگند خوردن به سوی چراغ، روشن 
کردن چراغ بر خاک درگذشتگان، چراغانی کردن در جشن ها، همه و همه نشان 

از آن باور کهن دارند. 
پدران و مادران ما همچنین در سنتی کهن که تا امروزه  روز هم رسیده، هر گاه 
نوری به تاریکی آورده می شده، ستایش پروردگار را بر زبان جاری می کرده اند 
تا نشان بدهند که حتی در زمان غلبه قوای اهریمنی، پاسدار روشنایی هستند. 
آن ها پیش از سپیده دم از خواب برمی خاسته اند تا پروردگار را نیایش کنند و 
زمینه طلوع دوباره خورشــید و برآمدن روز و حاکمیت قوای روشنی را فراهم 
آورند... . در این میان، پرنده ای هم هســت کــه در باور پدران و مادران ما، نور 
سپیده را از راه دور می بیند و فرارسیدن آن را پیشاپیش خبر می دهد و از این 
رو، جایگاهی ویژه در فرهنگ و آیین های ایرانی دارد. خروس، خروه یا کهرکاسه، 
جلوه ایزد سروش، روی زمین است. آواز او، ستایش پروردگار است و اوست که 
»بوشاسپ« دیو خواب آلودگی را که بر آدمیان، دست دراز کرده، می راند و دیو 

»دروج« را؛ که نمی تواند در خانه ای پا بگذارد که خروسی آنجاست. 
»هنگامی که خروس در سحرگاه می خواند، بوشاسپ می کوشد که همه جهان 
را در خواب نگهدارد و پرهیزگاران را از ورزیدن اندیشه، گفتار و کردار نیک باز 

دارد و به کار بد انگیزد«)وندیداد 18، بند 15 تا 17( 1
خــروس در ادیان ابراهیمی نیز جایگاهی ویژه دارد. این ماکیان، یکی از چهار 
پرنده ای بود که حضرت ابراهیم)علی نبینا و علیه السالم( به دستور حضرت حق، 
تنش را در هاون کوفت تا زنده شدن دوباره اش را در قالب معجزه الهی ببیند. 

باورها درباره ایزدی بودن خروس، به فرهنگ اسالمی هم راه یافته است؛ چنان 
که در منابع اسالمی این پرنده از جمله موجوداتی دانسته شده که صورتی از آن، 
در شب معراج به حضرت ختمی مرتبت)ص( نمایانده شده است. داستان دیدن 
خروس در آسمان چهارم، در»روض الجنان«  ابوالفتح نیشابوری رازی نقل شده 
است: »گفت: من در آسمان دنیا می رفتم، خروسی را دیدم گردن او سبز و سر 
و تن او سپید که از آن نیکوتر سبزی و سفیدی ندیده بودم. پای های او در زیر 
هفتم زمین بود و سر او در زیر عرش بود. گردون دو تا کرده، دو بال داشت که 
اگر برافراشتی به مشرق و مغرب رسیدی. چون شب به آخر رسد، او پرها باز کند 
و به هم باز زند و خدا را تسبیح گوید و گوید: سبحان اهلل الملک القدوس الکبیر 
المتعال. الاله اال اهلل الحی القیوم. چون خروسان زمین آواز او شنوند، جمله به آواز 
آیند و خدای را تسبیحی کنند و بال برهم زنند. چون او ساکن شود، خروسان 
َزمنی ساکن شوند، چون دگرباره او بجند و آواز کند به تسبیح، خروسان زمنی 

همچنین کنند به موافقت او و جواب او. 
رسول گفت: تا او را بدیدم مرا آرزوی اوست که دگرباره باز ببینم او را« 2

پدران و مادران ما، در دوران اسالمی نیز، به تأسی از سنت های خداخوانی که 
ریشه در باورهای کهنشان دارد، آداب و رسوم فراوانی را شکل داده اند که پیش 
از این به بخشی از آن ها در قالب »موسیقی رمضان« اشاره کردم.  سنت اذان  
گویی هم سنتی اسالمی است که در ایران، با باورهای کهن ایرانی درآمیخته 
است؛ چنانکه تا همین سال های اخیر رسم بوده مؤذنی که بر بلندای مؤذنه ای 
اذان می گوید، چراغی هم در دست داشته باشد...  . عالوه بر این، انواع اذان هایی 
که در دستگاه های موسیقی ایرانی خوانده شده اند، گواهی دیگر بر همین ادعا 
هستند. این جستار کوتاه را با یادکرد صاحب یکی از ایرانی ترین اذان ها به پایان 
می برم. دوشنبه گذشته  پانزدهمین سالگرد درگذشت استاد رحیم مؤذن زاده 

اردبیلی بود؛ خدایش بیامرزاد که عمری به آواز ایرانی، نام خدا را فریاد زد.
1- )پژوهشی در اساطیر ایران/ مهرداد بهار/ صفحه 90(

2- )ابوالفتح نیشابوری رازی/ روض الجنان و روح الجنان/ تصحیح دکتر یاحقی 
و دکتر ناصح/ جلد 7/ صفحه 173(

 ادب و هنر/ مهدیه قمــری  دوازدهمین دوره 
جشــنواره هنرهای تجســمی فجر در سال 98 با 
شیوع بیماری کرونا دســتخوش تغییراتی شد، به 
طوری که در ابتدا مراســم اختتامیه آن کنســل و 
سپس در هفته گذشته اسامی برگزیدگان از سوی 
دبیرخانه این جشنواره اعالم شد. بنابر اعالم دبیرخانه 
جشــنواره طی روزهای آینده گواهی شــرکت در 
دوازدهمین جشنواره تجسمی فجر همراه  با کتاب 
این رویداد برای برگزیدگان ارسال می شود و تمامی 
شرکت کنندگان می توانند کتاب و گواهی شرکت را 

از دبیرخانه جشنواره دریافت کنند.
ســمانه دوســتی نیا، برگزیده رشــته نگارگری در 
دوازدهمین دوره جشــنواره هنرهای تجسمی فجر 
است. او از سال 84 در این رشته فعال بوده و عالوه 
بر خلق آثار، عضو گروه احیا و مثنی سازی آثار هنری 
تدریس در مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس 

رضوی است. 
دوستی نیا ســابقه تدریس هنر نگارگری دارد . این 
هنرمند تاکنون در جشنواره های متعددی برگزیده 

شده است. 
برگزیده جشنواره جوانان در بخش گل و مرغ، رتبه 
دوم جشــنواره حوزه  هنری سال  1386 و رتبه اول 
در رشته گل و مرغ در جشــنواره امام رضا)ع(،  در 

فهرست موفقیت های این هنرمند دیده می شود. 
گفت وگوی مــا را با این نگارگــر در خصوص هنر 

نگارگری بخوانید. 

چطور شــد به هنر نگارگــری عالقه مند س
شدید؟

من کامــالً اتفاقی به نگارگری عالقه مند و وارد این 
هنر شدم، به طوری که تحصیل در دانشگاه را برای 
فعالیت در این رشــته هنری رها کردم و از ســال 
84 از طریق همکاری بــا اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی تصمیم 

گرفتم وارد کار در این عرصه شوم.
آنچه ســبب عالقه منــدی من به نگارگری شــد، 
ایدئولوژی و جهان بینی برخی از هنرمندان مطرح این 
هنر بود. آن ها عالوه بر اینکه تأثیر نور در رنگ های 
به کار رفتــه در نگارگری را در نظر نگرفته اند، نگاه 
جدید و عمیقی به این هنر و نوع رنگ بندی آن دارند، 
چراکه معتقدند رنگ ها در نگارگری با استفاده از نور 
نمی تواند برای مخاطب نشان دهنده یکسان بودن 
باشد. به زبان ساده تر اگر مخاطب طرحی از نگارگری 
ببیند و در آن چشــمش به رنگ نارنجی بیفتد، به 
دلیل اســتفاده از نور در آن اثر ممکن اســت رنگ 
نارنجی که صبح می بیند با رنگ نارنجی که عصر در 
همان اثر می بیند، متفاوت باشد. این هنرمندان برای 
اینکه مخاطب متوجه تفاوت رنگ در اثر هنری نشود، 

نور را از اثر حذف کرده اند.

آیا وجود چنین ظرافت هایی در نگارگری س
سبب می شود تا مخاطب زیبایی اثر را درک 

کند؟
بله، این ظرافت ها یکی از مؤلفه های جذب مخاطب 
به نگارگری است، اما یکی از مهم ترین ویژگی هایی 
که سبب عالقه مندی مخاطب به این هنر می شود، 
ریشه مذهبی و اسالمی بودن آن است، زیرا نگارگری 
همچون هنرهایی مانند خوشنویســی کامالً جنبه 
دینــی همراه با ایدئولوژی ها و جهان بینی خدایی و 

معنوی دارد.
از ســوی دیگر، برخی از هنرمنــدان معتقدند با 
استفاده از یک رنگ در همه اثر می توانند یکسان 
 بودن همه خالئق پروردگار در جهان هستی را به 
مخاطب نشان دهند. به زبان ساده تر، اگر هنرمند 
بــرای خلق یک اثر از شــاهنامه یا آثــار مطرح و 
فرهنگ فاخــر رنگ های مختلفی از آبی داشــته 
باشد یعنی رنگ هایی از جمله آبی الجوردی، آبی 
آسمانی، آبی نفتی و...، برای اینکه جهان بینی عالم 
هستی را بهتر و بیشتر به مخاطب منتقل کند، تنها 
از آبی الجوردی ممکن است برای بخشی که الزم 
است استفاده کند تا هم مخاطب را در رنگ بندی 
سرگردان نکند و هم بتواند موضوعات عالم معنا را 

از طریق این هنر به مخاطب منتقل کند.

هنر نگارگری تا چه حد می تواند فرهنگ س

ایرانی - اسالمی را به مخاطب عام منتقل کند؟
مخاطب عام به واســطه جذب شدن به ظرافت ها 
ممکن است از اثر مورد نظر خوشش بیاد، اما اینکه از 
طریق رنگ بندی ها بتواند جهان بینی هنرمند را درک 
کند و در نهایت متوجه فرهنگ ایرانی- اسالمی غنی 
شــود، درصد پایینی دارد، همچنین مخاطبی که 
کمی تخصــص در هنر نگارگری دارد قطعاً متوجه 

این نکات می شود.

این هنر چه اندازه بــا پژوهش نگارگران س
مرتبط است و یک نگارگر برای خلق اثر بهتر 

چه  مطالعاتی باید انجام دهد؟ 
متأســفانه به جز تعداد اندکی از اســاتید که برای 
تدریس نگارگری نیازمند اطالعات به روز هستند یا 
برخی از هنرجویان کــه می خواهند این هنر را به 
صورت تخصصی دنبال کنند یا نمره خوبی از درس 
مورد نظر بگیرند، به دنبال تحقیق و بررسی هستند، 
زیرا نگارگری با وجود اینکه می تواند با بهره گیری از 
علوم موجود در این رشــته سبب خلق آثاری فاخر 
شود، اما از این نظر بسیار مظلوم واقع شده و کمتر 
هنرمندی به زوایای تحقیق و پژوهش توجه می کند.

در دانشگاه های هنر کشور ما تا چه اندازه س
به تخصص محوری، انجام پژوهش و تحقیقات 
الزم برای خلق یک اثــر در نگارگری توجه 

می شود؟
در حال حاضر عالوه بر کشور ما، در کشورهایی از 
جمله اسپانیا، ترکیه و هندوستان نیز در سال های 
اخیر رشــته نگارگری و سایر هنرهای اسالمی به 
صورت علمــی و تخصصی در دانشــگاه های هنر 
وجود دارد. جالب اســت بدانید در این سال ها در 
کشــورهایی همچون اسپانیا، تحقیقات تخصصی 
بسیاری برای رشــته های هنرهای اسالمی انجام 
شــده و می شــود، امــا در مقابل متأســفانه در 
دانشگاه های  کشــور ما نه تنها این بخش درست 
انجام نمی شود بلکه حتی اســاتید به جنبه مهم 

تحقیق و پژوهــش توجهی ندارند، زیرا برای آن ها 
صرفه اقتصادی یا علمی ندارد تا برای این موضوع 

وقت و زمان بگذارند.

از حضور در جشنواره هنرهای تجسمی و س
برگزیده شدن در این رویداد هنری بگویید؟

من در چند سال قبل نیز در این جشنواره شرکت 
کــردم، اما این دوره به علت شــیوع بیماری کرونا 
شــرایط برگزاری دوره دوازدهم جشنواره هنرهای 
تجسمی فجر تغییر کرد و هفته گذشته نیز اسامی 
برگزیدگان اعالم شد. این در حالی است که شنیده ام 
نگارگری در این جشنواره بسیار مظلوم واقع شد، زیرا 
هنرهایی مانند نقاشی که آثار بزرگ تری دارند و شاید 
برای مخاطب عام جذاب تر باشند، بیشتر در این دوره 

دیده شده اند.
تفاوت این دوره با دوره های قبل این بوده که ظاهراً 
جایزه ای به هنرمندان برگزیده ارائه نمی شود، اما در 
مقابل اثر برگزیده خریداری و به این شــکل مورد 
حمایت مسئوالن هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی قرار می گیرد.

ایده جدید مرکز هنرهای تجسمی مبنی بر س
خرید آثار برگزیده در این جشنواره، می تواند 

از هنرمندان و اثرشان حمایت کند؟
ببینید مسئله این است که هر سال هنرمندان جوایز 
خود را دریافت می کردند، اما امســال ایده حمایت 
مالــی و خرید آثار برگزیده جشــنواره بدون جایزه 
مطرح شــده، این در حالی است که هنرمندان آثار 
خود را برای مخاطبان در قالب برگزاری نمایشگاه ها 
به نمایش می گذارند و به هر حال خرید نیز از سوی 
عالقه مندان انجام می شود، بنابراین به نظرم این ایده، 

حمایت کامل از هنرمندان نیست.

مســئوالن مرتبط  و وزارت ارشاد چگونه س
تجســمی  هنرهای  هنرمندان  از  می توانند 

حمایت کنند؟ 
در سال های گذشــته مؤسسه آفرینش های هنری 
آســتان قدس رضوی با برگزاری جلسات و دعوت 
از هنرمنــدان، مجموعــه داران و میهمانان داخلی 
و خارجی، شــرایط معرفی آثار هنــری به زائران و 

عالقه مندان را فراهم می کرد. 
به نظرم ایــن موضوع می تواند حمایــت خوبی از 
هنرمندان باشــد. ما در بســیاری از نقاط کشــور 
شــرایط معرفی آثار به زائــران داخلی و خارجی را 
داریم. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در استان های 
مختلف و ســازمان هایی همچون میراث فرهنگی و 
شــهرداری ها می توانند از این الگو پیروی کنند تا 
هنر ایرانی- اسالمی بیش از گذشته به زائران خارجی 

و داخلی معرفی شود.

برش

مؤسسه  گذشته  سال های  در 
آفرینش های هنری آستان قدس 
رضوی با برگزاری جلسات و دعوت 
مجموعه داران  هنرمندان،  از 
خارجی،  و  داخلی  میهمانان  و 
به  هنری  آثار  معرفی  شرایط 
فراهم  را  عالقه مندان  و  زائران 
می کرد. وزارت فرهنگ و ارشاد 
همچون  سازمان هایی  و  اسالمی 
شهرداری ها  و  میراث فرهنگی 
می توانند از این الگو پیروی کنند

انتقاد برگزیده دوازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر در گفت وگو با قدس

وعده خرید به جای جایزه!

میراث نیاکان

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

تازه های نشر
داستانی با موضوع عشق، مبارزه و سیاست

خزه: کتاب داستانی »گلی روی داشبورد« نوشته نسیم خلیلی به  تازگی توسط نشر 
خزه منتشر و راهی بازار نشر شده  است.

»گلی روی داشــبورد« شامل دو داستان درباره  عشق، مبارزه و سیاست در روزگار 
معاصر است. راوی این  قصه ها نویسنده ای است دلداده  تاریخ اجتماعی و از این  رو 
می توان از دل روایت هایش صدای مردم را شــنید؛ مردمی که در نقش معدنچی، 

حزبی، کارگر، مادر و عاشق، خود را در این  دو داستان نشان می دهند.
نســیم خلیلی، نویسنده این  کتاب، پژوهشگر و استاد دانشگاه است و »گلی روی 

داشبورد« چهاردهمین کتابی است که منتشر می کند.
این  کتاب 96 صفحه و به قیمت 15 هزار تومان منتشر شده است.  

پیش از این رمان »راز آهو« از این نویسنده در افغانستان منتشر شده بود. 
وی درباره  چاپ این کتاب در افغانستان گفته بود: دلیل اصلی چاپ »راز آهو« در 
این کشور این بود که فضا، سوژه و قهرمانان داستان متعلق به افغانستان هستند. 
حتی بحث هایی که درباره  مهاجرت، احساسات و دغدغه افراد در این کتاب مطرح 

می شود، کامالً متوجه مردم این کشور است.

یک روایت فلسفی برای کودکان 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: »یک آدم نقاشــی کن!« جدیدترین 
اثر فریبا کلهر با تصویرگری میترا عبداللهی به بیان مفهومی فلسفی برای کودکان 
پرداخته است. کتاب »یک آدم نقاشی کن!« داستان عمو نقاش و دختر کوچکی به 
نام صبا است که گفت وگوهای آن ها شکل دهنده بدنه اصلی داستان است. عمو نقاش 
قرار است برای صبا یک آدم بکشد، اما به جای آن یک موش می کشد، از همین جای 

داستان چالش های صبا با تعریف انسان و ماهیت و هویت او آغاز می شود.
قهرمان اصلی داستان در ادامه خواستار تغییر در نقاشی است، اما مرد نقاش باز هم 
برای او موش می کشد، موش هایی که رفتارهای انسانی دارند اما در نهایت در نگاه 
صبا نمی توانند شبیه انسان ها باشند. در ادامه مرد نقاش و صبا درباره  این ویژگی ها 
صحبت می کنند. این کشمکش ها و گفت وگوها، مخاطب را به سوی پرسش های 
مفهومی درباره  خود سوق می دهد، اما نویسنده هوشمندانه عمل می کند و برای 
داستان پایان بندی متفاوتی در نظر گرفته اســت. مخاطبان باالی 11 سال قرار 
است در پایان با چالش جدیدی روبه رو شوند و با بستن کتاب به سراغ یافتن پاسخ 

پرسش هایشان بروند. این اثر با قیمت 12 هزار تومان وارد بازار کتاب کودک و نوجوان شده است.

گروه  گذاری  سرمایه  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی  شرکت  خراسان  الستیک  پارت  صنعتی 
ملی  شناسه  و   36433 ثبت  شماره  به  خاص 

10380519604

مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مورخ  سالیانه  عادی  عمومی 
ذیل  تصمیمات   1398,04,29
مالی  صورتهای   : شد  اتخاذ 

سال 1397 تصویب شد. 
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی  خراسان 

موسسات غیرتجاری مشهد )856047(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )856151(

 آگهی تغییرات موسسه آموزشی فرزانگان سپهر اسما موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 5895 و شناسه ملی 14007345358

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,10,22 و برابر نامه شماره 601,192,8534مورخ 1399,2,24اداره کل آموزش و پرورش استان 
خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ( آقای سید مجتبی صحاف به شماره ملی 0937659551 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید 
حسین صحاف به شماره ملی 0922672423 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید علی صحاف به شماره ملی 0944939546 به سمت 
منشی هیئت مدیره خانم زهرا سپهری به شماره ملی: 0938562355 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب 
گردیدند . 2( اسناد و اوراق تعهدآور و کلیه دریافت ها و پرداختها همواره با امضاء متفق رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه 

معتبر خواهد بود 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )856151(

آگهی تغییرات موسسه آموزشی فرزانگان سپهر اسما موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 5895 و شناسه ملی 14007345358 

کل  1399,2,24اداره  601,192,8534مورخ  شماره  نامه  برابر  و   1398,10,22 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
آموزش و پرورش استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید مجتبی صحاف به شماره ملی 0937659551 و خانم زهرا سپهری به 
شماره ملی: 0938562355 و آقای سید علی صحاف به شماره ملی 0944939546 و آقای سید حسین صحاف به شماره ملی 0922672423 به سمت 
اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم سیده فاطمه صحاف به شماره ملی 0945145616 و خانم سیده مریم صحاف به شماره ملی 0921292953 به سمت 
اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2( آقای سیدمجید عباسیان به شماره ملی 0451164598 به سمت بازرس برای 

مدت دوسال مالی انتخاب شد. 3( روزنامه قدس جهت درج اگهی های موسسه انتخاب گردید
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 آگهی تغییرات موسسه ورزشی پدیده طالیی خراسان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 4158 و شناسه ملی 14003943274

نامه شماره 38,67,34767 مورخ 1398,10,23 استانداری خراسان  العاده مورخ 1397,11,11 به استناد   به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
رضوی و نامه شماره 8110012 مورخ 1398,10,18نماینده دادستان در کمیته اجرایی ستاد تدبیر تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مبلغ 9985000 ریال 
سهم الشرکه شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز به شماره ثبت 22829 و شناسه ملی 10380382990 طبق سند صلح شماره 
به شماره ثبت 475718واگذار و  ایرانیان فردا  نام شرکت شهر خودرو  به  131032 مورخ 1397,12,12دفتر خانه اسناد رسمی شماره 220 تهران 
-مبلغ 5000 ریال سهم الشرکه شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز به شماره ثبت 36527 و شناسه ملی 10380520580طبق سند شماره 131032 
مورخ 1397,12,12 دفترخانه اسناد رسمی شماره 220 تهران به نام شرکت شهر خودرو ایرانیان فردا به شماره ثبت 475718 واگذار و -مبلغ 5000 
ریال سهم الشرکه جواد وطن خواه عبس آباد فرزند حسن به شماره شناسنامه 409 به شماره ملی 0941809242 طبق سند شماره 131032 مورخ 
1397,12,12 دفترخانه شماره 220 تهران به نام شرکت شهر خودرو ایرانیان فردا به شماره ثبت 475718 4واگذار و مبلغ 5000 ریال سهم الشرکه 
محمد رضا ریاحی فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 1141 به شماره ملی 0943217105 طبق نامه شماره 21540254 مورخ 1399,02,10 نماینده 

دادستان در کمیته اجرائی ستاد تدبیر به نام فرهاد حمیداوی به شماره ملی 1815382864 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )856172(

توس  لفاف  اشکان  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 38742    

و شناسه ملی 10380543811 

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی 
شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,02,01
ملی  کد  به  جزین  مرادی  مجتبی  آقای 
0942576489بعنوان بازرس اصلی و آقای 
 0943203783 ملی  کد  با  دژ  سپه  سپهر 
برای یک سال  البدل  بازرس علی  بعنوان 

مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)856173(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )856175(

 آگهی تغییر مرکز اصلی موسسه غیر تجاری کشاورزی و موقوفات سمنان مستقر در دامغان به شناسه ملی 10480002125 

131,94مورخ  شماره  نامه  و   1398,09,28 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به  مشهد  به  دامغان  از   
99,2,6اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سمنان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : )مرکز اصلی موسسه( به ادرس جدید: 
خیابان   -  19 بهشتی  شهید  کوهسنگی-خیابان  مشهد-محله  مرکزی-شهر  مشهد-بخش  رضوی-شهرستان  خراسان  استان 
کوهسنگی 10 - طبقه همکف-کد پستی 9174613113 تغییر یافت و مراتب ذیل شماره ثبت 6830 ثبت و ماده مربوطه 

در اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )856180(

 آگهی تغییرات شرکت مهدی شرق خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35220 و شناسه ملی 10103095692

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,05,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -اعضا هیئت مدیره برای مدت دو 
سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای مهدی مقدس یزدی به شماره ملی0931979943 - آقای علیرضا مقدس یزدی به شماره 
های  آگهی  نشر  جهت  کثیراالنتشارقدس  روزنامه   -2  0945412207 ملی  شماره  به  یزدی  مقدس  ساناز  خانم   -  0946958408 ملی 
شرکت انتخاب شد. 3- آقای حسین کالگر به شماره ملی3091701548 به عنوان بازرس اصلی و آقا ی اسماعیل برادران حسینی به 

شماره ملی .0931937647 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند 
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شهرزاد  تجارت  کیا  شرکت  تغییرات  آگهی   
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  شرق 
40666 و شناسه ملی 10380564733 

مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
ذیل  تصمیمات   1397,02,16 مورخ 
اتخاذ شد : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
رئیس  امضای  با  شرکت  آور  تعهد  و 
با  همراه  مدیرعامل  یا  مدیره  هیئت 

مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی  خراسان 

موسسات غیرتجاری مشهد )856182(
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