
دو نوع حقوق بشر داریم!
پس از آنکــه دونالد ترامــپ، معترضان 
سیاه پوســت آمریکایی را تهدید کرد که 
در صــورت ادامه دادن بــه اعتراض های 
خود، از راه اقدامات نظامی و تیراندازی این 
تظاهرات را منحل خواهد کرد، سیدمهرداد 
ســیدمهدی با انتشــار توییتی نسبت به 
ایــن تهدید ترامپ واکنش نشــان داد و 
نوشت:»رئیس جمهور آمریکا رســما مردم مینیاپولیس را به اقدام نظامی و 
تیراندازی تهدید کرده. نه صدایی از مدعیان حقوق بشری در داخل شنیده و 
نه توییتی دیده می شود. ظاهرا برای جریان غرب گرا دونوع حقوق بشر وجود 

دارد. باالخره سرسپردگی باید یک جا خود را نشان دهد«.

وقتی روبات ها فارغ التحصیل می شوند!
همان طــور که می دانید چین با نزدیک به 
۸۳هزار مبتال در رده چهاردهم کشور های 
دارای بیشــترین تعداد مبتالیان به کرونا 
قرار دارد و تا امروز بیــش از 4هزار و 600 
نفر هم در این کشــور جان خود را از دست 
داده انــد. حاال ویدئویــی در فضای مجازی 
منتشر شــده مربوط به مراسمی در شهر 
»نانجینگ«. ظاهراً دانشگاه این شهر، جشن فارغ التحصیلی برگزار کرده و به جای 
دانشــجویانی که در قرنطینه هستند، روبات های با هیبت و هیئت دانشجویی و 
لباس فارغ التحصیلی را فرستاده تا مدرکشان را از دست مسئوالن دانشگاه بگیرند! 
در ضمن گویا این روبات های فارغ التحصیل شده هم توسط تیمی از دانشجویان 

خود دانشگاه نانجینگ ساخته شده!

»آشنا« مسدود شد
پس از کشــته شــدن »جورج فلوید« یک 
سیاه پوست بی گناه آمریکایی توسط پلیس 
آمریکا و اعتراض ها و تظاهرات گسترده ای 
که علیه نژادپرستی در ایالت مینیاپولیس 
 انجام شــد، حســام الدین آشــنا، مشاور 
رئیس جمهــور ایران هم مثــل خیلی ها 
توییت هایی را در این باره در توییتر منتشر 
کرد. منتها توییتر که این روزها توسط ترامپ تهدید شده، حساب آشنا را با ۱۱4 

هزار دنبال کننده مسدود کرد! 

با این همه...
خیلــی جالب اســت که »ســید محمد 
حســینی، وزیر اســبق وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی« هم مثل »آشنا« توییت 
گذاشته و درباره ادامه اعتراض های مردمی 
علیه تفکر نژادپرســتانه دولت و مقام های 
آمریکایــی، ویدئویی از آشــوب و به آتش 
کشیدن فروشگاه ها توسط مردم را منتشر 
کرده و نوشــته اســت: »اعتراض به قتل بی رحمانه جورج فلوید، سیاه پوسِت 
بی گناه در آمریکا به تظاهرات علیه نژادپرستی تبدیل شد، چون چنین جنایاتی 
توســط پلیس سفیدپوست بار ها رخ داده است.مردم خشمگین و گرسنه شهر 
آشوب زده مینیاپولیس، فروشگاه ها، بانک ها و مراکز عمومی را تخریب کرده و 
به آتش کشــیدند«. با این همه توییتر تا االن که ما این مطلب را می نویسیم، 

حساب کاربری او را مسدود نکرده است.

 محمد تربت زاده  ترامپ همیشــه یکی از داغ ترین 
ســوژه های توییتــر اســت. فرقی نمی کنــد یکی از 
اظهارنظرهایش در این شــبکه اجتماعی سروصدا به 
راه انداخته باشــد یا اینکه پســتی عجیب و غریب در 
توییتر بارگذاری کرده باشد. در هرحال رئیس جمهور 
آمریکا با حدود ۸0 میلیون دنبال کننده در توییتر، یکی 
از فعال ترین افراد در این شــبکه اجتماعی به حساب 
می آید که در بســیاری از مواقــع از آن به عنوان یک 
تریبون رســمی استفاده کرده و اظهارات رسمی اش را 
در این شبکه اجتماعی منتشر می کند. هرچند توییتر 
 شبکه اجتماعی موردعالقه ترامپ به حساب می آید اما 
رئیــس جمهور آمریکا چند صباحی اســت که با این 
شبکه اجتماعی سر ناسازگاری برداشته و به طور سفت 

و سخت قصد دارد توییتر را ببندد!

یک انتخابات جعلی#
ماجرا برمی گردد به حدود چهار روز پیش. یعنی زمانی 
که ترامپ در مخالفت با رأی گیری از طریق پست، دو 
توییت منتشر کرد و برگزاری انتخابات به این شکل را 
نوعی تقلب دانست. رئیس جمهور آمریکا نوشته بود: 
»صندوق های رأی به سرقت خواهند رفت، برگه های 
رأی جعل شده و حتی به طور غیرقانونی چاپ و به طور 
جعلی امضا خواهند شــد« ترامپ عالوه بر این در این 
توییت ها از ایالت کالیفرنیا انتقاد کرده که قصد دارد در 

انتخابات نوامبر از رأی گیری پستی استفاده کند.
گوین نیوسام، فرماندار این ایالت اعالم کرده در خالل 
بحران کرونا برای توسعه رأی گیری پستی تالش خواهد 
کرد. ترامپ اما معتقد است این نحوه رأی گیری راه را 
برای تقلب هموار می کند. ترامپ با اشاره به رأی گیری 
پستی، درباره انتخابات ریاست جمهوری نوشته است: 

»این یک انتخابات جعلی خواهد بود«.

مقابله با شایعه ها#
توییتر که چند وقتی اســت سیستمی برای مقابله با 
شایعه و انتشار اخبار جعلی در بستر این شبکه اجتماعی 
راه اندازی کرده، مدتی پیــش و پس از ادعای عجیب 
ترامپ دربــاره تزریق وایتکس به بیمــاران کرونایی، 
تصمیم گرفت این اظهارنظر را زیرســبیلی رد کرده و 
اخبار پیرامــون آن را در زمره اخبار جعلی قرار ندهد. 
به همین خاطر هم بود که تعدادی از فعاالن توییتری، 
مدیران این شبکه اجتماعی را به حمایت پشت پرده از 

رئیس جمهور آمریکا متهم کردند.
این بار اما توییتر که حسابی زیرفشار افکار عمومی قرار 
داشت، در اقدامی بی سابقه، زیر توییت های انتخاباتی 
ترامپ یک عالمت تعجب بزرگ و این عبارت را قرار داد: 
»حقایق مربوط به رأی های پســتی را دریافت کنید«. 
هنگامی که کاربران روی این عبارت کلیک می کنند، 
با مطالب زیادی درباره ادعا های »بی اســاس« ترامپ 
در خصوص انتخابات پستی مواجه می شوند. توییتر با 
استناد به این مطالب، گفته است ادعای ترامپ درباره 
احتمال تقلب در رأی گیری پستی »بی اساس« است. 
آنچه خشــم ترامپ را دوچندان کرد، استناد توییتر به 
مطالب رسانه هایی مانند سی.ان.ان و واشنگتن پست 
بود؛ یعنی دقیقاً همان رســانه هایی که ترامپ آن ها را 
»اخبار جعلی« می خواند.توییتر پس از این هم لینک 
»صحت سنجی« را زیر توییت ترامپ اضافه کرد تا رسماً 

ادعاهای رئیس جمهور آمریکا را زیرسؤال ببرد.

سانسور انتخابات #2020
ایــن را تقریباً همه می دانیم که ترامپ با رســانه های 
جریان اصلی آمریکا مثل سی.ان.ان و نیویورک تایمز، 
میانه خوبی ندارد. به همین خاطر برخالف روش های 
معمول، به جای مصاحبه با این رســانه های رسمی، از 
توییتر برای اظهارنظرهای رسمی و رسانه ای استفاده 
می کند. توییتر همچنیــن مهم ترین ابزار ترامپ برای 

مقابله با رسانه ها و مخالفانش به حساب می آید. 
اما حاال رابطه ترامپ با توییتر تنش آلود شــده است. 
ترامپ و برخی محافل جمهوری خواه، توییتر و ســایر 
شــبکه های اجتماعی نظیر فیس بــوک را به محدود 
کــردن جمهوری خواهان متهم می کننــد. ترامپ در 
توییتی نوشــته اســت: »جمهوری خواهان احساس 
می کنند شبکه های اجتماعی صدای محافظه کاران را 
کامالً سانسور می کنند. ما قویاً این شبکه ها را تنظیم 
یا مســدود خواهیم کــرد« و در توییت دیگری گفت: 
»شــرکت های بزرگ فناوری، از تمام قدرت بســیار 
چشمگیرشان برای سانســور کردن پیش از انتخابات 
۲0۲0 اســتفاده می کنند. اگر این اتفاق بیفتد، دیگر 

آزادی نخواهیم داشت«.

حتمًا توییتر را می بندم#
درحالی که خیلی ها فکر می کردند ماجرا درحد همان 
کل کل های توییتــری باقی می ماند اما رئیس جمهور 
آمریکا روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید 
اعالم کرد:»آن طور که می دانم امکان بستن توییتر را 
دارم اما باید این را از لحاظ قانونی پیش برد و نمی دانم 
می توانم این کار را انجــام دهم یا خیر. باید با وکالیم 
مشورت کنم«.ترامپ ادامه داد:»اگر این مسئله قانونی 
باشد و از لحاظ قانونی بتوان توییتر را بست حتماً این 

کار را خواهم کرد. خواهیم دید چه اتفاقی می افتد«.
رئیس جمهور آمریــکا پس از این هم برای آنکه ثابت 
کند تصمیمش جدی اســت، فرمانی اجرایی را برای 
محدود کردن حفاظت های حقوقی که شــرکت های 

شبکه اجتماعی از آن ها بهره می برند امضا کرد.
ترامپ هنگام امضای این فرمان در کاخ ســفید گفت: 
»ما امروز اینجا هســتیم تــا از آزادی بیان در مقابل 
بزرگ ترین خطــری که واقعاً در تاریــخ آمریکا با آن 
روبه رو بوده دفاع کنیم. تعداد انگشت شــماری شرکت  
قدرتمند و انحصاری شبکه اجتماعی بخش وسیعی از 
همه ارتباطات خصوصــی و عمومی در ایاالت متحده 
را کنتــرل می کنند«.این دســتور به ســازمان های 
مجری مقررات امکان می دهد علیه شرکت هایی مثل 
فیس بــوک و توییتر به خاطر نحوه نظارت بر محتوای 

موجود در این شبکه ها دست به اقدام قانونی بزنند.

بند#230
اگر ترامپ واقعاً قصد مقابله با شبکه های اجتماعی در 
آمریکا را داشته باشد، باید با چالش های حقوقی زیادی 
روبه رو شود. به این خاطر که در آمریکا قانونی قدیمی 
وجود دارد که شرکت های مالک شبکه های اجتماعی 
را از پیگرد های قانونی مصون نگه می دارد. همچنین، 
قانون مزبور به این شرکت ها امکان درآمدزایی میلیونی 
از توییت ها، پســت ها، الیک ها، تصاویــر و ویدئو های 
کاربران را می دهد و در عین حال، مســئولیت حقوقی 
محدودی را متوجه آن ها می کند. این قانون به شرکت ها 
اختیار داده محتوایی را که قابل اعتراض می دانند، حذف 

کنند. حاال کارشناسان حقوقی می گویند دستور لغو این 
قانون دارای عواقبی عملی برای غول های فناوری خواهد 

بود، از جمله توییتر، فیس بوک و آمازون.
البته این کارشناسان می گویند تغییر در برداشت کنونی 
از حفاظت های قانونی برای شبکه های اجتماعی احتماالً 

فقط با دخالت کنگره یا دادگاه ها ممکن خواهد شد.
از آن طرف اما ترامپ قصد دارد فقط بند ۲۳0 این قانون 
را هدف بگیرد. براساس بند ۲۳0 این قانون، شبکه های 
اجتماعی عمدتاً مسئول محتویاتی که کاربران پست 
می کنند نیســتند، اما می توانند با »نیت خیر« دست 
به انســداد برخی از پســت ها بزنند؛ مثالً صحنه های 
مســتهجن، منعکس کننده آزار یا خشونت را حذف 
کنند.دستور رئیس جمهور آمریکا اشاره می کند که این 
مصونیت حقوقی در صورتی که یک شــبکه اجتماعی 
پســت های کاربران را ویرایش کنــد مصداق نخواهد 
داشــت و خواستار مصوبه ای در کنگره برای »حذف یا 

تغییر« بند ۲۳0 می شود.

واکنش مدیران شبکه های اجتماعی#
درحــال حاضر ویلیــام بار، وزیر دادگســتری درحال 
تنظیم پیش نویس قانونی برای تسلیم به کنگره است. 
این موضوع نشــان می دهد ترامپ حسابی عزمش را 
برای مقابله با شبکه های اجتماعی جزم کرده است. از 
آن طرف بسیاری از شرکت های فناوری نگران هستند 

که در دعوای میان توییتر و ترامپ قربانی شوند.
خوِد توییتر این دســتور را »یک رویکرد واپسگرایانه و 
سیاسی به یک قانون مهم« خواند و اعالم کرد بند ۲۳0 
از »نوآوری و آزادی بیان در آمریکا حراست می کند و 

متکی بر ارزش های دموکراتیک است«.
گوگل که صاحب یوتیوب است هم به این ماجرا واکنش 
نشان داده و اعالم کرده تغییر بند ۲۳0 قانون »به اقتصاد 
آمریکا و رهبری جهانــی آن در زمینه آزادی اینترنت 
ضربه می زند«.مارک زاکربرگ، مدیر عامل فیس بوک هم 
در مصاحبه ای با فاکس نیوز گفت سانسور یک شبکه 
اجتماعی اقدامی مناسب برای دولتی نیست که نگران 
سانسور اســت.مدیرعامل فیس بوک در این باره گفت: 
مــن کامالً معتقدم که فیس بوک نباید داور درســتی 

حرف هایی باشد که مردم در فضای مجازی می زنند.

یک گوشمالی ساده#
هرچند ترامــپ ادعا کرده در موضــوع تنبیه توییتر، 
حسابی جدی است اما کارشناسان سیاسی می گویند 
بعید است ترامپ به نحو قابل توجهی توییتر را محدود 
کند. او بیــش از ۸0 میلیون فالوور در توییتر دارد که 

سرمایه انتخاباتی بزرگی است.
در ایــن روزهــای داغ انتخابــات، توییتر تنهــا ابزار 
اطالع رسانی است که ترامپ هر موقع بخواهد می تواند 

بدون هیچ چالشی از آن استفاده می کند. 
همچنین کارشناســان معتقدند ترامپ در آســتانه 
انتخابــات به هیــچ وجه نمی خواهد خــودش را وارد 
درگیری جدیدی با بخش زیادی از مردم آمریکا که از 

حامیان شبکه های اجتماعی هستند کند.
بر همین اســاس ترامپ دنبال این نیســت توییتر را 
تعطیل یا بســیار محدود کند، بلکه می خواهد با یک 
گوشمالی ساده، از توییتر و سایر شبکه های اجتماعی، 
زهر چشم بگیرد تا هنگام انتخابات، هوا دستشان باشد 

و با او سر ناسازگاری برندارند!

عروس و داماد داریم...چه عروس و دامادی!
فؤاد آگاه: چند سال پاهایت 
را کرده باشــی در یک کفش 
و بــر خالف نظــر خانواده ها 
که از عواقــب ازدواج فامیلی 
احتمالی  ژنتیکی  مشکالت  و 
وحشت داشــتند، گفته باشی 
مــن فقــط دختــر عمــو را 
می خواهــم و بــس! آن وقت 
پس از جلــب رضایت پدر و 
مادرها، وقتــی دختر عمو به 
از چند  نامت شد، وقتی پس 
عشــقت  به  بی قراری  ســال 
را  دوپایت  دوباره،  رســیدی، 

بکنــی در یک کفش کــه باید به عنوان مدافع حرم به ســوریه بروم! 
این بار البته به جز عمل دشــوار راضی کردن خانواده ها، خدا می داند 
چطور بایــد عروس خانم را راضــی کنی؟ این ها، داســتان زندگی و 
عاشقانه های »حسین فرجی« و همســرش است که انگار فقط عادت 
دارند با عاشقانه هایشــان فامیل و بلکه ملت را متعجب کنند. »فارس 
پالس« دیروز در گزارشــی مفصل به زندگی جالب و به شدت عاشقانه 
این زوج اهل »بندر گز« پرداخت در حالی که به زحمت آن ها را راضی 

کرده بود که داستان زندگیشان را منتشر کند. 
فکر نکنید ماجرای رفتن به ســوریه آخرین شگفتانه »حسین فرجی« 
برای عروس و خانواده اش بوده اســت. او بعدها که از سوریه برمی گردد 
و قرار می شود مراســم عروسی اش را برگزار کند و باالخره پس از چند 
ســال انتظار، برود ســرخانه و زندگی اش، شگفتانه بعدی را رو می کند. 
همســرش می گوید: »نیمه های ماه رمضان بود حسین آقا به منزلمان 
آمد و گفت به دلم افتاده مخارج جشن ازدواجمان را به نیازمندان هدیه 
کنیم، برایشان وسیله زندگی بخریم و در شب تولد امام حسن)ع( کریم 
اهل بیت هدایا را به آن ها برسانیم... مات و مبهوت مانده بودم... دل توی 

دلم نبود که خانواده ها چه برخوردی با این تصمیم خواهند داشت...
حســین آقا می گفت وامی هم که قرار بود برای مراســم ازدواج بگیریم 
حاضر شــده، فقط دلم می خواهد تو با من همراه شوی... راستش چند 
ساعت اول کمی شــوکه بودم... آخر ماه مبارک رمضان نزدیک تر انگار 
دعاهایمان مستجاب  شد و همه اعضای خانواده با ما همسو شدند... روز 
عید فطر لوازم  های خانگی  را که خریداری کرده بودیم با خوشــحالی به 
دســت نیازمندان رساندیم... شب هم بی هیچ مراسمی به خانه خودمان 

رفتیم و جاودانه ترین شادی زندگی را رقم زدیم...«.
البته شیرینی های زندگی پرماجرای این زوج خوشبخت فقط به همین 
جا ختم نمی شــود. حســین آقا و همسرش، کاًل دســت به خیر دارند 
و همیــن کارها را برکت زندگی ساده شــان می داننــد. درآمد آن ها از 
راه دامداری تأمین می شــود و عروس خانم از پُرکاری همســرش هم 
در دامــداری و هم در امــور عام المنفعه می گوید. حســین آقا یکی از 
جهادی هایی اســت که در مبارزه با کرونا هم از جان ودل مایه گذاشته 
اســت؛ از ضدعفونی کردن معابر گرفته تا توزیع بسته های معیشتی در 
شهر بندر گز و مهم تر حضور مؤثرش در طرح قربانی و رساندن گوشت 

تازه به دست نیازمندان.

 مجازآباد
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ورزشورزش
ادعای رسانه ایتالیایی

  »میالن« 
مشتری جدید آزمون

واکنش مسئول ایرانی به جلسه مخفیانه با تاماش آیان

ادعای جنجالی بهداد 
می دانستم آن شب َسرم را می بُرند!

 هنرمند برگزیده دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در گفت و گو با قدس مطرح کرد

غفلت آموزش عالی از »هنرهای جدید«

هندوستان من، فیل و دکمه دارد
رقیه توسلی: تعدادی از دستگیره ها، کوک الزم شده اند. می آیم گنجه، نخ 

و سوزن بردارم که فیلَم یاد هندوستان می کند. 
َسِر کمد لباس، ذهنم بی اختیار راه کج می کند سمت 7-6 سالگی، سمت 

دکمه ها، سمت عشق قدیمی.
یک طورهایی بلوزهــای »آقاجان« و پیراهن هــای »عزیز« هلم می دهند 
به گذشته. چه دوران باشــکوهی بود آن وقت ها که فکر می کردم دکمه ها 

صدایم را می شنوند، زبان دارند، با هم حرف می زدیم. 
خاطــرات دکمه  فروشــی مادام-موســیوی زیر بازارچه یکــی یکی زنده 
می شــوند برایم. آن عصرها که وســط دکمه های رنگــی و پایه دار و عطر 
قهوه فرانسوی چرخ می خوردم تا »عزیز« خریدهایش را تمام کند. ردیف 
دکمه های دوسوراخ و چهارسوراخ، چوبی، پالتویی، شیشه ای که به سادگی 
آب خوردن، دلم را بُــرده بودند. طالیی های به غایت طالیی و برنزی ها و 

نقره ای  های شب تاب.
یادم می آید تا یک هفته بعد از این بازارگردی، هر که می پرسید می خواهی 
چه کاره شــوی، بی بروبرگــرد می گفتم: یا دکمه فــروش زیربازارچه یا 
کالســکه چی. می پرســیدند: حاال چرا کالســکه چی؟ و من با همان ذوق 
کودکانه چند بار آب دهانم را قورت می دادم و می گفتم: ُخب چون دکمه ها 

را ببرم پیک نیک.
فامیل که از عالقه ام بی خبر نبودند با دست پُر می آمدند همیشه. به گمانم 
آن ها هم به این نتیجه رسیده بودند دکمه ها توی خانه ما خوشبخت ترند.

لباس هــا را ورق می زنم و عطر خفیف مردانه و زنانه مخلوط توی کمد را 
بو می کشم. به مادری می مانم در معیت کودکانش. دکمه های زیبا، سالم 
و علیک می کنند. شــکرخدا هنوز صدایشان را می شنوم وقتی چشم توی 
چشمشــان می دوزم. هنوز دلم غنج می رود برایشان. دوست دارم بنشینم 
و آن هــا بگویند و من بگویم. خــوش آب و رنگ تر از این دقایق کجا پیدا 

می شود آخر؟ 
دکمه گل ُرز و پلنگی بیایند از مجلســی که رفته اند بگویند... دکمه های 
پالتویی از ســفرها... دکمه مانتویی از بازار و میهمانی... و دکمه ســفید و 

سیاه از عروسی و عزا.
می خواهــم از گنجه برگردم اما هر چه تقال می کنم فیلم از هندوســتان 
برنمی گردد. فیلم نشســته کنار قوطی دکمه هایی کــه از ته کمد بیرون 
کشــیده. فیلم، نخ و سوزن و دســتگیره های پاره را فراموش کرده و دارد 
پرحرفی می کند از ایــن روزهای بدقواره کرونایی برای هزار جفت گوش، 
برای دکمه هــای رقم به رقمی که قریب به اتفاق بــوی قهوه زیربازارچه 

می دهند.
پی نوشت:

ورد زبان »مادام« این بود: هیچ وقت دکمه ها را به چشــم دکمه نقلی نیگا 
نکنید خانوم جان. که این ها صاحبشان را اگر دوست داشته باشند تا آخر 
پایــش می مانند و معرفت به خرج   می دهنــد... وااّل نخ کش می کنند، گم 

می شوند، می شکنند، هزار و یک عشوه بلدند که خون به جگر شوید.

پشت پرده تالش های پنهان برای تغییر کادر فنی تیم ملی

کرونا علیه اسکوچیچ!
فدراســیون فوتبال در مقطعی حســاس 
مجبور به انتخاب دراگان اســکوچیچ شد، 
پس از انتخــاب او موجی از انتقادهای تند 
و تیــز بــه راه افتاد که ایــن مربی قابلیت 
هدایت تیم ملی ایران را ندارد اما مسئوالن 

فدراســیون فوتبال با اســتناد به 
شــناخت کامل وی از ترکیب 
تیم ملی و آشنایی با روحیات 
فوتبالیست های ایرانی مدعی 
شــد اســکوچیچ به عنوان 
جانشــین مارک ویلموتس 
می تواند ایران را در رسیدن 
به جــام جهانی کمک کند.
بــا این وجــود منتقدان در 
برابر این اتفاق موضع منفی 
گرفتند و مدعی شدند باید 
در ایــن انتخاب تجدید نظر 
شود اما نبود منابع کافی برای 

استخدام یک مربی ...

باور می کنید؟

روزمره  نگاری

ماجرای درگیری پرحاشیه ترامپ با توییترماجرای درگیری پرحاشیه ترامپ با توییتر

 خط و نشان مو زرد خط و نشان مو زرد
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سینا حسینی: فدراسیون فوتبال در مقطعی حساس 
مجبور به انتخاب دراگان اسکوچیچ شد، پس از انتخاب 
او موجی از انتقادهای تند و تیز به راه افتاد که این مربی 
قابلیــت هدایت تیم ملــی ایران را ندارد اما مســئوالن 
فدراســیون فوتبال با استناد به شــناخت کامل وی از 
ترکیب تیم ملی و آشــنایی با روحیات فوتبالیست های 
ایرانی مدعی شد اســکوچیچ به عنوان جانشین مارک 
ویلموتــس می تواند ایران را در رســیدن به جام جهانی 

کمک کند.
بــا این وجود منتقدان در برابــر این اتفاق موضع منفی 
گرفتند و مدعی شــدند باید در این انتخاب تجدید نظر 
شــود اما نبود منابع کافی برای استخدام یک مربی تراز 
اول و خزانه خالی فدراســیون فوتبال سبب شد حضور 
اسکوچیچ قطعی شود اما شیوع ویروس کرونا و تعطیلی 
رقابت هــای فوتبــال و تعویق مســابقات انتخابی جام 
جهانی مسئوالن فدراســیون فوتبال و وزارت ورزش را 
به این ســمت ســوق داد که می تواند به گزینه دیگری 
جز اســکوچیچ فکر کنند اما نکته کلیدی این بود قطع 
همکاری با اسکوچیچ می توانســت فدراسیون را با یک 

پرونده حقوقی دیگر مواجه سازد.
با این وجود تغییر در سمت دبیرکلی فدراسیون فوتبال 
این ماجرا را وارد فاز جدی کرد، به شکلی که پس از حضور 
نبی به عنوان دبیرکل ابتدا نام گابریل کالدرون سرمربی 
مستعفی پرسپولیس، ســپس نام آندره آ استراماچونی 
سرمربی سابق استقالل و در نهایت نام سانیول به عنوان 
جایگزین اسکوچیچ مطرح شد! هرچند فدراسیون هر بار 
که نام یکی از این مربیان به عنوان آلترناتیو اســکوچیچ 
مطرح شــد موضوع را تکذیب کرد اما گفته می شود این 
اتفاق بخشی از سناریو موجود برای تغییر در ساختار فنی 

تیم ملی فوتبال ایران است!
منابع خبری معتقدند: با وجود تأکید فدراسیون فوتبال 
مبنی بر همکاری با اسکوچیچ،طیفی به دنبال استخدام 
سرمربی جدید برای تیم ملی فوتبال ایران هستند، آن ها 
که قرار اســت به عنوان تیم جدید مدیریتی فدراسیون 
فوتبال در دور جدید نام نویسی از کاندیداهای انتخابات 
فدراسیون فوتبال وارد عرصه انتخابات شوند هم اکنون 
از طریق واسطه های خود مذاکره با مربیان خارجی دارای 

کارنامه را آغاز کردند.
گفته می شــود این طیف پس از مشاهده چراغ سبز از 
ســوی وزارت ورزش و جوانان برای موفقیت کاندیدای 
خود در انتخابات فدراســیون فوتبــال، از طرف برخی 

دوستان خود که در آلمان حضور دارند مذاکرات مقدماتی 
را با گزینه های مورد نظرشــان آغاز کردند و امیدوارند با 
تعویق برگزاری رقابت های انتخابی جام جهانی و برگزاری 
مجدد انتخابات فوتبال در ماه های پیش رو پس از تأیید 
اســاس نامه جدید فوتبال به صورت رسمی سناریو خود 
برای رونمایی از ســرمربی جدید تیم ملی را به اجرا در 

آورند.
نکته جالب توجه اینجاســت که طیفی از مدیران میانی 
فدراســیون فوتبال هم از این ماجرا خبردارند اما از آنجا 
که مستندات کافی در اختیار ندارند نمی توانند ماجرای 
مذاکره پشت پرده با مربیان خارجی را از سوی این طیف 

فاش کنند.
در این بین حیدر بهاروند رئیس فعلی فدراسیون فوتبال 
که قصد دارد در انتخابات آتی به عنوان یکی از گزینه های 
جدی وارد کارزار انتخاباتی شود، در تالش است پایه های 
مربیگری اسکوچیچ را تحکیم بخشد تا تیم مقابل نتواند 
به راحتی وی را از سر راه بردارد اما وزارت ورزش از آنجا 
کــه باید تأیید نهایی را در این ارتباط صادر کند تاکنون 
مقابل این اتفاق ایستادگی کرده تا راه برای انتخاب رئیس 

بعدی فدراسیون فوتبال هموار شود.
اما یک پرسش کلیدی در این بین مطرح می شود که چرا 
در این مقطع نام گزینه های خارجی هر چند هفته یک بار 
به خبر یکی از رسانه های خارجی تبدیل می شود، برخی 
معتقدند این اتفاق از سوی تیم مذاکره کننده در سایه رخ 
می دهد اما جالب اســت بدانید آن ها در این ماجرا هیچ 
نقشــی ندارند بلکه انتشار این اخبار از سوی واسطه های 
غیر ایرانی و بعضاً مدیر برنامه های مربیان خارجی صورت 
می گیرد تا در این ایام که به واســطه ویروس کرونا راهی 
برای باالرفتن رقم قرارداد آن ها در ترانسفر جهانی وجود 
ندارد از این آیتم به نفع خود بهره برداری کنند تا به این 

شکل اعتبار خود را افزایش دهند.
به نظر می آید فرمول بســیار پیچیده ای برای تیم ملی 
ایران در آستانه وقوع است تا تیم ملی ایران یک بار دیگر 
به تیتر یک خبرهای روز ورزشی قاره کهن و شاید فوتبال 
جهان تبدیل شود چون پس از خروج کارلوس کی روش 
مسئوالن فدراسیون فوتبال انتخاب های ایده آلی نداشتند 
و حــاال این انتخاب می تواند ســوژه ای جدیــد را برای 

رسانه های خبری به وجود آورد.

پشت پرده تالش های پنهان برای تغییر کادرفنی تیم ملی

کرونا علیه اسکوچیچ!

اشرف حکیمی؛ سریع ترین بازیکن تاریخ بوندس لیگا
ورزش: اشــرف حکیمی که در رقابت های این فصــل عملکرد خوبی در ترکیب 
بوروسیا دورتموند داشته لقب سریع ترین بازیکن تاریخ بوندس لیگا را از زمانی 
که از فصل 12-2011 شــروع به ثبت رکوردها کرده اند، به خود اختصاص 
داد. سایت رسمی بوندس لیگا اعالم کرد، حکیمی 21 ساله که قرارداد قرضی 
دو ساله اش با دورتموند در پایان فصل جاری به پایان می رسد و در تابستان 
پیش رو باید به رئال مادرید بازگردد، در برتری 5 بر صفر دورتموند مقابل یونیون 
برلین، سرعت 36.49 کیلومتر در ساعت را از خود به ثبت رساند تا به صدر فهرست 

سریع ترین بازیکنان تاریخ بوندس لیگا نقل مکان کند.

بارسلونا، فاتی را نه می فروشد،  نه قرض می دهد
ورزش: به نقل از نشــریه اسپورت، باشگاه بارســلونا آب پاکی را روی دست تمامی 
مشتریان و تیم   های عالقه مند به خرید آنسو فاتی ریخته و به مدیران برنامه او اعالم 
کرده که به هیچ پیشنهادی برای انتقال این بال اسپانیایی چه قرضی یا قطعی گوش 
نمی کند. بارســلونا می خواهد که بازیکن نوجوان خود را حفظ کند و به او به عنوان 
یکی از بازیکنان ترکیب اصلی فرصت پیشرفت بدهد. به همین دلیل هیچ پیشنهادی 
حتی توجه این باشــگاه را جلب نخواهد کرد. اطرافیان فاتی معتقدند؛ زمان حضور 
منظم این بازیکن جوان در ترکیب تیم اصلی باشــگاه فرا رســیده و دیگر نباید 
طوری باشد که او به صورت یکی در میان برای تیم دوم و اول باشگاه بازی کند.

پی اس جی در آستانه قطعی کردن قرارداد ایکاردی
ورزش: بر اســاس گزارش نشــریه ایتالیایی »کوریره دلو اســپورت«، باشــگاه 
پاری ســن ژرمن در پایان هفته جاری میالدی )شنبه و یکشنبه( قطعی کردن 
قرارداد مائورو ایکاردی را اعالم خواهد کرد. به نظر می رسد این مهاجم آرژانتینی 
در برنامه های بلند مدت مدیران این باشــگاه فرانسوی جای دارد. ایکاردی 27 
ســاله تابستان گذشته پس از اختالف با مدیران باشــگاه اینتر، در آخرین روز 
نقل وانتقاالت تابستانی با قرارداد قرضی یکساله راهی پاری سن ژرمن شد. او در 
فصل جاری عملکرد خوبی ارائه کرده و در 31 بازی از رقابت های مختلف، آمار 

20 گل زده و چهار پاس گل را از خود برجای گذاشته است.

ورزش: با وجود اینکه مالکان چهار باشــگاه خصوصی 
فوتبال ایران هفته گذشــته مدعی شدند که با ارسال 
نامه ای بــه وزارت ورزش و جوانان انصــراف خود را از 
شرکت در رقابت های لیگ برتر در اعتراض به برگزاری 
مســابقات در دوران شیوع ویروس کرونا اعالم کردند و 
به هیچ وجه در مســابقات شرکت نخواهند کرد، معاون 
ورزشی وزارت ورزش دریافت نامه ای از سوی این چهار 
باشگاه را رد کرد تا ابهامات موجود در این ادعا به شکل 
فزاینده ای افزایش یابد.فرهاد حمیداوی که صبح جمعه 
به استودیو برنامه ورزش و مردم رفته بود، مدعی شد که 
چهار باشگاه خصوصی در اعتراض به برگزاری رقابت های 
لیگ برتر تصمیم به نگارش چنیــن نامه ای کردند اما 
پیمان یوسفی در ارتباط تلفنی با مهدی علی نژاد معاون 
ورزشــی وزارت ورزش نظر او را در این رابطه جویا شد 
که علی نژاد در نابــاوری کامل این خبر را تکذیب کرد 
تا مشخص شــود تالش چهار باشگاه خصوصی بیشتر 

نمایشی بوده است تا واقعی!
مهدی علی نژاد، معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت 
ورزش و جوانان درباره نامه چهار باشگاه خصوصی لیگ 
برتری بــه وزارت ورزش و جوانان بــرای تعطیلی این 
رقابت ها اظهار کــرد: تا االن که ما داریم با هم صحبت 
می کنیم نامه این چهار باشگاه به وزارتخانه نرسیده است! 
ظاهراً کسی که قرار بوده نامه را بیاورد گرفتاری داشته 
و هنوز نیاورده است! احتماالً در ترافیک مانده است و یا 

شاید در تبریز، مشهد یا قائمشهر جا مانده!
معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان 
اضافه کرد: ما در وزارت ورزش این نامه را دریافت نکردیم. 
در فضای مجازی نمی توان این نامه را بررسی کرد و باید 
روند اداری خــود را طی کند.وی راجع به موضع گیری 
این چهار باشگاه گفت: ما در وزارت ورزش و ستاد ملی 

کرونا سیاست گذار هستیم و مجری نیستیم. تصمیمی 
که وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با کرونا گرفته این است 
که از اول خرداد ماه تمرینات آغاز شــود و از 22 خرداد 
ماه برای شروع مســابقات لیگ برتر و دسته اول مجوز 
داده شده است. این مجوز در راستای بازگشایی پلکانی 
در ورزش های مختلف و همچنیــن صنوف دیگر داده 
شده است. االن خیلی از صنوف هم بازگشایی شده اند. 

سیاست کنونی ما حفظ سالمت و معیشت مردم است.
علی نژاد افــزود: ما اعالم کردیم برگــزاری تمرینات و 
مســابقات بالمانع اســت، ولی اینکه فدراسیون ها چه 
تصمیمی بگیرنــد و بخواهند این کار را انجام بدهند یا 
ندهند به فدراسیون ها مربوط است. ما فقط مجوز داده ایم 
و اینکه به چه شکل اجرا شود، به فدراسیون  فوتبال ربط 
دارد. البته برای این مجوز پروتکل هم داده ایم که باید این 
پروتکل ها نیز اجرا شوند. این پروتکل ها توسط کسانی 
که متخصص بوده و از آگاهی باالیی برخوردار هستند، 
تدوین شده است. اگر فدراسیون بخواهد لیگ را شروع 
کند باید پروتکل را هم اجرا کند. کشور های صاحب نام 
فوتبال مثل اســپانیا، ایتالیا و آلمان یا لیگ هایشان را 
شروع کرده اند یا قرار است شروع کنند. در این کشور ها 
آمار مرگ و میر و مبتالیان چند برابر ما بوده است، ولی 
می بینیم تصمیم به برگزاری مسابقات گرفته اند. طبق 
نظر کارشناسان این ویروس ادامه خواهد داشت و از آن 
طرف کرونا در کشور ما کنترل شده و بعید است در پاییز 

هم شرایط خیلی بدتر شود.
معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان 
در خاتمه تصریح کرد: فدراسیون ها استقالل دارند. باز 
هم تأکید می کنیم برگزاری مسابقات مجاز است، ولی 
اینکه برگزار شود یا نشود، این تصمیم برعهده فدراسیون 

و سازمان لیگ است.

ورزش: پس از گذشــت چهار سال هنوز هم پرونده 
آن شــب کذایی که بهداد ســلیمی به عنوان شانس 
نخست کســب طالی المپیک ریو به شکلی ناباورانه 
از دور مســابقات حذف شــد، بســته نشــده است. 
قوی ترین مرد المپیک لندن که می خواســت دومین 
طالی المپیکی خود را در ریو کســب کند، هنوز هم 
اعتقاد دارد دست های پشت پرده به او اجازه نداده اند 
تا بتواند روی ســکوی قهرمانی تکیه بزند. به تازگی 
بهداد ســلیمی موضوع جدیدی را درباره حذف خود 
از المپیــک ریو به خاطر خطا اعــالم کردن حرکات 
دوضرب او در دســته فوق سنگین مطرح کرده است. 
این وزنه بــردار ایرانی اتهام بزرگی را به تاماش آیان، 
رئیس برکنار شــده فدراســیون جهانی وزنه برداری 
وارد کرده و مدعی شــده مسئوالن وقت کمیته ملی 
المپیک شب قبل از مســابقه در جریان این اتفاقات 

بوده اند!
 
ادعای جنجالی بهداد از زبان یکی از #

مسئوالن کمیته المپیک
بهداد سلیمی در این باره می گوید: »من سال های قبل 
درباره فساد تاماش آیان می گفتم و بعضی ها نمی شنیدند 
یا نمی خواستند بشنوند. با این حال ماه پشت ابر نماند 
و مشخص شد که رئیس فدراسیون جهانی چه فردی 
بود. حاال که او رفته، یک موضوع را برای نخســتین بار 
می خواهم بگویم. یکی از مسئوالن کمیته ملی المپیک 
وقت، فردای روز مسابقه حرفی به من زد، اما گفت اگر 
این حرف را از قول مــن جایی مطرح کنی، من آن را 
تکذیب می کنم. او می گفت شــب قبل از مســابقه دو 

ساعت با آقای آیان جلسه داشتیم 
و حتی به او پیشــنهاد دادیم که 
شما را ساپورت می کنیم تا فقط 
اجازه دهد بهــداد کارش را روز 
مســابقه انجام دهد، اما قبول 

نکــرد! این نشــان 
می دهد که 

دســت های کثیف پشــت پرده نگذاشتند من قهرمان 
شوم«. این ادعای بهداد سلیمی برمبنای این مطرح شده 
که او معتقد اســت پس از دو مدال طالیی که سهراب 
مرادی و کیانوش رستمی در المپیک ریو گرفتند، آیان 
نمی خواست سومین طال هم به ایران برسد. با این حال 
وزنه بردار ســابق دسته فوق ســنگین ایران به صورت 
غیرمستقیم این موضوع را مطرح می کند که مسئوالن 
ایرانی حتی پیشنهاد مالی هم به تاماش آیان داده اند تا 
اجازه دهد وزنه برداری ایران سومین طالی خود را هم 
بگیرد! موضوعی که اگر صحت داشته باشد، اوج فساد را 
در وزنه برداری آن هم در سطح المپیک نشان می دهد.

 
شهنازی: جلسه نداشتیم، اما آیان مخالف #

سومین طالی ایران بود
شاهرخ شهنازی دبیرکل وقت کمیته ملی المپیک که در 
جریان برگزاری مســابقات المپیک 2016 در ریو حاضر 
بــود در خصوص ادعای بهداد ســلیمی درباره برگزاری 
جلســه شب قبل از مســابقه را رد می کند، اما او هم به 
صورت تلویحی معتقد است برخی اختالفات سبب شده 
ایران در فوق ســنگین مدال نگیرد. شهنازی دراین باره 
می گویــد: »تاماش آیان که مرد قدرتمنــد وزنه برداری 
جهان در سه دهه گذشته بود، مدت ها با فدراسیون ایران 
و به طور مشخص با جناب آقای علی مرادی زاویه داشت. 
او فکر می کرد ایشان به عنوان آلترناتیو برای جانشینی 
خودش تالش می کند و یــا حداقل تصور می کرد که با 
وی همراهی ندارد. او بــه صراحت این مخالفت را بیان 

نمی کرد، اما من در رفتارهای او مشاهده می کردم. 
حتی یک بار هنگام انتخابات فدراســیون ایران نامه ای 
محرمانه به وزیر ورزش وقت ما نوشــت و عنوان کرد که 
امیدوار است آقای مرادی رئیس فدراسیون ایران نشود«.
وی همچنین می افزاید:»در المپیک ریو وقتی ســهراب 
مرادی مدال طال گرفت که البته برای فدراسیون جهانی 
و شخص آیان کمی غیرقابل پیش بینی بود، خطر بهداد 
ســلیمی را تهدید کرد زیرا اگر موفق می شد مدال طال 
بگیرد؛ این یک موفقیت بزرگ برای فدراســیون ایران و 
شخص مرادی محسوب می شــد. بحث جلسه 
با آیان توســط مدیــران کمیته 
المپیک ایــران اصاًل مطرح نبود 
چون آیان رسماً چنین موضوعی 
را بیان نمی کرد که بشــود 
بــه او ایــرادی وارد کرد. او 
بســیار زیرک بود و منویات 

قلبی اش را بیان نمی کرد«.

ادعای انصراف چهار باشگاه خصوصی از لیگ برتر دروغ از کار در آمد

علی نژاد: احتماالً نامه در ترافیک مانده !
واکنش مسئول ایرانی به جلسه مخفیانه با تاماش آیان

 ادعای جنجالی بهداد
 می دانستم آن شب َسرم را می بُرند!

ورزش: ســازمان لیگ برای حضور 
اهالی رسانه در ورزشگاه ها در زمان 
برگزاری بازی های لیگ برتر راهکار 

عجیبی در نظر گرفته است.
مسئوالن فدراسیون پزشکی ورزشی 
و ســتاد ملی مقابله با کرونا مدتی 
قبل با ابالغ پروتکل های بهداشــتی 
به سازمان لیگ فوتبال و باشگاه های 
کشورمان، ضوابط و دستورالعمل های 
برگزاری تمرینات و بازی ها را با توجه 
به شیوع ویروس کرونا اعالم کردند. 
البته مسئوالن ســازمان لیگ برای 
رسانه هایی که در ســال های اخیر 
نقش ویژه ای در انعکاس مســابقات 
و تمرینات تیم های فوتبال داشــته 
اند هــم ســخت گیری های زیادی 

داشته اند.
جدا از محدودیت حضور خبرنگاران 
و عکاسان برای حضور در ورزشگاه، 
نشســت های  نشــدن  تشــکیل 
مطبوعاتی سرمربیان و البته برگزار 
نشدن میکسدزون های پس از بازی 
شنیده می شــود مسئوالن فوتبالی 
زمانی مجوز حضور اهالی رســانه را 
در ورزشــگاه ها صادر می کنند که 
خیالشان از منفی بودن تست کرونا 

آن  ها راحت شــود. بیشتر بخوانید: 
تیم ها می توانند کیت های تشخیص 
کرونــا را بــا 70 درصــد تخفیف 

خریداری کنند
طبق اعالم منابع آگاه سازمان لیگ 
در نظر دارد از رســانه هایی که قصد 
اعزام عکاس، گزارشــگر و خبرنگار 
به محل برگــزاری بازی ها را دارند، 
بخواهد هر پنج روز یک بار از آن ها 

تست کرونا بگیرد!
نکته جالب این است که هزینه این 
تســت ها هم برعهده خود رسانه ها 
خواهد بود. باشگاه های لیگ برتری 

در روز هــای اخیر به گــران بودن 
کیت های تشــخیص کرونا اعتراض 
کــرده اند که روز گذشــته توحید 
سیف برقی، رئیس کمیته پزشکی 
فدراســیون فوتبال اعالم کرد طبق 
تمهیدات درنظر گرفته شده از سوی 
فدراسیون پزشکی ورزشی قرار است 
ایــن کیت های 600 تــا 700 هزار 
تومانی با 70 درصد تخفیف به تیم ها 
ارائه شــود. حال باید دید در صورت 
تمایل رســانه ها، آیا این کیت ها با 
تخفیــف در اختیار آن هــا هم قرار 

می گیرد یا خیر؟

ورزش: ســایت کالچو مرکاتو ایتالیا 
مدعــی شــد باشــگاه آث میــالن 
تحقیقاتــش را برای جذب ســردار 
آزمــون مهاجم ایرانی تیم زنیت آغاز 
کرده است.در ماه های اخیر خبرهای 
زیــادی از عالقــه باشــگاه ناپولی 
ایتالیا برای جذب ســردار آزمون در 
رسانه های ایتالیا، روسیه و ایران منتشر 
شده است. عالوه بر ناپولی، خبرهایی 
از تمایل وســتهام و اورتون انگلیس 
و ســویا و اتلتیکو مادرید اسپانیا نیز 
منتشر شــد ولی تاکنون ناپولی تنها 
باشگاهی بوده که به صورت مستمر 
کار جذب سردار آزمون را پیش برده 
است.با این حال سایت کالچو مرکاتو 
ایتالیا شــب گذشته خبر جدیدی را 
در ارتباط با آزمون منتشــر و اعالم 
کرد باشــگاه آث میالن هم به جمع 

مشتریان آزمون اضافه شده است.
این سایت خبر خود را از عالقه آزمون 
به ترک روسیه پس از هشت سال آغاز 
کرد و نوشت: »آزمون در مصاحبه اخیر 
خود اعالم کــرد از عالقه ناپولی خبر 
دارد. سردار گزینه جیونتولی برای خط 
حمله ناپولی است و جذب این بازیکن 
برای افزایش کیفیت خط حمله مفید 

است اما زنیت این بازیکن را به سادگی 
از دست نمی دهد. آزمون یک سرمایه 
مهم از باشــگاه زنیت است. مذاکره با 
زنیت برای هیچ تیمی آسان نخواهد 
بود. پیام این باشــگاه بلند و واضح به 
تمام مشتریان آزمون اعالم شده است: 
پیشنهادی کمتر از 30 میلیون یورو را 
قبول نمی کنیم. ناپولی متقاعد شده که 
می تواند آزمون را جذب کند اما سهمیه 
بازیکنان غیــر اروپایی این باشــگاه 
پراست. البته لوزانو )مکزیکی( می تواند 
جایش را به بازیکن ایرانی بدهد«.بخش 
پایانی این خبر به آغاز کار باشگاه آث 
میالن برای جــذب آزمون اختصاص 

دارد. کالچو مرکاتو نوشــت: »در حال 
حاضر این یک بررســی محســوب 
می شــود. فالی رمضانی )مدیر برنامه 
مقدونیه ای سردار آزمون( مذاکراتی را 
با روسونری انجام داده است. آث میالن 
جویای وضعیت آزمون شده است اما 
در هفته های آینده مشخص می شود 
که آیا این اظهار عالقه به مذاکره واقعی 
می انجامد یا خیر. رمضانی با رالف رانگ 
نیک ارتباط بسیار خوبی دارد که این 
موضوع مورد توجهی خواهد بود. ناپولی 
در حال حاضر برای جذب آزمون جلوتر 
از سایر تیم هاســت اما در عین حال 
میالن هم به این سمت در حرکت است«.

صحبت های مورینیو از بازگشت فوتبال تا زندگی با دستیارانش در قرنطینه

ترانه »شهر ارواح« را گوش می دادیم!
در  سلطان پور:  امیرمحمد  اسپورتس/مترجم:  اسکای 
حالی که لیگ های مطرح فوتبال دراروپا ســه هفته پیش با 
بوندس لیگا دوباره آغاز به کار کرد، روز پنجشنبه هفته گذشته 
تاریخ جدید از سرگیری رقابت های لیگ برتر انگلیس نیز اعالم 
شد تا از روز 28 خرداد شاهد بازگشت این مسابقات باشیم. بر 
همین اساس ژوزه مورینیو سرمربی نام آشنای تیم تاتنهام در 
مصاحبه با اسکای اسپورتس در خصوص موضوعات مختلف 
مانند انگیزه بسیار باالی تیمش برای شروع مجدد لیگ، اینکه 
شیوع ویروس کرونا چگونه بر نقل و انتقاالت فوتبال تأثیرگذار 
بوده و شرایط زندگی نزدیک با دستیارانش در زمان قرنطینه 

به گفت و گو پرداخته است که در زیر می خوانید:

*اعالم زمان شــروع مجدد لیــگ برتر انگلیس چه 
احساسی به شما داد؟

از زمانــی کــه رقابت های بونــدس لیگا دوباره آغاز شــد، و 
همین طور رقابت های اللیگا و ســوپر لیگ پرتغال نیز زمان 
شروع مجدد خود را اعالم کردند. برای ما بسیار سخت بود که 
زمان بازگشت ما اعالم نمی شد چون به شدت می خواستیم 
که دوباره بازی های ما نیز از ســرگرفته شود. سخت است که 
ببینیم دیگر کشــورها بازی های خود را شروع کرده و ما این 

کارها را انجام نداده ایم.

*این تعطیالت اجباری چه تفاوتی با تعطیالت دیگر 
فوتبالی داشت؟

به عنوان مثال من همیشه تعطیالتی که به خاطر کریسمس 
داریم را دوســت دارم و همیشــه تالش کرده ام تا بازیکنانم 

از اینچنین تعطیالتی لذت ببرند. به جای اینکه از تعطیالت 
ناراحت بشوم همیشه خوشحال بودم که به مردم آن چیزی 
که دوست دارند را بدهم. اما اوضاع این دفعه برعکس بود. حاال 
مقامات آلمان آن چیزی که مردم دوست داشتند را به آن ها 
دادند و ما اندکی بیشتر منتظر بودیم تا مقامات انگلیس نیز 
چنین کاری کنند. مسلماً دل همه ما برای چمن سبز و حتی 

بوی چمن تنگ شده بود.

*تمریناتی که به تازگی اجازه برگزاری آن 
با رعایت فاصله  داده شد مانند تمریناتی 

چگونه بود؟
در این تمرینات زمان هایی پیش می آمد 
که ما تمرینات را در ساعت 9 صبح آغاز 
می کردیم و این تمرینات تا ساعت 5 عصر 
طول می کشید! بازیکنان باید به صورت 
جدا جدا تمرین می کردند و به همین 
دلیل باید جایگاه های خالی و مشخصی 
بــرای آن ها فراهم می کردیم. به همین 

دلیل برخی از بازیکنان باید ســاعت 10 
می آمدند، برخی 11 و همین گونه تا ساعت 

5 عصر ادامه پیدا می کرد.

*عکس هایی از تو در تمرینات 
می کردی  سواری  دوچرخه  که 

هم جالب توجه بود!
اگر حقیقتش را بخواهم بگویم بازیکنان 

و کادر فنی از این شکل برگزاری تمرینات 

خسته شده بودند. البته همان طور که اشاره کردید تصویر بامزه ای 
از من هم به بیرون درز کرد که در حال دوچرخه سواری در زمین 
تمرین بودم. دلیل آن این بود که مجبور بودیم برای رعایت فاصله 
بیشترین فضای ممکن در طول و عرض زمین ها را استفاده کنیم 
و اگر از دوچرخه برای نظارت بر روی کار همه استفاده نمی کردم 

نمی توانستم اوضاع را تحت کنترل داشته باشم.

*مسلماً پس از بحران شیوع ویروس کرونا، شکل نقل و 
انتقاالت فوتبال برای مدت زمان نامشخصی تحت تأثیر 

قرار خواهد گرفت؛ نظرت دراین باره چیست؟
حقیقتاً این موضوع آخرین چیزی است که اکنون در باشگاه 
به آن فکر می کنیم. ما هیچ صحبتی در این رابطه انجام نداده 
ایم چون تمام تمرکز همه رعایت پروتکل ها و ایجاد امنیت 
در زمین تمرین و باشــگاه است. اما در مورد 
تغییری که بازار نقل و انتقاالت خواهد کرد 
به نظر من اتفاقی طبیعی اســت. من فکر 
نمی کنــم که جهان و جهــان فوتبال آماده 
دیدن دوباره ارقام عجیب و غریب و دیوانه کننده 
باشد. من هم انتظار ندارم باشگاهی که در آن 
سرمربی هستم ولخرجی های عجیب و غریب 
کند چون باید به وضعیت تازه جامعه 
احترام بگذاریم. اما به نظرم ســؤال 
اصلی اینجاســت که اصالً زمان 
انجام ترانســفرهای تابستان کی 
خواهد بود؟ به نظرم مسلماً زمان 
همیشــگی در تابستان برای این 

کار کافی نیست و باید بیشتر طول بکشد. 

*یکی از خبرهــای جالب درباره تاتنهــام در زمان 
قرنطینه، زندگی تو و دستیارانت با یکدیگر در نزدیکی 

زمین تمرین باشگاه بود.
بله ما تصمیم گرفتیم که بــا هم زندگی کنیم. وقتی در کنار 
یکدیگر زندگی می کردیم بیشتر می توانستیم با هم مکالمه داشته 
باشیم و قوانین تعیین شده توسط باشگاه و جامعه را بهتر رعایت 
می کردیم. با این شکل ما می توانستیم آنالیزهای خاص خود را با 
دستیارانم انجام دهیم با هم کار کنیم، و ویدئو کنفرانس را برای 
تمرین بازیکنان با یکدیگر آماده کنیم. بعضی وقت ها با دستیارانم 
با ماشین به زمین تمرین می آمدیم که چند دقیقه بیشتر فاصله 
نداشت اما همیشه موزیکی با نام شهر ارواح را در خودرو پخش 
می کردیم که به شرایط خیابان ها در آن زمان واقعاً شبیه بود.

*شرایط تمرین دادن بازیکنان چگونه بود؟
ما تالش کردیم تا بازیکنــان را از هرگونه خطری محافظت 
کنیم. به بازیکنان حتی اجازه ندادیم که به کشــورهای خود 
برگردند و بیشــتر آن هــا در منزل خود کــه نزدیک زمین 
تمرین بود اســتقرار پیدا کرده بودند. حال و هوای تمرینات 
بازیکنان فوق العــاده بود. اینکه هر روز آن ها در مقابل ویدئو 
کنفرانــس قرار می گرفتند و برخی با گربه های خود برخی با 
سگ، برخی با کودکانشان حتی تمرین می کردند صحنه های 
جالب و بامزه ای را رقم می زد. ما حتی ویدئوهای آن ها را برای 
همسران و نزدیکانشان می فرستادیم تا ببینند چگونه بازیکنان 

با کودکانشان تمرین می کنند تا روی فرم بمانند.

صفحه فارسی کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( در پستی 
اینستاگرامی، عکســی از یک زمین چمن زیبا در ایران را 
منتشــر کرد تا سبب شود دل عاشــقان فوتبال بیشتر از 
گذشته برای بازگشــت فوتبال تنگ شود. صفحه فارسی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار این عکس هوایی از زمین 
چمنی در استان کرمانشاه نوشته: »چه کسی دوست دارد 
در این زمین زیبا بازی کند؟« این پست حدود 6 هزار الیک 

دریافت کرده است.

هافبک پرتغالی منچستریونایتد در پستی اینستاگرامی از حاشیه 
تمرین این تیم، به شــوخی با دیگر هافبک شیاطین سرخ یعنی 
نمانیا ماتیچ پرداخت. گویا در نخستین جلسه تمرینی برگزار شده 
با رفع ممنوعیت ها در مورد تماس مستقیم بازیکنان، یک مسابقه 
درون تیمی بین بازیکنان یونایتد به انجام رســیده که در آن تیم 
برونو فرناندز موفق به شکســت تیم هافبک صرب شده است. بر 
همین اساس فرناندز برای ماتیچ نوشته: »خوب است که همیشه 

فاصله بین تیم برنده و تیم تو حفظ می شود!«

برونو فرناندزکنفدراسیون فوتبال آسیا
روزنامــه نگار مطرح بریتانیایی در توییتر خــود از لزوم از 
سرگیری مسابقات اروپایی برای کمک به بقای باشگاه ها در 
قاره اروپا گفت. میگل دیلینی خبرنگار روزنامه ایندیپندنت 
در توییتی اعالم کرده: تمام کردن مسابقات لیگ قهرمانان 
اروپا و لیــگ اروپا برای گرفتن حق پخش تلویزیونی الزم 
است؛ و این حق پخش می تواند میان بسیاری از باشگاه های 
ضعیف تر اروپایی تقسیم شود که حتی می تواند تفاوت میان 

بقا یا ورشکستگی آن ها باشد«.
 

صفحه اینستاگرام لیگ قهرمانان اروپا، در استوری خود به 
تولد چهره مطرح ایتالیایی یعنی روبرتو دی متئو واکنش 
نشان داد. دی متئو که دوران اوج فوتبال خود را در تیم های 
التزیو و چلسی گذرانده، به عنوان سرمربی نیز در یک دوره 
کوتاه هدایت شیرهای لندن را به عهده گرفت اما در همان 
زمان کوتاه برای آن ها تنها قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را 
به ارمغان آورد. صفحه این مسابقات نیز با انتشار ویدئویی از 
لحظه باال بردن جام توسط دی متئو تولد 49 سالگی وی 

را تبریک گفته است.

لیگ قهرمانان اروپامیِگل دیِلینی

سازمان لیگ خطاب به خبرنگارها 

هر پنج روز یک بار هزینه تست کرونا بدهید!
ادعای رسانه ایتالیایی

 »میالن« مشتری جدید آزمون

ضد  حمله

گرشاسبی: لیگ را تعطیل کنید
ورزش: مدیرعامل باشگاه پیکان می گوید: اگر برای اجرای پروتکل های 
وزارت بهداشت فشاری ایجاد شود، باشگاه ها نمادین آن را اجرا می کنند.

حمیدرضا گرشاســبی افزود: من چند وقت قبل برای لیگ پیشنهادی 
دادم و االن هم همان پیشنهاد را ارائه می کنم بهتر است لیگ همین جا 
تعطیل شود و قهرمان و تیم های راه یافته به لیگ قهرمانان آسیا معرفی 
شوند و در ادامه دو تیم از لیگ یک به لیگ برتر صعود کنند و فصل آینده 
لیگ برتر با 18 تیم برگزار شود. همین االن هم اعالم کنند که فصل بعد 

چهار تیم به لیگ یک سقوط کنند.

تست کرونا بازیکنان فوالد منفی شد
ورزش: سعید آذری با اشتراک گذاشتن پستی در صفحه شخصی خود 
نوشت: مراقبت، سخت گیری در راه هدف، تالش کادر پزشکی و همکاری 
قهرمانان و مدیریت کادر فنی، سبب شد نتیجه تست های سوم قهرمانان و 
کادر فنی تیم فوالد خوزستان که هشتم خردادماه انجام شد، خوشبختانه 
منفی اعالم شود.وی با بیان اینکه فقط دو مورد از اعضای کادر رسانه ای 
تیم نیاز به تست مجدد دارند افزود: قهرمان و کادر در حاشیه امنیت کامل 
هستند و تمرینات با جدیت پیگیری می شود و آماده مبارزه خواهیم شد.

سپاهانی ها دوباره تست کرونا دادند
ورزش: به دلیل مثبت شدن تست کرونا دو بازیکن تیم فوتبال سپاهان، 

همه اعضای این تیم بار دیگر تست کرونا دادند.
پس ازمثبت شــدن تست کرونا دونفر ازاعضای تیم فوتبال این باشگاه 
روز پنجشنبه در سه گروه مجزا  مجدداً از همه افراد تست گرفته شد. تا 

مشخص شدن جواب تست ها، تمرینات تیم تعطیل است.

 رحمان رضایی، نامزد بهترین آسیایی 
  A تاریخ سری

ورزش: مدافع ســابق تیم ملی فوتبال ایران نامزد عنوان بهترین بازیکن 
آسیایی تاریخ سری A ایتالیا لقب گرفت.سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا 
پس از بوندس لیگا و لیگ برتر انگلیس به سراغ سری A  ایتالیا رفته است 
و درصدد انتخاب بهترین بازیکن آسیایی در این لیگ است. رحمان رضایی 
مدافع سابق تیم ملی فوتبال ایران نیز یکی از نامزدهای بهترین بازیکن 
این لیگ است که با رأی کاربران سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا مشخص 
خواهد شــد. رضایی که در جام جهانی 2006 آلمان برای تیم ملی ایران 
به میدان رفت سابقه بازی در پروجیا، مسینا و لیورنو را در لیگ ایتالیا در 

کارنامه خود دارد.

 استراماچونی، جزو 10 مربی ناموفق 
  Aیک دهه گذشته سری

ورزش: سرمربی سابق استقالل جزو 10 مربی ناموفق یک دهه گذشته 
ســری آ ایتالیا انتخاب شد.ســایت »90 مین« در گزارشــی به معرفی 
10 مربی بد یک دهه گذشــته ســری A ایتالیا پرداخت که در دوران 
مربیگریشان در این لیگ نتایج خوبی کسب نکردند و در نهایت برکنار 
شدند. آندره آ استراماچونی، سرمربی سابق استقالل که در فصل 2011-

2012 هدایت اینتر را برعهده داشت ولی نتوانست نتایج رضایتبخشی 
کســب کند جزو این مربیان ناموفق ســری آ در یک دهه گذشته قرار 
گرفت.این رسانه انگلیسی درباره سرمربی ایتالیایی گفت: استراماچونی 

مربی جوان سابق اینتر است. 
او در ابتدا در پایان فصل 2012-2011 کارش را آغاز کرد. اما عملکرد 
او کمتر از فاجعه نبود. او در نیم فصل اول نتایج خوبی کســب کرد و 
اینتر در رده سوم قرار گرفت ولی در نیم فصل دوم نتایج بدی کسب 
کرد. استرا از 19 بازی باقی مانده لیگ 10 بازی را شکست خورد. اینتر 
در آن فصل در رده نهم ایســتاد و پس از 15 سال برای اولین سهمیه 

اروپایی کسب نکرد.

پرسپولیس  همچنان منتظر نامه استوکس 
ورزش: باشــگاه پرسپولیس همزمان با مجوز ستاد مقابله با کرونا در 
ورزش مبنی بر بازگشایی دوباره تمرینات گروهی تیم های لیگ برتری 
نامه ای را برای آنتونی استوکس ارسال کرد و از مهاجم ایرلندی خود 
خواست تا همزمان با شروع تمرینات پرسپولیس از سوم خردادماه به 

تهران بازگردد.
با این حال مهاجم پرحاشیه ســرخ ها که پس از بازی هفته دوم این 
تیم در لیگ قهرمانان آسیا در 29 بهمن ماه سال گذشته، پرسپولیس 
را ترک کرد همچنان پاســخی به این نامه نداده است. بخش حقوقی 
باشــگاه پرسپولیس منتظر پاسخ استوکس اســت تا در صورت عدم 
بازگشــت به تهران مقدمات شــکایت از وی را به فیفا انجام دهد. در 
صورتی که این بازیکن همزمان با شــروع ادامه بازی های لیگ برتر به 
تهران بازنگردد و جواب نامه سرخ ها را نیز ندهد با شکایت رسمی در 

کمیته انضباطی فیفا روبه رو می شود.

باشگاه ذوب آهن: با نویدکیا مذاکره نکردیم!
ورزش: احمد جمشیدی سخنگوی باشــگاه ذوب آهن در خصوص 
آخرین وضعیت بازگشت میودراگ رادولوویچ به ایران گفت: سرمربی 
ما همچنان مشــکل پرواز دارد. رادولوویچ پولش را گرفته و بحثی هم 
درباره نیامدنش مطرح نبوده است؛ چرا او نباید بازگردد؟ سرمربی تیم 
ملی هم با همین مشکل روبه رو است و هنوز نتوانسته به ایران بازگردد.

وی افزود: رادولوویچ فقط تنها خارجی ما نیســت که هنوز برنگشته و 
یک بازیکن ما هم قرار است با او بیاید، اما هنوز موفق نشدند بازگردند 
فقط به این خاطر که پروازی به سمت ایران نبوده است. فعاًل تمرینات 
تیم زیرنظر کمک های رادولوویچ انجام می شود و ما هم چیزی درباره 

عدم بازگشت او نشنیده ایم. همه اینها شایعه است. 
مــا اگر مطمئن بودیم کــه رادولوویچ بازنمی گــردد تصمیم دیگری 
می گرفتیم، اما مقدمات بازگشت سرمربی تیم فراهم شده است.سخنگو 
و عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن اصفهان درباره شایعه مذاکره این 
باشگاه با محرم نویدکیا تصریح کرد: اصاًل چنین چیزی صحت ندارد. 
من به عنوان سخنگو و عضو هیئت مدیره باشگاه این را اعالم می کنم 
که چنین چیزی مطرح نیســت. هیئت مدیره هفته آینده جلسه ای 
دارد و قرار است در این نشست موارد مختلفی مورد بحث قرار بگیرد.

پیشنهاد پرتغالی ها  برای ستاره فوتسال ایران
ورزش: حســین طیبی، ملی پوش فوتســال ایران پــس از چهار 
سال حضور در تیم غیرت قزاقســتان برای تمدید قراردادش با این 
باشگاه به توافق نرسید.بر همین اساس، این بازیکن در حال بررسی 
پیشــنهادهای خود است تا بتواند تیم جدیدش را انتخاب کند. این 
بازیکن فعاًل پیشــنهادهایی از سوی تیم های اسپورتینگ لیسبون و 

بنفیکا پرتغال دریافت کرده است.

منهای فوتبال

 بازگشایی رشته های ورزشی انفرادی 
در تربیت بدنی آستان قدس رضوی

ورزش: برابــر مصوبه ســتاد ملی کرونــا در ورزش فعالیت برخی 
رشــته های ورزشی در تربیت بدنی آســتان قدس رضوی با رعایت 

تمامي دستورالعمل های بهداشتی، آغاز شده است. 
به گزارش روابط عمومی تربیت بدنی آســتان قدس رضوی بر این 
اساس رشته های انفرادی شامل بدمینتون، تیروکمان، تیراندازی با 
کمان، تنیس روی میز، تنیس خاکی، آمادگی جسمانی و بدنسازی 
در این مؤسسه دایر است. رعایت تمامی دستورالعمل های بهداشتی، 
رعایت فاصله مجاز جهت ورزش همراه با آموزش پرســنل و چاپ 
پوســترها و بنر برای اطالع رسانی برای ورزشکاران  در دستور کار 

این مؤسسه است.
بر اســاس مصوبه ســتاد کرونا در ورزش فعــالً مجتمع های آبی و 

رشته های توپی و گروهی در مشهد تعطیل هستند.

 مرادی: لغو المپیک، بزرگ ترین ضربه
 به ورزش است

ورزش: قهرمان سابق دو های استقامت ایران از نگرانی هایش درباره 
ضربــه ای که احتمال لغو کامل المپیک بــه ورزش می زند گفت. 
سجاد مرادی مربی دو استقامت تیم ملی معتقد است: »با این اتفاق 
بزرگ ترین ضربه به بدنه دنیای ورزش وارد می شــود چون المپیک 
بزرگ ترین رویداد ورزشــی است و در واقع اگر لغو شود بزرگ ترین 
اتفاق ورزشی قرن محسوب می شود. عالوه براین ورزشکاران هم ضرر 

می کنند چون آن ها در زمان های خاصی آمادگی کامل دارند«.

عزم جزم رضا یزدانی برای کشتی گرفتن
ورزش: این روزها صحبت ها درباره بازگشــت رضا یزدانی به دنیای 
کشتی و حتی تالش برای راهیابی به مسابقات المپیک توکیو مطرح 
است. برهمین اساس سلمان قادری رئیس هیئت کشتی شهرستان 
جویبار می گوید: »یزدانی در جویبار و ساری تمرین می کند. هرچند 
باشگاه ها تعطیل اســت، اما بیشتر تمرینات میدانی انجام می دهد. 
با رضا در مورد تصمیمش بــرای آینده صحبت کردیم. به هرحال 
فدراسیون ُمصر به برگزاری مسابقه انتخابی است و یزدانی هم باید از 
این مسیر عبور کند. کار سنگینی پیش رویش قرار دارد، اما او با توجه 
به تجربیاتی که دارد، می تواند به آن چیزی که می خواهد برسد. رضا 

یزدانی عزمش را در این خصوص جزم کرده است«.

 صعود ۶ شطرنج باز ایران 
به فینال مسابقات جوانان آسیا

ورزش:مرحله مقدماتی رقابت های شطرنج قهرمانی جوانان آسیا به 
صورت آنالین برگزار شــد و هر 6 نماینده کشورمان در پایان 9 دور 
رقابت جواز حضور در مرحله فینال را کسب کردند. مبینا علی نسب، 
آناهیتا زاهدی فر و میترا اصغرزاده در بخش بانوان و پرهام مقصودلو، 
محمدامین طباطبایــی و آرش طاهباز در بخش آقایان نمایندگان 
کشــورمان در این مســابقات بودند. این دوره از رقابت ها به صورت 
مجازی و آنالین و به سرپرســتی مهرداد پهلوان زاده رئیس ســابق 
فدراســیون برگزار شد. فینال این مسابقات چهارشنبه هفته آینده 

برگزار خواهد شد.

IOC رایزنی باخ با 100 عضو 
 درباره پیامدهای کرونا

ورزش: توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک )IOC( چند 
روز گذشته را به رایزنی های ویدئویی با اعضای IOC اختصاص داده 
تا درباره پیامدهای ویروس کرونا که سبب به تعویق افتادن یکساله 
المپیک 2020 در توکیو شد به بحث و تبادل نظر بپردازد. رایزنی های 
ویدئویی با هدف آماده سازی برای نشست هیئت اجرایی IOC در روز 
10 ژوئن )21 خرداد( صورت گرفت. جلســه رسمی سالیانه رسمی 
IOC نیــز که با هدف جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا به صورت 
ویدئویی خواهد بود 17 جوالی )27 تیر( برگزار می شود. این جلسه 
قرار بود تابستان سال جاری پیش از آغاز المپیک 2020 در توکیو 

برگزار شود اما ویروس کرونا سبب تغییر آن شد.

عالمیان: بیمه من و برادرم را قطع کردند !
ورزش:نیما عالمیان ملی پوش تنیس روی میز به انتقاد از مسئوالن 
اســتان مازندران به دلیــل حمایت نکردن از او و برادرش نوشــاد 
پرداخت. او در این رابطه می گوید: »متأســفانه بر خالف مسئوالن 
فدراســیون تنیس روی میز که خیلی جویای شــرایط تمرینی ما 
هستند، اما مسئوالن شهرمان هیچ کاری را برای ما انجام نداده اند و 
از همه بدتر اینکه در طول این مدت تنها یک بار به دیدار ما آمدند و 
مبلغ ناقابل 100 هزار تومان را به ما دادند. اکنون هم ما بیمه  نیستیم 
زیرا مسئوالن  پس از مدتی هم تصمیم گرفتند بیمه ما را قطع کنند 
و عجیب تر اینکه سالنی را به نام نوشاد در شهر بابل راه اندازی کرده اند 
در حالی که تاکنون حتی یک بار هم اجازه تمرین به ما در این سالن 

داده نشده است«.

علیپور: قهرمان المپیک می شوم
ورزش:ســریع ترین مرد عمودی جهان بــا تأکید بر اینکه با وجود 
بحران کرونا و به صورت انفرادی تمریناتش را جدی پیگیری کرده، از 
برنامه هایش برای قهرمانی در المپیک گفت. رضا علیپور تأکید کرد: 
»رقابت های سنگنوردی در ماده سرعت که من در آن کار می کنم، 
المپیک 2024 برگزار می شــود. بنابراین برای المپیک توکیو هیچ 
برنامه ای ندارم، البته برای المپیک 2024 هم به دنبال کسب سهمیه 

نیستم در واقع قهرمانی در آن بازی ها را دنبال می کنم«.

وداع کاله آمل با لیگ برتر والیبال
ورزش: مســئوالن تیم والیبال کاله آمل پس از برگزاری جلســه 
تصمیم گرفتند در لیگ برتر 99 تیمداری نکنند و شــاید اگر این 
تصمیم زودتر گرفته می شــد یک اسپانسر و سرمایه گذار دیگری 
می توانســت به جای تیم کاله مازندران در لیگ برتر تیمداری کند 
اما این تصمیم  دیر هنگام از ســوی مالکان شرکت خصوصی کاله 
ســبب شد تا امســال آمل در لیگ برتر والیبال نماینده ای نداشته 
باشــد. بهروز عطایی سرمربی فصل گذشته باشــگاه کاله با اعالم 
این خبر گفت: مدیران ارشــد پس از تشکیل جلسه این تصمیم را 
گرفتند. با توجه به مشــکالت به وجود آمده برای باشــگاه و اینکه 
هیچ اقدامی در روند جذب بازیکن و ثبت قراردادها صورت نگرفته، 
به نظر می رســد کاله امســال در لیگ برتر حضور نخواهد داشت.

در ایــن مدت اســکوچیچ هم نگــران آینده 
کاری خود بود و به همین خاطر با مســئوالن 
صحبت هایی داشت. گفته می شود فدراسیون به 
این مربی پیام داده کارش را بکند، چون شایعات 
دروغ است و به آن ها توجهی نداشته باشد. یکی 
از مسئوالن فدراسیون نیز به یکی از خبرنگاران 
نزدیکش گفته است: حتی اگر سرمربی نداشتند، 
از بین ویلی ســانیول و اســکوچیچ، دومی را 
انتخاب می کردند، چون هم باتجربه تراست و هم 
اینکه در فوتبال ایران فعالیت کرده و بازیکنان 
را به خوبی می شناسد. او همچنین اضافه کرد: 
»اسکوچیچ مشــغول کارش است. برنامه ریزی 
هم کرده و به محض شــروع لیــگ به تهران 
می آید. فعالً برنامه این است قبل از 29 خرداد 
در تهران باشد مگر اینکه برنامه بازی ها دوباره 
تغییر کند. بنابراین در فدراسیون هیچ بحثی در 
مورد پایان همکاری نیست. اسکوچیچ همه جوره 
برای ما به صرفه و بهتر است. حتی با او قرارداد 
ریالی بسته ایم و االن هم که پولش را نداده ایم، 
کوچک ترین بحثی ندارد ولی تصور کنید یک 
خارجی دیگر بیاوریم. به نظرتان قصه ویلموتس 

تکرار نمی شود؟«

zoom

ایگالو تا ژانویه ۲0۲1 در منچستریونایتد می ماند
ورزش: اودیون ایگالو که در پنجره نقل وانتقاالت زمســتانی اخیر با قرارداد 
قرضی 6 ماهه از شــانگهای شــنهوا به منچســتریونایتد پیوست، قرارداد 
قرضی اش با این باشــگاه در روز یکشــنبه پیش رو به پایان خواهد رسید، 
امــا حاال خبر می رســد که این مهاجــم نیجریه ای به حضــورش در این 
تیم ادامه خواهد داد. ایگالو به شــرط اینکــه بتواند تا ماه ژانویه 2021 در 
منچستریونایتد بماند، حاضر اســت قراردادش را با شانگهای شنهوا تمدید 

کند. همچنین محدودیت ورود و خروج در مرزهای بریتانیا مانع حضور به موقع 
ایگالو در این تیم چینی برای شروع فصل جدید سوپرلیگ چین می شود.
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ادب و هنرادب و هنر

موسیقی

گزارشی از یک کنسرت آنالین رایگان
 همخوانی مجازی با علیرضا قربانی 

در » روزگار غریب« کرونا
ایســنا: صندلی های تاالر وحدت 
برای چندین هفتــه متوالی خالی 
اســت و برای چندین هفته پیاپی 
است که هنرمندان موسیقی برای 
امیدبخشی به مخاطبانی که کرونا 
آن ها را از حضور فیزیکی در سالن ها 

محروم کرده است، به روی صحنه می روند؛ با این حال علیرضا قربانی و گروهش 
تالش کردند با فراموشی تمامی این تلخی ها، با اجرای کنسرت آنالینی که بر 
رایگان بودنش هم تأکید داشــتند، لحظاتی شیرین را برای مخاطبان خود به 

ارمغان آورند.
»نیست شو«، »چهارراه استانبول«، »روزگار غریب«، »بوی گیسو«، »عاشقانه 
نیســت«، »پل«، »ارغوان«، »عشق آسان ندارد« و »مدار صفر درجه« قطعاتی 
بودند که شامگاه پنجشنبه )هشتم خرداد ماه( در کنسرت آنالین علیرضا قربانی 

در تاالر وحدت اجرا شدند.
این کنسرت، با قطعه »نیست شــو« آغاز شد و نورپردازی سالن به نورپردازی 
سلسله اجراهای »با من بخوان« شباهت داشت. اجرا پس از لحظاتی با نواختن 
کمانچه همراه شــد و صدای قربانی و کمانچه درهم آمیخته شــد. پس از اوج 
خوانی های خواننده لحظاتی تار نواخته شد و خواننده خواند: »امروز من و جام 

صبوحی در دست/ می افتم و می خیزم و می گردم مست«.
در ادامه قربانی بیان کرد: بی نهایت خرســندم که خدمت تک تک شما عزیزان 
خیرمقــدم بگویم. با خودم فکر می کردم کرونا در همه جای دنیا مشــکالت و 
مصیبت هایی را به وجود آورده است، ولی فضای مجازی موجب شده تا حدودی 
روی این مشکالت مرهم گذاشته شود و امکان ادامه فعالیت های هنری و دیدار 
دوستان و خانواده هایی که به لحاظ جغرافیایی فاصله زیادی داشتند، به صورت 
مجازی فراهم شود. خوشــحالم تاالر وحدت که خانه ماست برای اجرای این 

برنامه انتخاب شد.
قطعه بعد »بوی گیسو« بود که قربانی با ریتمی آرام می خواند. پس از آن قربانی 
اظهار کرد: قطعه »روزگار غریب« در ســال گذشته 46 بار اجرا شد. این قطعه 
شعری از احمد شاملو است که به صورت آوازی می خوانم و شاید دلیلی که نام 
تور ســال گذشته را »با من بخوان« گذاشتیم، این قطعه بود. به یاد دارم سال 
گذشــته مردم با تمام قدرت این قطعه را با من می خواندند ولی امسال از این 
همراهی بهره مند نیســتیم. دلم می خواهد همان گونه که در خانه هستید این 
قطعــه را با ما بخوانید و حتی از این همراهی برای ما فیلم بگیرید تا همراهی 

شما را حس کنیم.
این خواننده همچنین درباره اثر »عاشقانه نیست« توضیح داد: آنچه در این بخش 
می شنوید شعر کم نظیری دارد و تمام فضای این شعر و موسیقی، عاشقانه است. 
از نهایت قلبم دلم می خواهد این قطعه را ضمن سپاس از کادر درمانی که نزدیک 
به 110 تن از آن ها را از دست دادیم، به همه عزیزانی که برای سالمتی و حفظ 

ایمنی ما زحمت کشیدند، تقدیم  کنم.
اجرای قطعه »عشق آسان ندارد« و قطعه »پل« نیز با آهنگ سازی حسام ناصری 
و شعر احمد امیرخلیلی خوانده شد. این قطعه نیز با همراهی سازهای کالسیک 

اجرا شد.
قربانی قطعه آخرش را به مرحوم افشین یداللهی تقدیم کرد و گفت: قطعه »مدار 
صفر درجه« جزو کارهایی است که مردم زیادی با آن خاطره دارند، به خصوص 
اینکه برای ســریال »مدار صفر درجه« ســاخته شده بود. این اثر با شعر دکتر 
افشــین یداللهی است که قرار بود در آن سال ها به تماشای این اجرا در همین 
سالن بنشیند که متأسفانه اجل مهلتش نداد و این قطعه را به او تقدیم می کنیم.

»هنرهای  قمری   مهدیه  هنر/  و  ادب   
جدید« عنوان رشته ای است که در چند سال 
اخیر به عنوان یکی از بخش های مورد توجه 
برگزار  فجر  تجسمی  هنرهای  جشنواره  در 
نیز  جشنواره  این  دوره  دوازدهمین  می شود. 
که  کرد  اعالم  را  خود  برگزیدگان  حالی  در 
به  دادپور«  »سجاد  جدید  هنرهای  رشته  در 

عنوان هنرمند برگزیده معرفی شد.
دادپور، متولد اردبیل اســت. رشته تحصیالت 
این هنرمند، کاردانی فیلم سازی و کارشناسی 
عکاســی اســت. او در حال حاضر به عنوان 
مدرس عکاسی در انجمن ســینمای جوانان 

اردبیل فعالیت می کند .
دادپور در توضیح »هنرهای جدید« که یکی 
از بخش هــای جشــنواره هنرهای تجســمی 
است، می گوید: از آن جایی که ورودم به هنر 
با عکاســی شکل گرفت و بعدها با فیلم سازی 
آشنا شــدم و در این رشــته تحصیل کردم، 
برای برخی از عکس هایــم حرکت را متصور 
می شــدم، بعدها که کارشناسی عکاسی را به 
صورت آکادمی ادامه دادم، این تصور حرکت 
بیشــتر و بیشتر شــد و در حقیقت نخستین 
کاری که به صــورت ویدئوآرت و پرفورمنس 

انجام دادم به سال 96  بازمی گردد. 

تعریف درستی از »هنرهای جدید« #
وجود ندارد

به گفته دادپور، با ظهــور جنبش های جدید 
هنری پس از دهه 1960، شکل و مضمون اثر 
هنری و رابطه  اش با انســان و طبیعت مجدداً 
مورد پرسش  قرار گرفت. هنرمندان از آخرین 
دستاوردهای تکنولوژیک برای بیان  مفاهیم و 

موضوعات هنر خود بهره گرفتند.
وی معتقد اســت: دنیای هنر معاصر مجذوب 
ویدئو شد زیرا قدرت و تأثیری که این  رسانه 
در بداهه پردازی داشــت می توانســت وسیله 
خوبی برای ضبط و خلــق رویدادها و اجراها 
که در قلمرو هنر جدید نقش مهمی داشتند، 

باشد.
ایــن هنرمند از زیرمجموعــه هنرهای جدید 
در کشور و جشــنواره هنرهای تجسمی فجر 
ســخن می گوید و می افزاید: هنرهای جدید 
به خصوص در جشــنواره فجر به ســه مدیوم 
)رســانه( تقسیم شده و شــامل  پرفورمنس 

آرت، هنر چیدمان  و ویدئوآرت است.
به گفته دادپور، تعداد هنرمندان فعال در این 
هنرها ممکن است در کشــور ما زیاد نباشد. 
البته شــاید تعریف درستی از هنرهای جدید 
در دســت عموم مردم وجود ندارد، بنابراین 
طبیعی اســت  این هنرها مــورد توجه همه 

هنرمندان قرار نگیرد.
او به این نکته تأکید می کند که عدم ارائه آثار 

این رشــته در مکان یا گالری برای هنرهای 
جدید از جملــه موضوعاتی اســت که هنوز 
هنرمنــدان این رشــته نتوانســتند برای آن 

راهکاری پیدا کنند. این در حالی اســت که 
در هنرهای جدید بستر برای اجرا بسیار زیاد 
است، اما هنرمندان به خصوص کسانی که به 
دنبال اجرای پرفورمنس آرت هســتند با اخذ 

مجوز دست و پنجه نرم می کنند.

گستردگی حوزه »هنر های جدید«#
به گفتــه این هنرمنــد، مهم تریــن ویژگی 
هنرهــای جدید، گســتردگی آن اســت. او 
می گویــد:  این هنــر همه هنرها از ســینما 
گرفته تا نقاشــی و از تئاترخیابانی تا عکاسی 
مســتند اجتماعی را دربرمی گیرد. همچنین 
هنرهــای جدید این امــکان را برای هنرمند 
تجســمی فراهم می کند که دیگر دغدغه اش 

وجود چارچوب و تعریف مشــخص نباشد و با 
آسودگی خاطر تمایالت درونی و تفکری خود 

را در یک اثر نمایان کند. 
دادپورمعتقد است: با این گستردگی تا آنجایی 
که می دانم متأسفانه این هنر در دانشگاه های 
کشــور ما به صورت خاص تدریس نمی شود، 
به جز چند واحد آزاد که دانشــجویان با این 

هنرها آشنا شوند. 

جشنواره و ایجاد بازار برای #
هنرمندان

وی در خصــوص تأثیــر جشــنواره هنرهای 
تجسمی فجر و کارکردهایی که این جشنواره 
می تواند در میان هنرمندان و مردم داشــته 
باشد، می گوید: از نگاه من جشنواره هنرهای 
تجســمی  فجر یکی از بزرگ ترین اتفاق هایی 
اســت کــه هنرمندان بــا حضــور در بخش 
نمایشــگاهی و رقابتی آن معرفی می شــوند. 
دادپورمعتقــد اســت: ایــن معرفــی، انگیزه 
بیشــتری در یک هنرمند ایجــاد می کند که 
البته معرفی جایــی اعتبار دارد که دنباله اش 

پیگیری مصرانه ای داشته باشد. 
این هنرمند با اشــاره به اینکه تغییر رویکرد 
جشــنواره موجب ایجاد ظرفیت هایی در سه 
سال گذشته شــد می گوید: هر یک از آن ها 
می توانــد منبع هنــری بســیار خوبی برای 
این تغییرات حتی می تواند  باشــد،  آیندگان 
جشــنواره را  به بــازار خرید و فــروش آثار 
هنرمندان تبدیل کند که برای جامعه هنری 

بسیار مورد نیاز است.
دادپور به این نکته اشاره می کند اگر هنرمند 
یا هر شــخص دیگری در مشاغل مختلف که 
بتواند از دســترنج خود کــه عالقه مند به آن 
اســت پول کســب کند، بیش از پیش لذت 
می بــرد و برای ادامه مســیر بیشــتر و بهتر 
برنامه ریزی می کند، شــاید خریدوفروش آثار 
هنری برای فهمیده شــدن مفهوم های خفته 

در آثار، کمک شایانی داشته باشد.

برش

در  به خصوص  جدید  هنرهای   
مدیوم  سه  به  فجر  جشنواره 
و شامل   تقسیم شده  )رسانه( 
آرت، هنر چیدمان   پرفورمنس 

و ویدئوآرت است

هنرمند برگزیده دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر درگفت و گو با قدس مطرح کرد

غفلت آموزش عالی از »هنرهای جدید« 

تازه های نشر
مجموعه داستانی طنز برای نوجوانان  

پیدایش: تازه ترین اثر داستانی حمیدرضا داداشی با 
عنوان »عمو دردسر« منتشر شد.

مجموعه داستان »عمودردسر« یک مجموعه داستان 
طنز نوجوانانه است که به تازگی از سوی نشر پیدایش 

منتشر شده است.
داداشی درباره این کتاب گفته است: در سال های اخیر 
مجموعه داســتان به عنوان یک نــوع و ژانر تولید اثر 
برای مخاطب نوجوان چندان جدی گرفته نشــده و 
تولیدات بر رمان متمرکز بوده اســت. از ســوی دیگر 
مقوله طنز نیز در زمره گونه هایی از نگارش اســت که 

جز معدودی از نویســندگان، چندان برای مخاطب نوجوان جدی گرفته نشــده 
اســت. من ســعی کردم در کتاب تازه ام این دو موضوع را با هم تلفیق کنم. وی 
ادامه داد: این مجموعه قهرمانی دارد که نوجوان است و با عموی مادرش دست 
بــه ماجراجویی های طنزآمیزی می زند. تلفیق بین طنــز، ماجراجویی و ادبیات 
ساده ای که برای این کتاب انتخاب کردم و نیز شکل و شمایل داستان های به هم 
پیوسته در کتاب، در مجموع از اثر یک اتفاق ادبی تازه ساخته است که امیدوارم 
با نگاه مثبت مخاطبان نیز همراه شود. این کتاب در ۸0 صفحه با قیمت 1۵هزار 

تومان منتشر شده است.

ماجراهای واقعی از خیانت های داخلی
جدید  اثر  »جاسوس بازی«  کاظمی:  نشر شهید 
حمید داوودآبادی نویسنده کتاب »دیدم که جانم 

می رود« منتشر شد.
آنچه در این کتاب خواهید خواند، نه  داستان هایی 
پلیسی است به  شیوه آگاتا کریست و نه قصه هایی 
هیجانی به  تقلید از جیمز باند! داســتان های آن ها 
واقعــی بودند یا تخیلــی، متعلق به عصر و زمان و 

مکان خودشان بودند. 
»جاســوس بازی« ماجراهایی بســیار تلخ است از 
برخی افراد که خواسته یا ناخواسته، خود را قربانی 

بیگانگان کردند و در نهایت اینکه هیچ  کدام از این ماجراها، تخیلی، داستان 
و ســاخته  و  پرداخته ذهن یک داستان نویس نیســتند. همه آنچه خواهید 
خواند، حوادثی اســت که چه بســا به ریختن خون های بی گناهان بسیاری 
منجر شده اســت تا دشمنان از دست اندازی به کشور عزیزمان ایران، ناکام 

بمانند.
»جاســوس بازی« ماجراهای واقعی و تلــخ از خیانت های داخلی، اثر جدید 
حمید داوودآبادی در قطع رقعی و 2۸0 صفحه  توســط انتشــارات شهید 

کاظمی روانه بازار شد.

انتشار رمان هایی راحت خوان
پیدایش: مجموعه رمان 6 جلدی »بیداری« از مجموعه 

»رمان های راحت خوان« برای نوجوانان منتشر شد.
این مجموعه نوشته کریستوفر گلدن با ترجمه امین 
بهره مند با شمارگان  یک هزار و ۵00نسخه در انتشارات 

پیدایش راهی بازار شده  است.
این رمان ها می توانند هر ژانر و مضمونی داشته باشند 
و ممکن اســت مناســب کودک یا بزرگسال باشند، 
ولی به هر حال به نوعی باید به فلســفه و اخالقیات 
بپردازند، بی آنکه از سادگی و روانی متن بکاهد و درگیر 
صنایع ادبی و تمثیل و تشبیهات پیچیده شود. رمان 

راحت خوان به هر حال باید مطالعه اش برای خواننده راحت باشد.
 در نوشته پشت جلد اولین کتاب از این مجموعه آمده است:کارا هارپر و پدرش به 
ژاپن مهاجرت کرده اند تا پس از مرگ مادرش زندگی جدیدی را آغاز کنند. زندگی 
جدید کارا سخت است، به خصوص که همه شیاطین ژاپنی در تالش هستند او را 
شکار کنند.  در  نوشته پشت جلد دوم این مجموعه عنوان شده است:  مرگ مرموز 
جیرو و هانا فضای مدرســه را متشنج کرده و ساکورا معتقد است روح خواهرش 
برگشته تا انتقام قتل دردناکش را از قاتل و همدستانش بگیرد. 6 جلد این رمان ها 

توسط نشر پیدایش منتشر شده است.

      صفحه 12

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین-البرز )857060(

آگهی تغییرات شرکت سهند تازان سبز البرز )سهامی خاص( به شماره ثبت2715 و شناسه ملی14007129588 

به موجب نامه شماره 115,98,983 مورخه1398,11,16 و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ1398,10,29 مرکز 
اصلی شرکت سهند تازان سبز البرز )سهامی خاص( به شماره ثبت 14891 واحد ثبتی قزوین به نشانی استان قزوین - شهرستان البرز، 
بخش مرکزی، شهر الوند، محله ابن سینا، میدان کارگر، خیابان ابن سینا شمالی، پالک0 طبقه اول کدپستی 3431975198 انتقال یافت 
و ماده مربوطه به شرح فوق اصالح گردید که در این اداره در تاریخ1398,11,16 تحت شماره 2715 به ثبت رسید و جهت اطالع 

عموم آگهی می گردد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )858235(

آگهی تغییرات شرکت سپید سایبان پارامیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 32152 و شناسه ملی 10380473648

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,06,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مسعود ایزانلو به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیر عامل با شماره ملی: 0682636312 آقای جعفر یوسفی به سمت نایب رئیس با شماره ملی: 0934059111 
و آقای مهدی جوانمرد به سمت عضو هیئت مدیره با شماره ملی: 0920627544 برای باقی مانده مدت تصدی تا تاریخ 
1399,11,27 انتخاب گردیدند و کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء منفرد مدیر عامل همراه با 

مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )858236(

 آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان اندیشه یکتای شرق شرکت تعاونی به شماره ثبت 69439 و شناسه ملی 14008601686

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,11,07 و نامه شماره 2,114914 مورخ 1398,11,08 اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -با توجه به استعفا مدیرعامل آقای نظری ، اقای حمید شکوهی به شماره ملی 0920515711 
به سمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید. -کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته 
، برات و اوراق بهادار با امضا ثابت مدیرعامل آقای حمید شکوهی و امضا متغیر علیرضا اخوان رئیس یا مهدی نظری شاندیر نائب 

رئیس و مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضا آقای حمید شکوهی و مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )858244(

 آگهی تغییرات شرکت ژرف آب پی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 41313 و شناسه ملی 10380571239

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,03,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حامد حریری 
0942530853 آقای سید مرتضی نوری حسینی 0940414236آقای هاشم برادران بندکش مشهدی 0940422190 به سمت 
اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. خانم ملیحه معرف زاده به شماره ملی0044715854به سمت 
بازرس اصلی و خانم شیما حاجی زاده به شماره ملی 0640035353به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 

انتخاب گردیدند . روزنامه قدس جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )858250(

 آگهی تغییرات شرکت ژرف آب پی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 41313 و شناسه ملی 10380571239

شماره  به  حریری  حامد  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,03,01 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
ملی  شماره  به  مشهدی  بندکش  برادران  هاشم  آقای   - عامل  مدیر  و  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به  ملی0942530853 
0940422190به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای سید مرتضی نوری حسینی به شماره ملی 0940414236به سمت 
عضو هیئت مدیره انتخاب گردیده اند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء آقای حامد حریری 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
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ب���ه اط���اع عم���وم می رس���اند دفترچه 
و  انتف���اع  ح���ق  واگ���ذاری  ق���رارداد 
بهره ب���رداری زمی���ن به ش���ماره 40023 
ش���هرک  در  واق���ع   1384/1/16 م���ورخ 
صنعت���ی ش���کوهیه بنا به استش���هادیه 
م���ورخ 1399/9/22 مفق���ود  تنظیم���ی 
گردی���ده اس���ت. لذا بنا ب���ر مراتب فوق 
اعتب���ار  دارای  المثن���ی  دفترچ���ه  تنه���ا 

می باشد.
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
ساالنه شرکت تعاونی مسکن مهر 19 قم 

)در حال تصفیه( نوبت اول
 

از کلی��ه اعض��اء جهت ش��رکت در مجم��ع عمومی 
ع��ادی س��االنه نوب��ت اول ش��رکت ک��ه در روز 
دوشنبه مورخ 1399/3/26 رأس ساعت 10 صبح 
در مس��جد امام رضا)ع( ب��ه آدرس زنبیل آباد، 
خیاب��ان 30 متری قائم برگذار می گردد حضور به 

هم رسانند.
دستور جلسه:

1� استماع گزارش هیئت تصفیه و ناظر تصفیه
2� ط��رح و تصوی��ب صورت های مال��ی و ترازنامه 

سال های 97 و 98
3� طرح و تصویب بودجه پیش��نهادی س��ال 1399 

هیئت تصفیه شرکت
تذک��ر: در صورت تمایل به معرف��ی وکیل تا یک 
هفته به برگزاری مجمع به دفتر ش��رکت مراجعه 

گردد.
جه��ت حضور در مجمع داش��تن کارت شناس��ایی 

الزامی است.
ع هیئت تصفیه  9
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