
تصویر سردار سلیمانی در اعتراض های آمریکا
سیدمحمد حسینی، وزیر اسبق ارشاد و 
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، با انتشار 
تصویری از یک معتــرض آمریکایی که 
تصویر ســردار سلیمانی را در دست دارد، 
در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: 
» اگر سردار دل ها قبالً حامی مظلومان و 
کوبنده ظالمان در منطقه بود، حاال شهید 
سلیمانی مدافع حقوق رنگین پوستان و مبارز علیه سران نژادپرست آمریکاست 
و این پالکارد معترضاِن آمریکایی )سخن سید حسن نصراهلل( ترامپ را به شدت 

تحقیر کرده که: ارزش کفش سردار سلیمانی، از سر ترامپ بیشتر است«.

برنامه پنج ساله رئیسی
پس از انتشار شایعه حضور آیت اهلل رئیسی 
در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، 
سید امیرحسین قاضی زاده، نایب رئیس 
مجلس در توییتر خود نوشــت: »سخن 
بــرادرم آقای امیرآبادی بــر لزوم حضور 
آیت اهلل رئیسی در انتخابات1400جدید 
نیســت. جمع بندی بسیاری از انقالبی ها 
همین بود که مطرح هم شــد، اما ایشــان به شدت مخالفت کردند و ضمن 
تأکید بر برنامه پنج ســاله خود در قوه قضائیه، طرح بحث های اینچنینی را 

انحراف در مسیر تحولی قوه و گفتمان مبارزه با فساد دانستند«. 

دموکراسی به سبک فیس بوک
حاشیه های فیس بوک و ترامپ انگار تمامی 
ندارد! پس از ماجرای دعوای شــبکه های 
اجتماعی با ترامپ، بســیاری از چهره های 
شاخص سیاســی در آمریکا، از جمله جو 
بایــدن، فیس بوک را به حمایت از ترامپ و 
نقض قوانین متهم کردند. مدتی پیش هم 
چندین مهندس ارشــد شرکت فیس بوک 
نسبت به سکوت زاکربرگ - مالک فیس بوک- دربرابر پست های جنجالی ترامپ 
در بحبوحه اعتراض های ضد نژادپرستی آمریکا معترض شدند. هنوز حاشیه این 
اتفاق ها تمام نشــده بود که فیس بوک روز گذشــته با یک اقدام جنجالی دیگر، 
دوباره نامش را سر زبان ها انداخت. بر اساس گزارش رسانه های آمریکایی، شبکه 
اجتماعــی فیس  بوک یکی از کارمندان خود را به دلیل انتقاد از تصمیم مدیریت 
این شبکه برای امتناع از حذف پست های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از 

کار برکنار کرده است!

از خدا عدالت می خواهیم
به تازگی ویدئویی در فضای مجازی منتشر 
شــده که یک جوان مسلمان سیا ه پوست 
آمریکایی در تظاهرات ضــد بی عدالتی را 
نشــان می دهد. فؤاد ایزدی، کارشــناس 
مسائل آمریکا، در این باره در توییتر نوشته 
اســت: »دعای جوان مسلمان سیاه پوست 
آمریکایی در تظاهرات ضد بی عدالتی: از اهلل 
می خواهیم عدالت را به ما مرحمت کند. از اهلل می خواهیم با ستمکاران برخورد 
کند. از اهلل می خواهیم روزی نوادگان ما بتوانند پلیس را ببینند و از پلیس نترسند. 

حضار: آمین«.

 مجید تربت زاده دو مــاه پیش، در 
آغاز 90 سالگی، بر خالف پیرمردهایی 
که در این ســن و ســال ُخلق و خوی 
مناسبی ندارند و ممکن است از زمین 
و زمان گالیه کنند، گفته بود: »خدا رو 
شــکر از زندگی ای که کردم راضی ام... 
دوســتان خوبی داشتم و دارم، عاشقانه 
مردم و سرزمینم رو دوست دارم... فکر 
می کنم خوشــبختی در زندگی همین 
چیزهاســت... در طول 90 سال زندگی 

همیشه انسان خوشبختی بودم...«.

شایعه مرگ#
فکر کنم سال 87 آخرین باری بود که با 
تئاتر تلویزیونی »آدم خوابش می گیره« 
در تلویزیون دیده شد. سینما را هم که 
تقریباً 18 سال پیش رها کرده بود. شاید 
هم ســینمای آن روزهای ایران او را به 
حال خود رها کرده بــود. از اولش هم 
بیشتر تئاتری بود و تا آخر هم تئاتری 
ماند. حتی تا همین دو سال پیش و در 
حین خانه نشینی اگر پای حرف هایش 
می نشستی متوجه می شدی از سینما 
و تلویزیون دل چندان خوشــی ندارد، 
اما حســرت صحنه، خــاک صحنه و 
نفس به نفس شدن با تماشاگران تئاتر 

را می خورد.
»محمدعلی کشاورز« از سال 90 که در 
81 سالگی برای نخستین بار به خاطر 
شکستگی پا راهی بیمارستان شد و از 
چند ســال پیش از آن، بیشتر از اینکه 
به خاطر سابقه هنری و توانمندی ها و 
تجربه هایش مورد توجه رسانه ها باشد، 
متأســفانه به خاطر بیماری و شــایعه 
مرگش به تیتر اخبار تبدیل شــده بود. 
نخستین بار در سال 92 برخی سایت ها 
او را به دیار باقی فرستادند و این تأیید 
و تکذیب ها تا آذر93 چند بار تکرار شد 
تا جایی که خود پدرساالر مجبور شد در 
مصاحبه با خبرگزاری ها،خبر مرگش را 

تکذیب کند.

پنج تفنگدار#
شــاید خالصه زندگی نامه محمدعلی 
کشاورز را تا حدودی بدانید. مثالً اینکه 
ســال 1309 در اصفهان بــه دنیا آمد، 
پدربزرگش از گرجی هایی بود که سال ها 
پیش به وسیله شــاه عباس صفوی به 
اصفهان کوچانده و مســلمان شده بود. 

نام خانوادگــی اش »اصالنی« بود که به 
دلیل شغل پدرش به »کشاورز« تغییر 
کرد. دانش آموخته دانشــکده  هنرهای 
دراماتیــک و احتماالً آشــنا با رشــته 

نقشه برداری.
بازیگــری را ســال 1339 بــا نمایش 
»ویولن ســاز کره مونا« آغــاز کرد و تا 
ســال 1387 ادامه داد. بازیگر توانمند 
سال های گذشــته ایران، که تمام این 
سال ها، تنهایی هایش را با مطالعه کتاب 
پر می کرد یکی از پنج بازیگر سرشناس 
سینمای ایران بود که در کنار جمشید 
مشایخی، علی نصیریان، داوود رشیدی و 
عزت اهلل انتظامی، هنوز هم پنج تفنگدار 

دنیای بازیگری به شمار می روند.

تجربه های رسمی و غیررسمی#
اسداهلل خان ســریال »پدر ساالر« و یا 
شعبون استخونی »هزار دستان« تنها 
دانســتنی ها و خاطره های جذاب و به 
یاد ماندنی محمدعلی کشــاورز نیست. 
بر خالف زندگی نامه های رســمی که 
اینجا و آنجا درباره اش خوانده اید و شروع 
بازیگری اش را ســال 1339 می دانند، 
خــود کشــاورز گفته بود نخســتین 
تجربه های نمایشــی اش را در مدرسه 
»ادب« اصفهــان و انجمن های تئاتری 
مدرســه ای پشت سر گذاشــته است. 
دوران ســربازی هم که دست کم برای 
فرار از ســختی های خدمت، گروه تئاتر 
راه انداخته بود و تجربه های غیررسمی 
را ادامه مــی داد. وقتی پایش به تهران 
رسید، برای هنرستان بازیگری، آزمون 
داد و پذیرفته شــد تا قدم اول را برای 

حرفه ای شدن بردارد. پس از هنرستان 
هم از دانشــکده هنرهــای دراماتیک 
ســردرآورد و همــدوره مرحوم »علی 
حاتمی« شد و این همدوره شدن بعدها 
بــه همکاری های جــدی انجامید و به 
کشــاورز فرصت داد در کارهایی چون 

»مادر« و »هزار دستان« بدرخشد.

پزشک ناتمام#
شاید بشود کشــاورز را یک جور هایی 
»آقای خاص« عرصه بازیگری دانست. 
چه اینکه زندگی شــخصی و هنری او 
دارای ویژگی های مخصوص به خودش 
اســت. برای مثال ممکن است باورتان 
نشود که محمدعلی کشــاورز عالوه بر 
رشته هنرهای نمایشی، در رشته پزشکی 
هم پذیرفته می شود اما نخستین بار که 
چشمش به سالن تشریح می افتد، حالی 
به حالی می شــود و می فهمد این کاره 
نیســت! آقای خــاص نزدیــک به 45 
ســال آخر عمرش را تنها زندگی کرد. 
سال 52 وقتی برای فوق لیسانسش به 
انگلستان رفت، همسرش تقاضای طالق 
کــرد. خودش در این باره گفته اســت: 
»هیچ وقت دلیلش را نپرسیدم. با عشق 
شــروع کرده بودیم اما او از من جدا شد 
و تا امروز اگرچه زن و شوهر نیستیم اما 

دوستان خوبی باقی مانده ایم«! 
چند سال پیش در مصاحبه ای گفته بود 
در خانه تلویزیون نــدارد، به جز همان 
تلویزیونی که پس از ازدواج خریده است 
و هنوز روشــن نکرده و فابریک، آن را 
گوشه ای از خانه اش به عنوان دکور نگه 
داشته است! با موبایل و فضای مجازی 

که از اساس قهر و بیگانه بود.
برخالف برخــی بازیگــران از بازی در 
هیچ کدام از فیلم و سریال ها ناراضی نبود 
و دلیلش را انتخاب های درست خودش 
می دانست و اینکه آدمی است که با هر 
کسی کار نمی کند. کشاورز در آخرین 
مصاحبه هایش تأکید کــرده بود هنوز 
معتقد است سینمای ایران محال است 
دیگر آدم هایی مثل علی حاتمی و بهرام 

بیضایی را به خودش ببیند.
بازیگری که تجربه 47 فیلم سینمایی، 
دو فیلم خارجی و بین المللی، 52 سریال 
و نمایش تلویزیونی و خدا می داند چند 
تئاتر صحنه ای دارد، اگرچه در روزهای 
خانه نشینی و بیماری یکی دو بار اعتراف 
کرد از بازیگری پشیمان است، اما نگفته 
معلوم بود هنــوز دلش به یاد بازی های 
درخشان و روزهای آفتابی سینما و تئاتر 
می تپد. شــما هم اگر برگردید و فیلم 
»مادر« را یک بــار دیگر ببینید محال 
است درخشش »کشاورز« چشمتان را 
نگیرد و یا صحنه ای که در هزار دستان 
»شعبون استخونی« سر مأمور تأمینات 
را می بُرد، نفس را در ســینه تان حبس 
نکند. اگر هم بــا دو نمونه ای که مثال 
زدیم حال نمی کنید، بروید سراغ سریال 
»پدرســاالر« که حال و هوای بازیگری 
کشــاورز در آن می تواند حال شــما را 

خوب کند.

همبازی آنتونی کوئین#
بازیگــران خارجی  بــرای  تهیه کننده 
تاکسی کرایه کرده بود که آن ها را بیاورد 
سرصحنه، اما برای ایرانی ها نه! کشاورز 
وقتی فهمید، ســر صحنه حاضر نشد. 
خبر که به »آنتونی کوئین« رســید او 
هم از رفتن سر صحنه خودداری کرد... 
آخــر کار تهیه کننده کوتاه آمد. همین 
سبب شد در فیلم »کاروان ها - ساخته 
مشترک ایران و آمریکا« با آنتونی کوئین 
رفاقتی به هم بزنند. وقتی فیلم در آمریکا 
اکران شد آنتونی کوئین برایش نوشت: 
دوست داشــتم اینجا بودی و فیلم را با 
هم می دیدیم. این فیلم هرگز در ایران 
اکران نشــد تــا آرزوی دیدنش به دل 
کشــاورز بماند. همان طور که احتماالً 
آرزوی دیدن آخرین بازی سینمایی اش 
در بخش هایــی از »فرزند صبح« روی 

دلش ماند.

 مجازآباد
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آذری، مدیرعامل باشگاه فوالد در گفت و گو با قدس:

 اعضای مجمع 
دیگر ماشین امضا نخواهند بود

 تدارک ویژه تربیت بدنی آستان قدس رضوی 
برای دهه کرامت 

 اقشار کم برخوردار
 محور برنامه ریزی ها

 نمایشگاه کتاب مجازی انتشارات »سوره مهر« با بیش از 2هزار عنوان اثر افتتاح شد 

قدم زدن مجازی در »انتهای راهرو ۲۷«

حال ترامپ خوب نیست
قدس زندگــی: به تازگــی تصاویری از 
سخنرانی ترامپ در مراسم فارغ التحصیلی 
دانشجویان دانشکده افسری منتشر شده 
که حســابی در فضای مجازی جنجال به 
راه انداخته است. تصاویر منتشر شده نشان 
می دهد ترامپ توانایی ایستادن بر پاهای 
خود را ندارد و برای پایین آمدن از پله ها به 

شدت احتیاط می کند و قدم های کوچک برمی دارد.
در بخش دیگری از تصاویر منتشــر شده، مشخص شد ترامپ با لیوان آبش 
نیز مشکل داشته و برای بلند کردن آن از هر دو دستش استفاده کرده است. 

کاربران در واکنش به این تصاویر هشــتگ »حال ترامپ خوب نیست« را در 
شبکه های اجتماعی آمریکا ترند کرده اند. جان کوپر، یکی از اهداکنندگان مالی 
کمپین جو بایدن دراین باره در توییتی نوشت: »تصاویر اخیر مشخصاً نشان داد 
ترامپ از نظر جسمی مشکل دارد. نحوه راه رفتن او، اینکه چطور یک لیوان آب 
را در دست می گیرد، لکنت زبانش و عدم تمرکز نشانه هایی از وجود یک مشکل 

در ترامپ هستند. کاخ سفید چه چیزی را پنهان می کند؟« 
بعد از ســروصدای زیادی که تصاویر ترامپ در شــبکه های اجتماعی به راه 
انداخت، رئیس جمهوری آمریکا در توییتر نوشت:»آخرین کاری که بخواهم 
برای رســانه های جعلی انجام دهم این است که زمین بخورم و مسخره آن ها 
شــوم. 10 قدم آخر را دویدم تا زودتر به زمین برسم«! اما ترامپ در توییتش 

اشاره ای به دو دستی گرفتن فنجان آبش نکرد.
هرچند کاخ ســفید هم وضع سالمتی ترامپ را مطلوب اعالم کرده اما دکتر 
بندی لی، روانپزشک از دانشگاه ییل دراین باره در توییتر نوشته است:»این یک 
نشانه آسیب عصبی مزمن و پایدار است که با مشکالت دیگر همراه شده و انجام 

یک اسکن مغز را واجب و ضروری می کند«.

مراقب سنگ توالت باشید
قدس زندگی:  خطر و مشکالت ابتال به کرونا، رعایت پروتکل های بهداشتی 
و... یک طرف، دردســر یافته های جدید علمی هم طرف دیگر! ویروس کرونا، 
اوایل از طریق هوا منتقل نمی شد. یافته های جدید اما ثابت کردند از طریق هوا 
و عطســه و حرف زدن و نفس و نُُطق کشیدن هم منتقل می شود. می گفتند 
خارج بدن و روی سطوح نمی تواند زیاد دوام بیاورد ولی یافته های بعدی نشان 
دادند روی خیلی از سطوح ماندگار می شود. خالصه تا همین دیروز خاطرمان 
جمع بود که داخل دستشــویی از شر این ویروس در امانیم، چون یافته های 
علمی نشــان می دادند این ویروس از طریق ادرار و مدفوع منتقل نمی شود. 
معاون وزارت بهداشت خودمان اما دیروز از یافته های جدید رونمایی کرد. دکتر 
یحیی خسروی با تأکید بر اینکه ویروس کرونا در نمونه ای از مدفوع شناسایی 
شده است، گفت: »به نظر می رســد یک مسیر انتقال بیماری، سیستم های 
لوله کشی فاضالب در ساختمان های آپارتمانی است. مشخص شده که سنگ 
توالت در زمانی که سیفون آب کشیده می شود، می تواند مسبب ایجاد قطرات 
ناقل بیماری باشد...«. بنابراین دقت کنید که از این به بعد در دستشویی رفتن، 
قضای حاجت و سیفون کشیدن هم خطرانتقال بیماری وجود دارد...  ای لعنت 

به تو کرونا!

علی پروین: 

 خصوصی سازی
 »کشک« است !

باور می کنید؟

روزمره نگاری

روایت مجازی

گفت وگو با مازیار بیژنی به بهانه نمایشگاه »نمی توانم نفس بکشم« درباره نژادپرستی در آمریکاگفت وگو با مازیار بیژنی به بهانه نمایشگاه »نمی توانم نفس بکشم« درباره نژادپرستی در آمریکا

با کاریکاتور علیه دیکتاتوربا کاریکاتور علیه دیکتاتور
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استاد محمدعلی کشاورز،آقای خاص تلویزیون و سینمای ایران درگذشت

پاییز »پدرساالر«

هر کجا نامه عشق است، نشان من و توست
رقیه توسلی: جناب مهران مدیری از میهمانش می پرسد: دوست داری جای 
کدام شخصیت تاریخی باشی؟ و من باز در برابر این سؤال مهم می بینم خودم را.

بی اختیار از پای برنامه بلند می شوم.
»مالحت« با »مالمت« گپ می زند و عادتش این اســت هروقت که می رود 
سراغ قلم و دوات، استاد افتخاری را هم می آورد خانه مان. صدایش را دوست 

دارد.
می گوید: مرّکب مرغوب ســنتی سیاه مشــق هم رسید. »زرگیس« عصری 
رســانده دستم. بعد زیرچشــمی مالمت را می پاید و ادامه می دهد: پاشو بیا 

سرمشق هایت را تمرین کن تنبل خان.
آرام کنارشان می نشینم. صدای قیژقیژ قلم که می پیچد و فرازوفرود آواز که 

می پاشد توی اتاق، خاطره بازانه جلوس می فرمایم به گذشته. 
آنجا که آقاجان دارد به جواب های من و »مائده« در برابر همین پرسش، گوش 
می دهد. همین که عالقه مندی خودت را با کدام شخصیت عالم، طاق بزنی. 

همین سؤال که روزی، تجربه بزرگ و گزنده ای را گذاشت روی شانه هایم. 
مائده، محبوبش را پروین اعتصامی اعالم می کند و من هم از گوهرشادبیگم 

حرف می زنم. از مهدعلیای عاشِق صلح طلِب ادب خواه.
کاش می شــد هر دویمان عاقل تر بودیم، کاش نگاه آقاجان را فراموش کنم، 
کاش می شــد حداقل حاال از جمالتش شرم نکنم، می شد دکمه محو شدن 
داشــتم آن روز و از وجودش بهره می بردم، کاش می توانســتم پدر باشم آن 

لحظه. اما همه چیز غیر از این ها بود.
نگاه آقاجان را برای صدمین دفعه، مرور می کنم. می بینم در چشمان مهربانش، 
دو دختر نشســته اند که می خواهند پروین و گوهر باشــند و او، این قصه را 
غمگین است... اما پدرانه ُزل می زند به لیوان به لیمویش و پناه می برد به مثال... 
از شربت ها می گوید... آلبالو و توت فرنگی و گل محمدی و بیدمشک را برایمان 
توضیح می آورد و اینکه همه شان شربت اند، شیرین و گوارا... آنچه می ماند قالب 
و رنگ اســت که در ید قدرت شربت ساز است... همان که در نهایت تصمیم 
می گیرد لیوان ها چه نامی داشــته باشند... شما همان سازنده اید، پس شربت 
دلخواهتان را بســازید... از این دو بانوی درخشــان، نیکویی ها و معرفت ها را 
درس بگیرید اما اگر از من سؤال کنید می گویم می خواهم خودم باشم منفی 
غلط هایم. درواقع اصرار دارم همین بابایی که هستم، باقی بمانم، وجدی ندارم 
بابای پروین یا گوهرشادآغا باشم... می دانید چرا؟ چون من باید خودم را خیلی 

دوست داشته باشم، چون خدا مرا خیلی دوست دارد.
پی نوشت: تلویزیون خاموش است. »مالمت خانوم« خوابیده و »مالحت« 
خطاطی اش را به پایان رسانده. نستعلیق »هر کجا نامه عشق است، نشان 
من و توســت«. تماشــا می کنم و از مالحت هنرمندی که خودش است، 

لذت می برم.
آقاجاِن خدابیامرز راست می گفت، گوهرشاد عهد تیموریان نیستم، فرزند 
غیاث الدین، اما می توانم آن کسی باشم که گردنبندش را نخواهد، طالِب 

مهربانی باشد و برود دنبال خرد و ته تغاری بودنش را بنازد.
باید مالمت خانوم نباشم. باید درس هایم را دوره کنم!
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سینا حسینی: مدیرعامل باشــگاه فوالد خوزستان در 
ایام تعطیلی فوتبال به واسطه شیوع بیماری کرونا یکی از 
معدود افراد عضو مجمع فدراسیون بود که درباره ابهام های 
موجود در اساس نامه فدراسیون و قرارداد عجیب و غریب 
مارک ویلموتس انتقادهایی را مطرح کرد تا حساسیت ها 
نســبت به این مسئله دو چندان شود، پس از اعالم خبر 
برگزاری مجمع فدراسیون توسط بهروان در تیرماه جاری 
به سراغ سعید آذری رفتیم تا با وی در این رابطه و سایر 

اتفاق های روز فوتبال ایران صحبت کنیم. 

مجمع فدراسیون، اواخر تیرماه برگزار می شود، س
به اعتقاد بسیاری از کارشناســان حاال نوبت به 

نقش آفرینی اعضای مجمع رسیده است.
قطعاً مجمع فدراســیون باالترین رکن تصمیم گیری در 
فوتبال ایران اســت. سیستم تصمیم گیری باید به مجمع 
پاسخگو باشد و طبیعتاً این اتفاق روی خواهد داد. هرچند 
که تا پیش از این به دلیل اعتمادی که وجود داشت مجمع 
هر تصمیمی را مورد موافقت قرار می داد اما به واسطه برخی 
بی احترامی ها و بی توجهی ها دیگر از این خبرها نیست و باید 

دوستان خود را آماده پاسخگویی به مجمع کنند.

پس مطمئناً یک مجمع خبرساز در تیرماه برگزار س
خواهد شد که نتیجه آن در سرنوشت آینده فوتبال 

تاثیرگذار است؟
این مســئله باور ماســت، دیگر دوره ماشین امضا بودن 
اعضای مجمع تمام شده است، دوستان از اعتماد اعضای 
مجمع سوء استفاده کردند و نگاه کامالً ابزاری به مجمع 
داشتند اما دیگر آن دوره تمام شده، حاال باید بابت تک تک 

مسائل به مجمع پاسخگو باشند. 

رفتار مدیریت فوتبال در ماه های اخیر سبب اخذ س
چنین رویه ای شده است؟

100 درصد شما نمی توانید انتظار داشته باشید اعضای 
مجمع در یک جاده یکطرفه حرکت کنند، مجمع جایگاه 
باالتری از هیئت رئیسه فدراسیون دارد، اما این اتفاق در 
حال حاضر برعکس شده است، دوستان می خواهند هر 
آنچه خودشــان دوســت دارند را انجام دهند از این رو با 
شــفافیت اعالم می کنم از این خبرها نیست. وقتی هیچ 
کسی جرئت نداشت در این رابطه حرف بزند، من از حق 
مجمع دفاع کردم، دیگر در برابر حرف زور کوتاه نمی آییم 
 و تنها قانون مالک و معیار اســت نه سفارش و خواهش، 

از این رو می توانید یک مجمع متفاوت را در فوتبال ببینید.

یکی از چالش های جدیدی که این روزها به وجود س
آمده ماجرای کاهش محرومیت علی کفاشیان و 
ترابیان توســط کمیته استیناف است، پس از این 
مسئله موضوع سرپرستی کفاشیان هم مطرح شد، 

در این ارتباط نظری دارید؟
یک ســؤال ذهن مرا به خود درگیر کرده که آقایان باید 
پاسخگو باشند؟ مگر می توانیم قوانین اجرایی را با سلیقه 
شــخصی به اجرا در بیاوریم؟ حرف من این است که چرا 
کمیته اخالق یک سال و نیم پیش این رأی را صادر کرد 

حاال چه اتفاقی رخ داده که آن رأی تغییر پیدا می کند؟ 

مسئوالن فدراسیون فوتبال نظر دیگری دارند و س
به قول منتقدان آن ها خود را تافته جدا بافته جامعه 

می دانند!
از این خبرها نیست، باید همه مطیع قانون باشند، البته 
که من هم موافقم که فدراسیون نشینان ترجیح می دهند 
برداشــت مورد پســند خود را از قانون داشــته باشند، 
اما نمی توان این مســئله را پذیرفت، مگــر در ماجرای 

بازنشسته ها چه اتفاقی رخ داد، تمام فدراسیون ها مدیران 
بازنشسته خود را کنار گذاشتند به جز فوتبال! همین االن 
در فدراســیون فوتبال 120 بازنشســته مشغول فعالیت 

هستند چرا در فوتبال قانون رعایت نمی شود؟ 

به عقیده شما توضیحات تاج در برنامه فوتبال س
برتر در ارتباط با پرونده مارک ویلموتس ابهامات 

موجود را برطرف کرد؟
ترجیــح می دهم به فکر فوالد باشــم تا به فکر مدیریت 
فدراسیون فوتبال. دوســتان دیگری هستند که در این 

ارتباط حرف بزنند.

این شــائبه به وجود می آید که شما به واسطه س
انتقادهای هفته های اخیر تحت فشار قرار گرفته اید؟

آن هایی که من را می شناسند، می دانند که با احدی تعارف 
ندارم، اما من در برهه کنونی اعتقاد دارم حرف های اصلی 
را من مطرح کردم، آن روز که کســی جرئت نداشت به 
مدیریت فوتبال ایران نقد کند من آغازگر این مسیر بودم 
االن هم به واسطه تعهدی که به فوالد دارم دوست ندارم 

حرف های من برای باشگاه فوالد ایجاد حاشیه کند.

 دوباره وضعیت خوزستان به دلیل ویروس کرونا س
به حالت قرمز در آمده، آیا با این شــرایط امکان 

میزبانی از مسابقات لیگ برتر را دارید؟
از آنجا که امروز با دستور استانداری خوزستان باشگاه های 
ورزشــی و کلوپ های بدنسازی بازگشــایی شدند هیچ 
مشــکلی برای برگزاری بازی ها در خوزستان نداریم و با 
رعایت پروتکل های بهداشــتی همه امور را با دقت انجام 

خواهیم داد.

جایی نقل شده بود که باشگاه فوالد خوزستان به س
واسطه کرونا ضرری 2/5میلیاردی را متحمل شده 
است آیا بابت این خسارت برنامه ریزی شما را مختل 

نمی کند؟
100 درصد این مبلغ ما را با مشــکالتی مواجه می کند 
اما کار با آه و ناله درســت نمی شود، ما روز اول گفتیم که 
عاقالنه ترین کار ممکن لغو مسابقات لیگ برتر است، اما 
وزیر بهداشــت و درمان، آقای دکتر نمکی صراحتاً اعالم 
کردند ما تمایلی به برگزاری مسابقات نداریم اما اراده ای 
برای لغو مسابقات نیســت، از این رو حاال که تصمیم به 

برگزاری گرفته شده ما هم مطیع قانون هستیم.

آذری، مدیرعامل باشگاه فوالد در گفت و گو با قدس:

اعضای مجمع، دیگر ماشین امضا نخواهند بود

تالش کوتینیو برای بازگشت به لیورپول
ورزش: فیلیپه کوتینیو مایل است با کاهش حقوق خود، راه بازگشتش به لیورپول 
را هموار کند. او دو ســال پیش لیورپول را به مقصد بارســلونا کسب کرد و در تیم 
جدیدش روزهای کم فروغی را تجربه کرد تا جایی که بارسایی ها او را به بایرن مونیخ 
قرض دادند. بایرن مونیخ هم اما تمایلی به قطعی کردن قرارداد بازیکن برزیلی ندارد 
و به همین دلیل انتظار می رود که او در پایان فصل به نیوکمپ برگردد. کوتینیو اما 
می داند ممکن است دیگر در ترکیب اصلی کاتاالن ها جایی نداشته باشد و به همین 

دلیل ترجیح می دهد که به تیم سابقش برگردد.

لئوناردو: امباپه و نیمار می توانند در پاریس ادامه دهند
ورزش: مدیر ورزشی تیم فوتبال پاری سن ژرمن می گوید: نیمار و امباپه در برنامه های بلند 
مدت این باشــگاه قرار دارند. لئوناردو در این رابطه تصریح کرد: »هیچ چیزی وجود ندارد 
که به ما بگوید، نیمار و امباپه در تابستان از جمع ما جدا خواهند شد. هر دو آن ها هنوز دو 
سال دیگر از قراردادشان باقی مانده است و ما به این فکر می کنیم که می توانیم فصل بعد 
هم با وجود کیلیان و نیمار به کارمان ادامه دهیم. ما می خواهیم گامی رو به جلو برداریم. 
نیاز به فکر مجدد درباره آن ها نیســت. ما باید از داشتن آن ها استفاده الزم را ببریم چون 

آن ها استعدادی فوق العاده دارند. ما باید راه حلی برای ادامه همکاری با یکدیگر پیدا کنیم.

منچستریونایتد برای خرید فن دبیک، پریرا را قربانی می کند
ورزش: باشگاه منچستریونایتد که نسبت به خدمت گرفتن دونی فن دبیک از آژاکس عالقه مند 
اســت، حاضر اســت آندریاس پریرا، هافبک برزیلی خود را قربانی کنــد. طبق این گزارش 
باشگاه هایی همچون نیوکاســل، اورتون و وستهام نسبت به جذب پریرا 24 ساله عالقه مند 
هستند، هافبکی که خیلی فرصت بازی در ترکیب اصلی شیاطین سرخ را پیدا نکرده است. 
این هافبک برزیلی که از سال 2011 عضو باشگاه منچستریونایتد است تاکنون در 74 بازی از 
رقابت های مختلف برای شیاطین سرخ به میدان رفته است. پریرا که تا پایان ماه ژوئن 2023 با 

منچستریونایتد قرارداد دارد، ارزشش در بازار نقل وانتقاالت 16 میلیون یورو است. 

زالتان در پایان فصل میالن را ترک می کند
ورزش: زالتان ابراهیموویچ که به تازگی مشاجره شدیدی با ایوان گازیدیس، مدیراجرایی 
باشــگاه میالن داشته ممکن است در پایان فصل این تیم را ترک کند. ستاره سوئدی 
روسونری می خواهد هر چه زودتر تکلیفش درباره تمدید قرارداد یا قطع همکاری طرفین 
مشخص شود اما گازیدیس ترجیح می دهد با پایان فصل مذاکرات برای این کار آغاز شود 
که همین سبب ایجاد تنش بین طرفین شــده است. رابطه زالتان 38 ساله با مدیران 
باشگاه میالن به مانند زمانی نیست که در ماه ژانویه به این تیم بازگشت، به همین خاطر 

فعال شدن بند تمدید یکساله قراردادش از جانب باشگاه میالن بعید به نظر می رسد.

ورزش: پیشکســوت فوتبال ایران گفت: چرا کسی 
ســراغ مدیران قبلی نمی رود تا اگر مشکل و خالفی 
دارند آن ها را مورد بازخواست قرار دهند و همه چیز 

را به مردم بگویند.
علــی پرویــن در مراســم ختــم پرویــز ابوطالب، 
پیشکسوت فوتبال کشورمان گفت: ابوطالب زحمات 
زیادی در فوتبال ما کشــیده و تمام بازیکنان مطرح 
فوتبال ما شــاگرد او بودند. امیدوارم مسئوالن ما به 
این افراد بها بدهند تا بازیکن ساالری نباشد و بازیکن 

بسازند و دنبال بازیکن 5 میلیاردی نروند. 

4 مدیرعامل#
وی در مورد حال و روز ایــن روزهای فوتبال تهران 
تصریح کرد: فوتبال تهران اآلن فقط حرف اســت و 
چیز دیگری نمانده است. فقط استقالل و پرسپولیس 
مانده، در شهرستان هم ســپاهان و چند تیم دیگر. 
فوتبالی در کار نیســت. هیچ جای دنیا یک باشــگاه 
چهار مدیرعامل در یک سال عوض نمی کند، یا هیچ 
جا نمی بینید فدراســیون فوتبالش را وسط کار رها 
کنند و بروند. این که نشد فوتبال،  بعد هم هیچ کس 
به داد فوتبال نمی رسد، چرا با این اتفاقاتی که افتاده 
یک نفر ســراغ  افراد قبلی نمی رود که اگر مشکل و 
خالفــی دارند، آن ها را بگیرنــد؟ همین طور که االن 
اســامی خالفکارها را اعالم می کنند، اســامی این ها 
را هم بگویند. چرا یک مدیرعامل هفت، هشــت ماه 
می آید و بعدش نیست؟ چرا با او برخورد نمی کنند؟

فساد کمرشکن#
وی درباره مشــکالت فدراسیون فوتبال تصریح کرد: 
یک »کننــده کار« باید در فوتبال باشــد که چنین 
کســی در کار نیســت؛ البته نبی کمی به کار آگاه 

است. فســاد در حال از بین بردن فوتبال است و 
رویم نشد بگویم از بین برده است. نمی دانم چه 

کسی باید به داد این شرایط برسد. پیشکسوت 

فوتبــال ایران با بیان اینکه کســی به حرف امثال او 
و محمــد دادکان توجه نمی کند خاطرنشــان کرد: 
وضعیت اســتقالل و پرسپولیس را ببینید. می گویند 
ایــن دو تیم را به ما بدهید و ما 100 میلیارد تومان 
بدهی را می پذیریم، اما این کار را نمی کنند. به نظر 
شــما چرا این اتفاق می افتد؟ می خواهند این دو تیم 
همیشه در حاشــیه باشــند تا منافع خود را ببرند. 

خصوصی سازی هم »کشک« است.
پرویــن در خصوص شــایعه ای مبنی بر حضور او در 
هیئت  مدیره باشــگاه پرســپولیس اظهار کرد: جای 
ما در هیئت  مدیره نیســت. به نظر شــما چرا علی 
دایی، محمد مایلی کهن و محمد دادکان نباید رئیس 
فدراسیون فوتبال باشــند؟ چرا علی کریمی باید در 
خانه باشد؟ فوتبالی ها باید به فوتبال بیایند. نه فقط 
ما بلکه اگر از باشــگاه استقالل هم وارد عرصه شوند 
مــا از آن ها حمایت می کنیم تا فســاد را کم کنیم. 
چــون نمی توانیم آن را از بین ببریم. به هر ســمتی 

می پیچید فساد است.

توجه به تیم های پایه#
سرمربی پیشــین تیم ملی فوتبال ایران بیان اینکه چرا 
باید ســالی 100 میلیارد هزینه دو باشگاه پرسپولیس و 
استقالل شــود گفت: در همین زمین ها بازیکنان آینده 
فوتبال درســت می شــوند. مربی نباید هر سال بگوید 
دو-سه بازیکن چند میلیاردی برای تیمش جذب کنند. 
تیم ها یک سال هم قهرمان نشوند ، اما بیایند از بازیکنان 
جوانان و امید های این تیم ها استفاده کنند. االن ببینید 
پرســپولیس  پایه  تیم های  در 
پنج ماه اســت که یک ریال 
پول  نگرفته اند و حتی  پول 
آب معدنی هــم ندارند. اگر 
سالی یکی دو میلیارد تومان 
هزینه تیم هــای پایه کرده و 
سالی دو بازیکن امید به تیم 
اضافه کنند،  بزرگساالنشان 
دیگــر احتیاجی به جذب 
بازیکن 7 میلیاردی برای 

این دو باشگاه نیست.

ورزش: مدیرعامل مؤسســه تربیت بدنی آســتان قدس 
رضوی پنج برنامه محوری فرهنگی و ورزشی این مؤسسه 
با رویکرد توجه به اقشــار کم برخوردار شــهر مشهد برای 
دهــه کرامت را تشــریح کرد. علیرضا تاج فیــروز با اعالم 
ویژه  برنامه های این مؤسســه برای ایام دهه کرامت گفت: 
با وجود محدودیت های ناشــی از شــیوع بیمــاری کرونا 
برای رعایت پروتکل های بهداشــتی در اماکن ورزشــی، 
مؤسســه تربیت بدنی آســتان قدس رضــوی برنامه های 
 متنــوع فرهنگی و ورزشــی را برای دهــه کرامت تدارک 
دیده اســت. وی با معرفی مسابقات برنامه ریزی شده برای 
این ایام افزود: دومین دوره مسابقات فوتبال و والیبال بین 
کانون های خادمیاری شهر مشــهد در دهه کرامت برگزار 
خواهد شد و طبق ارزیابی های اولیه بر اساس دوره اول این 

رقابت ها، حداقل 200 خادمیار زن و مرد شرکت کنند. 
تاج فیروز به دیگر رقابت های در نظر گرفته شــده در دهه 
کرامت اشاره کرد و گفت: مسابقات دیگری هم در رشته های 
انفرادی تنیــس روی میز، دوومیدانی و فوتبال دســتی با 
پیش بینی حضور 300 نفر از کانون های خادمیاری ورزش 

رضوی سطح شهر مشهد تدارک دیده شده است. 

مسابقات ویژه خانواده رضوی#
وی با معرفی مســابقات ویژه خانــواده رضوی اظهار کرد: 
یک دوره مســابقات در دو رشته فوتبال و والیبال با حضور 
خانواده کارکنان و خادمان آســتان قدس رضوی برای ایام 
دهه کرامت برنامه ریزی شــده که در سال های گذشته هم 

سابقه برگزاری دارد. 

همایش »مه دخت« #
این مقام مسئول در آستان قدس رضوی با تشریح جزئیات 
دو ویژه  برنامه فرهنگی مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس 
رضوی در دهه کرامت عنوان کرد: همزمان با سوم تیرماه، 
والدت حضرت فاطمه معصومه)س( برپایی دومین همایش 
بزرگ بانوان و دختران انقالبی مشهدی با عنوان »مه دخت« 
با مشارکت معاونت فرهنگی سپاه امام رضا)ع( در ورزشگاه 
بین المللی امام رضا)ع( پیش بینی شده است.  وی همچنین 
اضافه کرد: به مناسبت میالد حضرت رضا)ع(، مراسم جشن 
و نورافشانی با دعوت از هیئت های مذهبی ورزشکاران سطح 
شهر مشهد در تاریخ 13 تیرماه در محل تاالر همایش های 
تربیت بدنی آســتان قدس رضوی برگزار خواهد شد. تاج 
فیروز با اشاره به برنامه دیگری با همکاری سپاه امام رضا)ع( 
گفت: قرار اســت گروه 25 نفره دوچرخه سواری خادمان 
بســیجی حرم مطهر رضوی با عنــوان »حرم تا حرم« به 
مناســبت دهه کرامت، فاصله قم تا مشهد را در مدت 13 
روز رکاب بزنند و در مدت اقامت در شهر مشهد، از حمایت 
تربیت بدنی آستان قدس رضوی از جمله استفاده از امکانات 
ورزشــی، اقامت و پذیرایی برخوردار شوند. وی در خاتمه 
تأکید کرد: شمار زیادی از ویژه برنامه های این مجموعه به 
خاطر شیوع بیماری کرونا، اجباراً لغو شده اند. با این حال، 
برنامه ها و اجتماع های در نظر گرفته شــده از ســوی این 
مؤسســه برای دهه کرامت با رعایت کامل نکات ایمنی و 
بهداشتی برگزار خواهند شد. البته اجرای دو برنامه گروهی 
در نظر گرفته شده به شرط صدور مجوز برگزاری از سوی 

متولیان امر اجرا خواهند شد.

علی پروین:

خصوصی سازی »کشک« است!
تدارک ویژه تربیت بدنی آستان قدس رضوی برای دهه کرامت 

اقشار کم برخوردار،  محور برنامه ریزی ها

گزارش کوتاه

برنامه مشترک هیئت تنیس خراسان 
رضوی با دانشگاه فردوسی

ورزش: محمدرضــا تدین، رئیس هیئت تنیس خراســان رضوی 
از برگزاری نشســت مشــترک با مهتاب معظمی رئیس دانشکده 
تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد خبرداد و گفت: در نشستی که 
با رئیس دانشکده تربیت بدنی و جمعی از اساتید دانشگاه فردوسی 
مشهد و اعضای هیئت تنیس خراسان رضوی داشتیم تصمیم براین 
شد که با اســتفاده از برند دانشگاه فردوسی در راستای گسترش و 
تحقق اهداف ورزشی این رشته همکاری های مشترکی داشته باشیم.

جام آدینه#
رئیس هیئت تنیس خراسان رضوی درخصوص برگزاری مسابقات 
هیئت تنیس استان اظهار کرد: پس از اجازه آغاز فعالیت رشته تنیس 
در خراســان رضوی با برنامه ریزی کمیته مسابقات و مربیان هیئت 

تنیس قرار بر این شد تا جام آدینه را هر هفته برگزار کنیم.
وی ادامه داد: 16 خرداد ماه نخستین مرحله مسابقات جام آدینه در 
بخش آقایان در زمین تنیس مجموعه ورزشی سجاد با حضور 2۹نفر 
برگزار شد که در پایان این مسابقات مهدی بهبودی توانست عنوان 

نخست این رقابت ها را از آن خود کند.
رئیس هیئت تنیس خراسان رضوی از برگزاری جام آدینه در بخش 
بانوان خبرداد و افزود: نخستین مسابقات جام آدینه در بخش بانوان 
هم در هتل ثامن مشهد برگزار که در پایان پرستو رجب خانی عنوان 

نخست را از آن خود کرد.
وی با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی این هیئت تصریح کرد:  با 
توجه به شــیوع کرونا و دور شدن خانواده ها از ورزش تالش کردیم 
آموزش این رشــته را که جزو کم برخوردترین رشته هاست زیر نظر 
بهترین مربیان اســتان و کشور در دوره های آموزشی از رده سنی 6 

سال به باال را در دستور کار قرار دهیم.

حمیدرضا عرب: درست زمانی که سعادتمند پس از خروج از دادگاه رسانه بابت شکایت آریا 
برتر به خبرنگاران گفت: نگران نباشید هیچ مشکلی برای استقالل رخ نخواهد داد! کاشف به 
عمل آمد نامه ای از فیفا )دوم خرداد ماه( به باشگاه ارسال شده بوده که مدیران باشگاه آن را 
بی پاسخ گذاشتند. به همین دلیل دوباره فیفا )23 خردادماه( نامه ای به باشگاه استقالل ارسال 
می کند و تأکید دارد در ارتباط با ماجرای شکایت پاختاکور در مورد ماجرای ایسما منتظر حکم 

این پرونده باشید! 

گاف یک#
در نامه ای که اریکا مونتمور فریرا به باشــگاه استقالل ارسال کرده اینچنین آمده است: ما در 
تاریخ 22 می )جمعه دوم خرداد( نامه ای را در مورد ایســما و پاختاکور به باشگاه شما ارسال 

کردیم اما تا تاریخ ارســال مجدد این نامه 12 ژوئن ) 23 خرداد( هیچ مکاتبه ای از طرف 
باشگاه استقالل با ما صورت نگرفته است. در نتیجه باید اعالم کنیم روند بررسی 

پرونده از طرف ما به پایان رسیده و دیگر هیچ مکاتبه ای در این زمینه پذیرفته 
نخواهد شد.درادامه این نامه آمده است: حکم این پرونده به زودی صادر خواهد 
شــد و روند چگونگی اتفاقات را به صورت رسمی به مراجع ذی صالح ارسال 

خواهیم کرد.
حاال آقای سعادتمند و همکارانش در باشگاه استقالل باید پاسخگوی این اتفاق 
باشند و توضیح قانع کننده ای ارائه دهند که چرا نامه ارسالی فیفا در تاریخ دوم 

خردادماه بدون پاسخ ماند؟!

گاف دو#
از سویی دیگر استقالل تا امروز فرصت دارد تا 300 هزار دالر 

پول بویان و 550 هزار دالر پول وینفرد شفر را پرداخت 
کند و در غیر این صورت آبی ها ممکن است به جریمه 

مالی بیشتر و از پنجره نقل و انتقاالتی محروم شوند.

اشتباه بزرگ پس از عدم توافق با بویان، نحوه برخورد با شکایت رسمی او به فیفا بود. استقالل 
در زمــان مدیریت خلیل زاده در اعتراض به حکم فیفا، به دادگاه عالی ورزش )CAS اعتراض 

می کند و حتی با پرداخت یک هزار فرانک سوئیس شکوائیه ای تنظیم و ارسال می کند.
CAS در اواخر فروردین ماه از اســتقالل می خواهد تا هزینه دادرســی این شــکایت را 
پرداخت کنند. در این مرحله از شــکایت باشگاه استقالل با یک گاف بزرگ به راحتی 
شــانس حل و فصل این پرونده را از دســت می دهد.اســتقالل به دلیــل اینکه هزینه 
دادرسی را پرداخت نکرد از سمت دادگاه حکمیت ورزش بازنده این پرونده اعالم شد و 
رأیی که فیفا صادر کرده بود مجدداً تأیید شــد. این اتفاق در حالی رخ داد که استقالل 
اگر موفق به ثبت اعتراض در CAS می شــد آن زمان دســت کم برای یک سال فرصت 

می خرید تا با بویان به توافق دست پیدا کند.
اکنون که اســتقالل موفق به پرداخت مطالبات بویان نشده است به احتمال فراوان عالوه بر 
پرداخت مبلغ مشــخص شده در حکم فیفا آن ها باید 5 درصد از آن را هم به عنوان 
دیرکرد بپردازند. همین طور ارجاع این پرونده به کمیته انضباطی فیفا رقم 20 تا 

25 هزار دالر دیگر روی رقمی که باید به بویان بپردازند اضافه خواهد کرد.

بویان: مدیران استقالل دروغگو هستند#
بویان درخصوص طلبش از باشــگاه استقالل گفت: هنوز هیچ گونه توافقی با 
من و مدیر برنامه هایم انجام نشده و هیچ تالشی هم در این راستا نشده است. 
مدیران استقالل دروغگو هستند و بارها وعده های دروغ به من و وکیلم دادند. 
دیگر نمی توانیم حرف های آن ها را باور کنیم و فقط می خواهیم حق خود را از 
فیفا بگیریم. نایدنوف درباره اینکه شکایتش ممکن است سبب محرومیت 
و کســر امتیاز استقالل شود گفت: این را من نمی دانم و نباید 
هم پاســخگو باشم بلکه این مدیران استقالل هستند که 
وظیفه دارند مشکالت را برطرف کنند و سبب دردسر 

این باشگاه نشوند. 

نژادپرستی در فوتبال؛ ساخت استادیوم های قطر جان هزاران کارگر را گرفته است

مجسمه جام جهانی را پایین بکش!
بارنی رونای/ مترجم: امیرمحمد ســلطان پور: با توجه به 
آمارهای بدســت آمده، فرایند ساختن استادیوم های قطر برای 
میزبانی جام جهانی 2022 تاکنون ســبب از بین رفتن هزاران 
نفر شده است. آیا باید چشم هایمان را روی این قضیه ببندیم و 
موقع جام جهانی در این استادیوم ها با راحتی روی صندلی های 
با کیفیت آن بنشینیم؛ یا مانند جنبش های اخیر که مجسمه های 
مربوط به افراد نژادپرست و ُمنادیان نابرابری را به پایین می کشند، 

این جام جهانی را به دریا بیندازیم؟

نژادپرستی نوین#
اگر بخواهیم حساسیت به خرج بدهیم، می توان گفت بیانیه ای 
که به تازگی رحیم اســترلینگ ســتاره سیاه پوســت باشگاه 
منچسترسیتی و تیم ملی انگلیس در واکنش به نابرابری نژادی 
و لزوم حضور بیشتر سیاه پوستان در بدنه قدرت فوتبال منتشر 
کرد، مقدار زیادی پیچیده بود. مقایسه شیوع نژادپرستی با شیوع 
ویروس کرونا که او گفت شــاید آن چیزی نباشد که برای تغییر 
ذهنیت ها در راه بهتر کردن این وضعیت الزم اســت. چون افراد 
زیادی در جهان هستند که معتقدند نه ویروس کرونا وجود دارد و 
نه نژادپرستی! در این میان جالب است که تظاهرات ضد نابرابری 
و نژادپرســتی اخیر مراکز اصلــی و ظاهری این معضل را هدف 
گرفته که مشخصاً مجســمه های افراد مطرح در این حوزه بوده 
است. شاید برای عالقه مندان به تاریخ از بین رفتن این مجسمه ها 
دردآور باشــد اما بهتر اســت از زاویه ای دیگر به این قضایا نگاه 
کنیم. مسلماً مجسمه افرادی که زمانی حاکمان طبقات اجتماعی 
و سیاسی و اقتصادی بوده اند تا ابد پا برجا نخواهند ماند و روزی 

این مجسمه ها پایین کشیده می شد. پایین کشیده شدن مجسمه 
تاجران و ستایشگران برده داری حتی اگر می خواهد چرچیل یا 
دیکنز باشد باید اتفاق می افتاد چون چیزی که بد است، بد است 
و نباید انتظار دیگری داشت. نباید انتظار داشته باشیم کسانی که 
یک انســان را پایین تر از انسان دیگر می پنداشته اند بدون هیچ 
بازخوردی روبه رو شوند اما نباید این را نیز فراموش کنیم که شکل 

نابرابری و نژادپرستی می تواند عوض شده باشد.

قطر، نماد عدم توانایی فیفا#
حــاال فوتبال می خواهد بــا بی عدالتی و نژادپرســتی در قالب 

صحبت های رئیس فیفا یعنی جیانی اینفانتینو مبارزه کند. فوتبال 
فرهنگ غالب قدرتمندی برای تمامی جهان است که می تواند راه 
خوب خود را با تاباندن نوری در این ســیاهی نشان دهد. اما در 
همین زمان خوب است در مورد جام جهانی آینده هم صحبتی 
داشته باشیم. در حالی که هر کسی در مسند قدرت در فوتبال از 
عالقه خود برای مبارزه با نابرابری و بی عدالتی می گوید وضعیت 
قطر در راه مسابقات 2022 چگونه است؟ جهان فوتبال دو سال 
با برگزاری یکی از اصلی ترین نمادهای افتخار و زرق و برق خود 
یعنی جام جهانی فاصلــه دارد و در همین زمان باید بدانیم که 
نظام کارگری کفالت که در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 

در جریان است و با استفاده از کارگرهای مهاجر شکل نوینی از 
برده داری را در اختیار دارد نیز در اوج خود می باشــد. جایی که 
سازمان عفو بین الملل این نظام پر رونق در این کشورها را مانند 
زندانی برای کارگرها لقب داده است. این استادیوم های پر زرق و 
برق با نورها و صداهای پیشرفته خود، نمادی از تالش های بسیار 
زیاد کارگران هندی، بنگالدشی و نپالی است که زیر ردای قدرت 
حاکم به چیزی شبیه بیگاری مشغول هستند. گفته می شود در 
راه ساخت این اســتادیوم ها هزاران نفر از کارگران جان خود را 
از دســت داده اند. درست اســت که قطر سال گذشته قانون را 
وضع کرد تا این سیستم کارگران مهاجر در کشور را اصالح کند 
اما اکنون تأثیر آن بیشتر تخیلی به نظر می رسد. به عنوان مثال 
سازمان عفو بین الملل اعالم کرده که کارگرانی که مشغول ساخت 
استادیوم البیت در قطر هستند اکنون برای مدت هفت ماه است 
کــه حقوق نگرفته اند و نه می توانند کار خــود را ترک کنند و 
نه می توانند از کشــور خارج شوند! شاید این نوع برده داری قابل 
مقایســه با برده داری جنایتکارانه کشورهای اروپایی در گذشته 
نباشد اما می تواند نماد خوبی برای عدم توانایی و قدرت فیفا و فقط 
ظاهر قشنگ صحبت هایشان در خصوص نابرابری و بی عدالتی به 
حساب بیاید. شاید اکنون حرف های استرلینگ در مورد لزوم به 
وجود آوردن تغییرات بنیادین در ساختار قدرت جهانی درست به 
نظر برسد. وقتی به مجمسه هایی که به پایین کشیده می شوند و 
دریا انداخته می شوند نگاه می اندازیم، می بینیم که حداقل آن ها 
وظیفه یادآوری تاریخ گذشته و حال را برای مردم انجام می دهند، 
در حالی که افراد در قدرت حتی در اندازه چنین مجســمه هایی 

نیز توانایی ندارند.

صفحه رسمی اینستاگرام باشگاه استقالل تهران در پستی 
به مصدومیت هافبک جوان این باشــگاه واکنش نشــان 
داد. در این پســت نوشته شــده که: »رضا آذری به دلیل 
مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی باید تحت عمل جراحی 
قرار بگیرد. برای او آرزوی ســالمتی داریم و مطمئنیم که 
خیلی زود دوباره در کنار هم تیمی هایش قرار می گیرد و 
برای شــاد کردن دل هواداران تالش می کند. در کنارت 

هستیم با قدرت برگرد«.

دروازه بــان ملــی پوش باشــگاه پرســپولیس در اســتوری 
اینســتاگرامی خود به درگذشت یکی از بازیگران بزرگ تاریخ 
سینما و تلویزیون ایران واکنش نشان داد. علیرضا بیرانوند که 
خود این روزها درگیر مشــکالت خروج از کشــور برای ترک 
پرسپولیس و رفتن به باشگاه آنتورپ بلژیک هست، اما آن قدر 
درگذشت محمد علی کشــاورز برایش مهم بوده که با انتشار 
عکسی از او بنویسد: »تسلیت می گم به جامعه سینمای ایران؛ 

روحش شاد«. 

علیرضا بیرانوندباشگاه استقالل
توییتر باشگاه واتفورد انگلیس به شکل جالبی به مصاحبه اخیر و 
عجیب مدیرعامل باشگاه اتلتیکومادرید واکنش نشان داده است. 
انریکه ســرزو به تازگی گفته است اگر قرار باشد لیگ قهرمانان 
اروپا نیمه تمام باقی بماند، باید جام این مسابقات به اتلتیکو داده 
شــود که در این فصل موفق به شکست مدافع قهرمانی یعنی 
لیورپول شده است. توییتر واتفورد نیز در همین رابطه به شوخی 
از لیگ برتر انگلیس خواســته چون این تیم موفق به شکست 

لیورپول شده جام قهرمانی لیگ را به آن ها بدهند! 

معاونت اقتصادی باشگاه استقالل تهران در استوری اینستاگرامی 
خــود، بــه انتقاد از تحریــف مصاحبه اخیر خــود در یکی از 
روزنامه های وابســته به این باشگاه پرداخت. مهدی نوروزی در 
اســتوری خود اضافه کرده: »در قسمتی از متن، انتقاد من از 
یک فرد را به یک عضو هیئت مدیره نسبت داده اند. بالفاصله 
با روزنامه تماس گرفتم و گفتم قسمت داخل پرانتز در روزنامه 
چاپ نشده و شــیطنت آقای ایکس است که در گذشته های 

نسبتاً دور در استقالل سمت داشته است«.

مهدی نوروزیباشگاه واتفورد

»ایسما« و »بویان« یقه آبی ها را چگونه گرفتند؟

دو گاف کمرشکن استقاللی ها در فیفا

ضد  حمله

پرسپولیس و شهرخودرو به مصاف هم می روند
ورزش: دو تیم پرسپولیس و شهرخودرو خراسان در دیداری تدارکاتی 
به مصاف یکدیگر خواهند رفت. به نقل از اپلیکیشــن رســمی باشگاه 
پرســپولیس از آنجایی که بازی های لیگ برتر با تعویق روبه رو شده به 
همین دلیل یک بازی دوستانه دیگر در برنامه پرسپولیسی ها گنجانده 
شد و هفته آینده آخرین بازی دوستانه قبل از آغاز لیگ برگزار خواهد 
شد. بر این اساس و با هماهنگی های انجام شده قرار است تیم پرسپولیس 
هفته آینده به مصاف تیم شهرخودرو برود. این بازی در ورزشگاه شهید 
کاظمی برگزار خواهد شد. زمان برگزاری این بازی یکشنبه یا دوشنبه 
خواهد بود و قرار اســت مسئوالن دو تیم در خصوص زمان این بازی به 

توافق قطعی برسند.

تناقض بزرگ دژاگه در آلمان
ترس از کرونا یا مطالبات مالی؟

ورزش: کاپیتان تراکتور شنبه شب با انتشار عکسی که دست در گردن 
دوستان و آشــنایان خود بود، به تبلیغ فروشــگاهی پرداخت و نشان 
داد تــرس از ویروس کرونا اصلی ترین دلیل او برای غیبتش در ایران و 
تمرینات تراکتور نیست. به نظر می رسد که کرونا برای کاپیتان دوم تیم 
ملی فقط در زمین فوتبال اســت و این ویروس حق حضور در مغازه ها 
و فروشــگاه ها را ندارد! باید دید واکنش باشگاه تراکتور به این عکس و 
موضوع چه خواهد بود و چه توجیه قانع کننده ای برای بهانه ها و دالیل 

یکی از کاپیتان های خود بیاورد.

کامیابی نیا: تا جام را باالی سر نبریم خودمان را 
قهرمان نمی دانیم

ورزش: کمال کامیابی نیا در گفت وگو با رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس 
پیش از شــروع مجدد لیگ و شانس باالی سرخپوشان برای قهرمانی 
گفت: به هرحال این نخستین بار در تاریخ فوتبال ایران است که تیمی 
می تواند چهار قهرمانی متوالی بدست بیاورد. تا اینجا با همت بازیکنان، 
تالش مسئوالن باشگاه و حمایت هواداران این شرایط رقم خورده است. 
البته ۹ بازی تا پایان لیگ داریم و شاید در این بازی ها اتفاقات زیادی رخ 
بدهد. این را اضافه کنم  تا جام قهرمانی را باالی ســر نبریم خودمان را 
قهرمان نمی دانیم. باید در تک تک بازی ها با تمرکز باال به زمین برویم تا 
بهترین نتایج را بگیریم. فکر می کنم مثل سال های قبل بتوانیم سه چهار 

هفته مانده تا پایان بازی ها قهرمان شویم. 

3 ایرانی در میان بهترین مدافعان لیگ 
قهرمانان آسیا 2۰۱۷

ورزش: سایت رسمی کنفدراســیون فوتبال آسیا )AFC(  که بهترین 
تیم  های مســابقات لیگ قهرمانان آســیا در ســال های گذشته را به 
نظرســنجی کاربران خود گذاشته اســت، نظرسنجی انتخاب بهترین 
مدافعان این رقابت ها در سال 2017 را منتشر کرد که نام صادق محرمی 
از پرسپولیس، خسرو حیدری از استقالل و پیمان شیرزادی از استقالل 
خوزستان در این فهرست دیده می شود. محرمی و حیدری نامزد بهترین 
مدافع راســت این دوره از رقابت ها شــده اند و شــیرزادی هم در میان 

نامزدهای بهترین مدافع چپ مسابقات حضور دارد.

استراحت یک روزه مجیدی به بازیکنان استقالل
ورزش: تمرین دیروز تیم فوتبال استقالل با تصمیم کادر فنی این تیم 
برگزار نشــد و از امروز دوباره پیگیری می شود. به نقل از رسانه باشگاه 
اســتقالل با نظر کادر فنی تیم اســتقالل، شــاگردان فرهاد مجیدی 
دیروزاستراحت کردند و از امروز تمرینات این تیم پیگیری خواهد شد. 
تیم استقالل چهارم تیر ماه در بازی معوقه لیگ برتر، در اهواز به مصاف 

فوالد خوزستان می رود.

واکنش باشگاه پرسپولیس به لغو سفر بیرانوند
ورزش: باشــگاه پرسپولیس درباره ســفر لغو شده علیرضا بیرانوند به 
بلژیک، توضیحاتی ارائه کرد. علیرضا بیرانوند طبق برنامه مشخص شده 
باید بامداد دیروز  برای شــرکت در تست های پزشکی به کشور بلژیک 
می رفت، اما قوانین اتحادیه اروپا درباره کرونا، سفر او را لغو کرد. باشگاه 
پرسپولیس دراین باره اعالم کرد که قرار است با هماهنگی دو باشگاه، 

مجدداً برای حضور بیرانوند در بلژیک، اقدام های الزم انجام شود.

اوساگونا دور از سرخ ها
ورزش: کریســتین اوســاگونا مهاجم پرســپولیس همچنان به علت 
محدودیت های ایجاد شــده در مســیر پروازهای زادگاه خود نیجریه با 
مشکل بازگشت به ایران دست و پنجه نرم می کند. وی که روز گذشته 
از طریق وکیل ایرانی خود با مسئوالن باشگاه پرسپولیس مذاکره داشت 
اطالعات مربــوط به عدم پرواز از نیجریه به کشــورهای اروپایی برای 

ترانزیت به تهران را اعالم کرد تا محکوم به بی انضباطی نشود.

پاتوسی شاید به استقالل نرسد
ورزش: تیم فوالد خوزســتان درحالی این روزها خودش را برای بازی 
مقابل استقالل آماده می کند که ممکن است بدون حضور وینگر آفریقایی 

در این مسابقه حاضر شود.
آیاندا پاتوســی هافبک اهل آفریقای جنوبی که به کیپ تاون )شــهر 
زادگاهش( سفر کرده، به دلیل قوانین داخلی قادر به خروج از این شهر 
نیست و باید منتظر مجوزی برای بازگشت به ایران بماند. باشگاه فوالد 
نیز اطالعی از زمان بازگشت این بازیکن ندارد و مسئوالن این باشگاه در 
تالش هستند تا زمینه حضور پاتوسی در ایران را فراهم کنند. با این حال 
به نظر می رسد بازگشت پاتوسی به ایران طوالنی شود و این بازیکن به 
احتمال زیاد در بازی اول تیمش پس از تعطیالت کرونا و مقابل استقالل 

غایب خواهد بود.

نکونام و خداداد در کنار باتیستوتا و افنبرگ
ورزش: در میــان دیگر ســتاره های تاریخ فوتبال جهان که به الســد 
پیوســتند، می توان به نام رائول گونسالس، ژاوی هرناندس، عبدی پله 
غنایی، علی دایی و کریم باقری ایرانی و یونس محمود عراقی اشاره کرد. 
یوسف شیبو، بوشعیب المبارکی و حسین عموته مراکشی هم از دیگر 
بازیکنان تاریخ باشگاه بودند. این ستاره ها از بازیکنان تأثیرگذار در تاریخ 
باشگاه السد به شمار می روند. در بخش معرفی باشگاه العربی که مرتضی 
پورعلی گنجی را در اختیار دارد نیز آمده است: گابریل باتیستوتا ستاره 
صاحبنام آرژانتینی تصمیم گرفت العربی، آخرین باشگاه فوتبالش باشد و 
به همراه این تیم، عنوان آقای گلی لیگ قطر را بدست آورد. همان طور 
که بسیاری از ستاره های فوتبال جهان از جمله اشتفان افنبرگ، جواد 

نکونام و همچنین هموطنش خداداد عزیزی برای این تیم بازی کردند.

منهای فوتبال

هفته بیست و نهم بوندسلیگای آلمان
وردربرمن - بایرن مونیخ

سه شنبه 2۷ خرداد -  23:۰۰ از شبکه ورزش

هفته بیست و هشتم اللیگا اسپانیا
رئال سوسیداد - اوساسونا

دوشنبه 26 خرداد -  ۰۰:3۰ از شبکه ورزش

هفته بیست و نهم اللیگا اسپانیا
لوانته - سویا

دوشنبه 26 خرداد -  22:۰۰ از شبکه ورزش

هفته بیست و نهم اللیگا اسپانیا
بتیس - گرانادا

سه شنبه 2۷ خرداد -  ۰۰:3۰ از شبکه ورزش

ورزش در سیما

افشاگری پدر شاهین نصیری نیا 
»آیان« از ایران 4۰ هزار دالر باج می خواست

ورزش: پدر قهرمان سابق وزنه برداری ایران درباره باج خواهی تاماش 
آیان از فدراسیون ایران در المپیک سیدنی دست به افشاگری زد.

او می گوید: »تاماش آیان شب قبل از اینکه پسرم  روی تخته برود، 
شــاهین را متهم به دوپینگ کرد و درخواســت 40 هزار دالر برای 
صرف نظر کردن از این قضیه کرد. اگر مســئوالن کاروان این مبلغ 
را به آیان می دادند، شــاهین می توانست به جای اینکه روی تخته 
تمارض به مصدومیت کند و صحنه را ترک کند، نخســتین مدال 

طالی المپیکش را می گرفت«.

حکیمی فرد: تغییر تابعیت ندادم
ورزش: ملی پوش ســابق شــطرنج ایران تغییر تابعیت خود را 
تکذیب و اعالم کرد به دلیل زندگی در ســوئیس مجبور شــده 
پرچــم خود را در فیــده تغییر دهد. وی گفــت: اینجانب طی 
ســالیان متمادی بدون هر گونه حاشــیه ای افتخار عضویت در 
تیم ملی شــطرنج کشورمان در تمامی رده های سنی از نونهاالن 
تا بزرگســاالن را داشــته ام و افتخاراتی در سطح آسیا و جهان 
برای کشورم کسب کرده ام. من استاد بزرگ و بازیکن حرفه ای 
شطرنج هستم و در این مدت امکان حضور در تیم ملی کشورم 
را نداشته ام. تغییر پرچم در فدراسیون جهانی شطرنج به منزله 
تغییر تابعیت نیســت بلکه امکانی برای حضور حرفه ای من در 

مسابقات شطرنج اروپاست.

بورسیه جهانی موج سواری برای جوان ۱۷ساله ایرانی
موج سوار  بلوچستانی جهانی شد

ورزش: اتحادیه بین المللی موج ســواری ISA از طریق حساب 
رسمی اینستاگرام خود اعالم کرد: یک جوان 17ساله ایرانی که 
با اســم داوود خدیر یاد شده موفق شده بورسیه این سازمان را 

بدست بیاورد.
در اطالعیه اتحادیه بین المللی موج سواری اشاره شده که داوود 
خدیر 17ساله، جوان ایرانی به مدت دو سال است که در سواحل 
جنوب شــرقی ایران موج سواری می کند.او سال گذشته در رده 
سنی زیر 18ســال رقابت های ملی جوانان ایران شرکت کرده و 
موفق به کسب مقام سوم کشوری شده است. اتحادیه بین المللی 
می گوید: داوود تنها جوان سیســتان و بلوچستانی است که جدا 
از شــرایط آب و هوایی حتماً هر روز در ساحل محل زندگی اش 

به موج سواری می پردازد. 

عطایی: هراز در سال اول به بقا فکر می کند
ورزش: بهروز عطایی که پس از انحالل تیم کاله آمل با تیمی جدید 
از این شهر به نام هراز در لیگ برتر حضور پیدا می کند، درباره آخرین 
وضعیت تشکیل تیم هراز برای حضور در لیگ برتر سال ۹۹، افزود: 

نخســتین و مهم ترین هدف، حفظ سهمیه استان مازندران در این 
رقابت هاست. بنابراین برای سال نخست، ارائه بازی های تماشاگرپسند 

در دستور کار قرار دارد تا مردم از تیم هراز رضایت داشته باشند.

 فینال حسن یزدانی- حاجی علی اف 
بیرون تشک

ورزش: اتحادیه جهانی کشتی روی صفحه رسمی اینستاگرام خود 
از چند روز قبل اقدام به برگزاری یک مســابقه با حضور 16 نفر از 
برترین های کشتی آزاد جهان کرد. در این رقابت که با رأی مردم و 
طرفداران کشتی در جهان برندگان مشخص می شوند حسن یزدانی، 
حاجی علی اف، جردن باروز و عبدالرشید سعداله یف به مرحله نیمه 

نهایی رسیده بودند.
نابغه کشــتی ایران که نه تنها در داخل کشــور، بلکه در جهان هم 
دارای طرفداران زیادی است در مرحله نیمه نهایی این نظرسنجی با 
عبدالرشید سعداله یف، نابغه کشتی روسیه رقابت کرد که در نهایت 

توانست به پیروزی برسد و به فینال راه پیدا کند.
حاجی علی اف، قهرمان آذربایجانی کشــتی جهان نیز جردن باروز 
را در طرف دیگر جدول شکســت داد تا در فینال با حســن یزدانی 

رقابت کند.

محمد موسوی به تیم والیبال سایپا پیوست
ورزش: ســیدمحمد موســوی ســتاره تیم ملی والیبال ایران 
با عقد قراردادی به تیم ســایپا پیوســت. او در ســال های اخیر 
پیشــنهادهای زیادی را از باشــگاه های خارجی رد کرده بود اما 
در نهایت فصل گذشته با باشگاه اولشتین لهستان قرارداد امضا 
کــرد تا یک فصل کاماًل موفق را در پالس لیگا ســپری کند. به 
نظر می رسد کاهش دســتمزد بازیکنان در لیگ های اروپایی و 
همچنین بالتکلیفی بسیاری از مسابقات در اروپا به خاطر شیوع 
ویروس کرونا، از دالیل اصلی تصمیم موســوی برای بازگشــت 
به ایران بوده تا او در ســال المپیک، راحت و بدون استرس در 

ترکیب ثابت تیم سایپا جای بگیرد.
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ادب و هنرادب و هنر

خبر

کرونا و ادبیات داستانی
داستان ویروس کرونا که به تازگی کشف و موجب ابتال به بیماری کووید 19 

شده می تواند به قلمرو ادبیات داستانی، قطعه ادبی و شعر وارد شود.
یکی از وظایف مهم و اجتناب ناپذیر ادبیات خاصه ادبیات داســتانی پرداختن، 
تحلیل و ارائه راهکارهای هوشمندانه در ارتباط با رویدادهای بزرگ اجتماعی، 
فرهنگی، سیاسی، دینی و حتی مسائلی است که انسان را چون ویروس کرونا به 
مخاطره می اندازد. در گذشته های دور طاعون سیاه یا مرگ  سیاه به ناگاه در اروپا 
جان بسیاری را گرفت. طاعون در دوره اوج خود بین سال های 1۳۴۷ تا 1۳۵1 
میالدی اروپا را از پا درآورد. این حادثه شوم اولین همه گیری بزرگ در اروپا و 
دومین آن در جهان بود. طاعون سیاه بحران ها و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی بسیاری به  دنبال داشت. نویسندگان ادبیات داستانی و شعرا تا سالیان 
دراز این حادثه تکان دهنده و تلخ را دستمایه کار خود قرار دادند و یا در بستر 
آثار خود اشــارتی هر چند کوتاه به آن کردند. جدای از آن، نویسندگان جهان 
همواره پیامدهای بزرگ و بنیادین اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حوادثی از این 
دست را به دقت بررسی می کنند و همچون متخصصان رشته های علوم انسانی 
به تحلیل و تأویل می پردازند. در صورتی که در ایران نویســندگان ما غالباً به 
مخیله شان هم خطور نمی کند که وظیفه آن ها صرفاً تصویرگری حوادث نیست 
بلکه باید به ابزار قدرتمند تحقیق و پژوهش آشنا باشند و همچون فردی مورخ، 
جامعه شناس، روان شناس و فیلســوف، از منظر خود حادثه و پیامدها، آن را 

بررسی و واکاوی کنند. 
بی تردید هم اکنون در تمام دنیا نویســندگان داستان دست به کار شده اند و 
خانه نشینی آن ها فرصت خوبی شد تا درباره کرونا تحقیق و طرح داستانی خود 
را تدوین کنند. اما در ایران آیا نویســندگان ما دست به کار شده اند؟ آیا برای 
شناخت این بیماری تالش کرده اند؟ آیا نمی خواهند پیامدهای بزرگ این رویداد 
را در جامعه بررسی کنند؟ آیا طرح داستانی در نظر دارند؟ در اروپا نویسندگان 
بزرگی چــون »بوکاچیو« با اثر بی مانندش »دکامــرون« به مصاف طاعون و 
پیامدهای آن در رمان رفت. کوری ژوزه ســاراما گو نیز به نوعی غیرمستقیم و 
نمادین انسان را متوجه بیماری های ناشناخته و ناگهانی کرد و بازتاب چنین 
رویدادهایی را به عنوان زنگ خطری مطرح کرد. اگر به پیشینه تاریخ ادبیات 
رجوع کنیم با انبوهی نویسندگان صاحبنامی چون آلبرکامو، جک لندن، ادگار 
آلن پو، مری شلی و... برمی خوریم که هر کدام به سهم خود رویدادهای مشابه 

کرونا را رصد کرده اند.)فرناز سیفی،1۳99: طاعون بدون آلبرکامو(
حادثه کرونا که فقط اروپا را درنوردیده بلکه همه جهان را دربرگرفته اســت و 
فقیر و ثروتمند هم نمی شناسد و با همه یکسان برخورد می کند، تأثیر به مراتب 
گسترده تر و عمیق تری خواهد داشت. متأسفانه متولیان امور فرهنگی به نقش و 
اهمیت ادبیات داستانی پی نبرده اند و نمی دانند این ژانر ادبی تا چه حد و اندازه 
می تواند کمک رسان باشد. از این رو با توجه به مشکالت بزرگی که پیش روست 
بعید اســت نهادهای دولتی بخواهند چون دوران جنگ تحمیلی میدان داری 
کنند و بانی تولید آثار ارزشــمندی بشوند. بنابراین سنگینی کار تنها بر گرده 
نویسندگان و ادبا می افتد و بعید است بتوان به این زودی ها فرهنگ پژوهش، 
تحلیل و تأویل را در نهان خانه وجود نویسندگان ایرانی جاسازی کرد. نویسنده  
داستان  باید نسبت  به  مسائلي  که  در پیرامونش مي گذرد بي تفاوت  نباشد و تا 
آنجا که  در توان  دارد، در ثبت و درک درست حقایق پنهان ساحت هستی دقت 
کند. او جهاني  خاص  را در داستان هایش  مي آفریند و با این  کار عمالً اندوخته ها 
و تجارب ارزشمند بدست  آورده  خود را از منظری متفاوت در اختیار مخاطبان  

قرار مي دهد.

   
در جلسه معاونان خانه کتاب عنوان شد

تأکید بر تداوم فعالیت های مؤسسه خانه کتاب
ادب و هنر: جلسه شورای معاونان 
مؤسســه خانــه کتاب بــا حضور 
حســینعلی ســاالری - سرپرست 
مؤسســه خانه کتاب - ، سیدسعید 
میرمحمدصــادق - معاون فرهنگی 
پژوهشی - و آزاده نظربلند - معاون 

فناوری و اطالع رســانی این مؤسسه - 2۴ خرداد ماه برگزار شد. در این جلسه 
بر این موضوع که تغییر مدیریت و تعیین سرپرســت در دوره انتقال و ادغام 
مؤسسات معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، خللی در ادامه 
فعالیت ها و رویکردهای مؤسسه خانه کتاب ایجاد نخواهد کرد و این مؤسسه 
همانند گذشته به فعالیت های خود در حوزه نشر و کتاب ادامه خواهد داد، تأکید 
شد. در این جلسه معاونان مؤسسه خانه کتاب ضمن ارائه گزارش فعالیت های 
انجام  شــده در سه  ماهه اول سال جاری، پیشنهادها و راهکارهای خود را برای 

ادامه برنامه های فرهنگی در ماه های پیش  رو ارائه کردند.

صبا کریمی: آیین افتتاحیه نمایشــگاه 
کتاب مجازی »ســوره مهــر« با عنوان 
»انتهای راهرو 2۷« صبح دیــروز 2۵خرداد ماه با 
حضور عبدالحمید قره داغی، مدیر انتشارات سوره 
مهر و امین نادری، مدیر سوره مهر الکترونیک در 
حالی در محل انتشــارات سوره مهر برگزار شد که 
پیش از این وعده برپایی این نشســت را با رعایت 
فاصله گــذاری اجتماعــی داده بودنــد، اما تجمع 
خبرنگاران و عکاســان در این محل همانند روال 
سابق بود و جمعیت حاضر در سالن، مانع از ایجاد 

فاصله گذاری های اجتماعی الزم شدند. 

تور مجازی »سوره مهر«  برای مخاطب#
در ابتــدای این نشســت عبدالحمیــد قره داغی، 
مدیرعامــل انتشــارات ســوره مهر  با اشــاره به 
عدم برپایی نمایشــگاه کتاب در موعد مقرر اظهار 
کرد: بزرگ ترین فرصــت و بهترین روزهای کاری 
ما در ایام نمایشــگاه کتاب ســال محقق می شود 
و به دلیل اینکه از اواخر اســفند ماه سال گذشته 
بحث عدم برپایی نمایشــگاه کتاب مطرح بود ما بر 
آن شــدیم تا آنچه از نظرمــان فضای خوبی برای 
مخاطبان بود را در فضای مجازی بازسازی کنیم و 

در اختیار مخاطب قرار دهیم.
وی در ادامــه افزود: مخاطــب، مهم ترین دغدغه 
انتشــارات ســوره مهر اســت که در این مدت به 
نوعی با او فاصله گرفته بود، گرچه ســعی کردیم 
طی این مدت با طرح های مختلفی با مخاطب خود 
ارتباط داشته باشیم، اما همچنان عالقه مند بودیم 
تا خاطره خوب نمایشگاه کتاب را برای آن ها تداعی 
کنیم و تمام تالش ما بر این بوده تا نسخه مجازی 
این نمایشگاه شبیه به غرفه سوره مهر در نمایشگاه 

کتاب باشد.
قره داغــی تأکید کرد: در واقع شــکل و شــمایل 
ســه بعدی این نمایشگاه شبیه غرفه اصلی ماست 
و ما به نوعــی یک تور مجازی را ترتیب دادیم که 
مخاطب بتواند در فضای غرفه قدم بزند، کتاب های 
مورد نظــرش را ببیند و حتی ایــن امکان فراهم 
شده که به ابعاد کتاب، طرح جلد و مشخصات آن 
همچون بخش درباره نویسنده، قیمت و... دسترسی 

داشته باشد و به راحتی آن را مشاهده کند.
مدیرعامل انتشارات ســوره مهر تأکید کرد: قطعاً 
این نخستین تجربه ما به این شکل در سوره مهر 
اســت و خالی از ایراد نیست و در خالل برگزاری 
این نمایشگاه از مخاطبان خود می خواهیم تا ما را 

راهنمایی کنند و نظراتشــان را در اختیار ما قرار 
دهند.   

گفت وگوی زنده با نویسنده و جشن #
امضای کتاب 

قره داغی تصریح کــرد: نکته مهم دیگری که باید 
به آن اشاره کنم، بحث حضور نویسندگان در ایام 
نمایشــگاه بود که مخاطبان می توانستند با آن ها 
دیدار و گفت وگو کنند. در غرفه مجازی سوره مهر 
که به مدت دو هفتــه از 2۵ خرداد ماه الی ۸ تیر 
برگزار می شود، هر شب میزبان یک یا دو نویسنده 
خواهیم بود که این گفت وگو به شکل زنده از صفحه 
اینستاگرام سوره مهر و در غرفه اصلی مجازی سوره 
مهر پخش خواهد شد. این گفت وگوها در آرشیو به 

شکل روزانه قابل دسترس است.
وی بــا اشــاره به امــکان امضای کتاب توســط 
نویســندگان گفت: جشــن امضای آثار توســط 
نویسندگان همیشه یکی از بخش های پرمخاطب 
بوده اســت که نویسندگان با ما همراهی کردند و 
هر روز یک یا چند نویسنده کتاب هایشان را امضا 

می کننــد و اگر همان روز مخاطبــی آن کتاب را 
سفارش دهد، نســخه امضا شده را تحویل خواهد 

گرفت. 

تخفیف ویژه و ارسال رایگان#
مدیرعامل انتشــارات سوره مهر در بخش دیگری 
از ســخنان خود با اشــاره به مزایای برپایی این 
غرفه مجازی یادآور شد: عالوه بر بازسازی فضای 
نمایشــگاه و خرید آثار، ما یک تخفیف ویژه هم 
برای مخاطبانمان در نظــر گرفته ایم. با توجه به 
اینکه امســال هزینه برپایی نمایشگاه به صورت 
فیزیکی وجود نداشت، تخفیف ویژه 2۵درصدی را 
لحاظ کردیم که باالترین میزان تخفیف در تاریخ 
نشر سوره مهر بوده است. همچنین ارسال رایگان 
کتاب برای مخاطبان تهران و ســایر استان ها نیز 
اتفاق مثبت دیگری اســت کــه آن را نیز در نظر 

گرفته ایم.
قره داغــی در ادامه عنوان کــرد: مخاطبان در این 
غرفه مجازی حس خوب نمایشگاه کتاب را خواهند 
داشــت و همان طور که در نمایشگاه ساالنه با هر 

خریدی هدیه ای هم به خریداران اهدا می شــد در 
ایــن غرفه نیز این هدیه را تــدارک دیده و همراه 
کتاب های خریداری شده برای فرد ارسال خواهیم 

کرد.
وی تأکیــد کــرد: هدف این اســت کــه ارتباط 
مخاطب، نویسنده و فضای نشر و حوزه فرهنگی 
انقالب اســالمی بیش از گذشــته تقویت شود و 
بتوانیــم این تهدید را به فرصــت تبدیل کرده و 
تجربه ای نو رقم بزنیم و آن را گسترش دهیم. اگر 
تجربه موفقی داشــته باشیم می توان با همکاری 

دیگر ناشران آن را به خوبی گسترش داد. 
وی متذکر شــد: امســال با 2هزار عنوان کتاب در 
نمایشگاه حضور داریم و امیدواریم با همکاری سایر 
ناشران و بخش های تخصصی و کودک و نوجوان، 
کارهای شاخصی انجام دهیم. همچنین به لحاظ 
زیرســاخت های اینترنتی ســعی کردیم بهترین 
شــرایط و بســتر اینترنتی را انتخاب کنیم و در 
همین راستا از بهترین سرویس دهنده های اینترنتی 

استفاده شده است.
وی تصریــح کرد: غرفــه مجازی ســوره مهر در 

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در بازه زمانی 1۴ 
روزه برپا و میزبان عالقه مندان خود خواهد بود. 

طراحی نمایشگاه در فضای سه بعدی#
در ادامه این مراسم، امین نادری، مدیر سوره مهر 
الکترونیک با ارائه توضیحاتی درباره طراحی های 
انجام شــده در این غرفه مجازی گفت: ســعی 
کردیم تمام جزئیات در فضای ســه بعدی غرفه 
طراحی و ارائه شود. همچنین مکانی برای دیدار 
با نویسندگان که ویدئوهای آن ها در این سایت و 
آپارات سوره مهر قرار می گیرد، طراحی کرده ایم 
تا مخاطبان سوره مهر امسال نیز از این موقعیت 

به شیوه ای دیگر بهره ببرند.
مدیر سوره مهر الکترونیک یادآور شد: در قفسه های 
داخلی غرفه هم براساس دسته بندی های کتاب ها، 
مخاطبان می توانند آثار مورد نظر خود را انتخاب و 
خریداری کنند. کاربران برای خرید هر اثر می توانند 
با وارد کردن شماره موبایل خود به درگاه پرداخت 
متصل شوند و نیازی به وارد کردن ایمیل و ثبت نام 

در سایت نیست. 

دسترسی و خرید آسان #
نادری به دسترسی  آسان در این غرفه اشاره کرد و 
گفت: برای همه آثار موجود در نمایشگاه مکان های 
مشــخصی طراحی شــده اســت. به عنوان مثال 
کتاب هــای ترجمه در بخش بین الملل قرار دارد و 
عالقه منــدان می توانند از این بخش آثار ترجمه را 

خریداری کنند.
وی تأکیــد کــرد: همچنیــن بخش دیگــری را 
تحت عنوان خرید آســان در نظــر گرفته ایم و در 
صورتــی که یک کاربر زمانی برای گشــت و گذار 
در غرفه مجازی را نداشــته باشد، می تواند از این 
میانبر اســتفاده کند و ســرعت خود در خرید را 

افزایش دهد. 
گفتنی است، از روز گذشــته  ساعت 1۵ سایت 
به طور رســمی فعالیت خود را آغاز کرده  است 
و شرایط حضور در این غرفه از طریق شبکه های 
مجازی ســوره و سایت اطالع رســانی می شود و 
در اختیار مخاطبان قــرار می گیرد . عالقه مندان 
می تواننــد بــرای بازدید از این غرفــه با مراجعه 
بــه ســایت از آثار این 

نمایشگاه دیدن کنند. 
در ادامه این مراسم از نمایشگاه کتاب مجازی سوره 

مهر با عنوان »انتهای راهرو 2۷« رونمایی شد.

نمایشگاه کتاب مجازی انتشارات »سوره مهر« با بیش از 2هزار عنوان اثر افتتاح شد 

قدم زدن مجازی در»انتهای راهرو 2۷«

در حوالی داستان

کامران پارسی نژاد، نویسنده و منتقد
annotation@qudsonline.ir

گفت وگو با  مازیار بیژنی به بهانه نمایشگاه »نمی توانم نفس بکشم«درباره نژادپرستی در آمریکا

با کاریکاتور علیه دیکتاتور
مهدیه قمری: هفته گذشــته نمایشگاه کارتون و کاریکاتور 
»نمی توانم نفس بکشــم« با نمایــش ۷2 اثر از ۴۵ هنرمند 
ایرانی و خارجی در گالری عالی حوزه هنری و زیرگذر میدان 
ولیعصر)عج( افتتاح شد.  مازیار بیژنی، هنرمندی است که در 

این نمایشگاه با دو اثر حضور دارد. 
و  بابــل   1۳۵1 متولــد  بیژنــی 
دانش آموخته دانشگاه امام صادق)ع( 
اســت. بیشــتر آثــار او در زمینه 
کاریکاتــور بوده و تاکنــون در این 
زمینه در چندین نمایشگاه گروهی 
شــرکت کرده و تعدادی نمایشگاه 

انفرادی برگزار کرده است.  
این هنرمند با بیان اینکه ۴۵ کارتونیست از 2۷ کشور جهان 
در این نمایشــگاه شــرکت کرده اند، در خصوص نمایشگاه 
»نمی توانــم نفس بکشــم« گفــت: آثار این نمایشــگاه در 
محکومیت رفتار ضدحقوق بشری و نژادپرستانه آمریکا، خلق 
و به نمایش گذاشته شده است. در این رویداد هنرمندانی از 
کشورهایی همچون بلژیک، فرانسه، آلمان، ترکیه، اندونزی، 
مکزیک، آرژانتین، برزیل، سوریه، مصر، مراکش و 1۶ کشور 
دیگر آثار خود را به نمایشگاه ارسال کردند. بیژنی که با دو اثر 
در این نمایشگاه حضور دارد، با بیان اینکه موج رفتار نادرست 
و خشــن پلیس با سیاه پوستان در گذشته نیز وجود داشته، 
افزود: این مسائل سبب شده تا همه هنرمندان کاریکاتوریست 
چه ایرانی چه خارجی نســبت به این موضوع واکنش نشان 

دهند و نوعی همدلی میان هنرمندان جهان به وجود آید. 

وی در توضیح بیشتر گفت: موضوعاتی مانند محکومیت رفتار 
ضدحقوق بشری و نژادپرستانه آمریکا و آزادی قدس، از جمله 
مواردی است که سبب همبستگی هنرمندان کاریکاتوریست 
و کارتونیســت شــده، زیرا این موضوعات از جمله مباحث 
پرتکراری است که کاریکاتوریست ها و کارتونیست های ایران و 

جهان را به هم متصل می کند.

نمایش کارتون و کاریکاتور در فضای  مجازی و #
شهری

بیژنی، برگزاری نمایشــگاه ها را در واکنش بــه اتفاقات روز 

جهانی، مبارک اما ناکافی دانست. وی معتقد است: برگزاری 
چنیــن رویدادهایی اتفاق خوبی اســت، اما کافی نیســت. 
کاریکاتور و کارتون الزم اســت در فضای مجازی و شهری به 
نمایش درآیند تا همه مردم آثار هنرمندان را تماشا و پیام های 

این هنر را دریافت کنند.
به بیان این هنرمند، کارتون و کاریکاتور زبانی بین المللی است 
و از  میان ســایر هنرهای تجسمی، هنری است که می تواند 
در کوتاه ترین زمان خلق شــود  و تأثیرگذاری شگرفی روی 

مخاطب داشته باشد. 
بیژنی به مخاطب این هنر هم اشــاره کرد و گفت: برخالف 

تصور برخی از هنرمنــدان که  معتقدند کاریکاتور و کارتون 
هنری خاص است و مخاطبان تخصصی دارد، باید بگویم اتفاقاً 
مخاطبان این هنر عام هســتند و همه مردم می توانند از آن 
بهره ببرند. وی در همین راستا، برگزاری نمایشگاه کاریکاتور 
»نمی توانم نفس بکشــم« در زیرگذر میدان ولیعصر)عج( را 
ایده خوبی دانست و بیان کرد: کاریکاتور فقط برای مخاطبان 
روشنفکر نیست، چون کاریکاتور و کارتون در حوزه مطبوعات 

بسیار به روز بوده و با موضوعات روز جامعه تناسب دارد. 

افزایش دانش و آگاهی کارتونیست ها#
بیژنی بر افزایش دانش و آگاهی هنرمند کارتونیســت تأکید 
کــرد و گفت: هنرمند برای خلق یک اثر هنری باید تحقیق 
و بررسی بسیاری انجام دهد تا یک اثر به روز و بامحتوا تولید 
کنــد. البته برخی از هنرمندان این کار را انجام می دهند، اما 

برخی نیز از انجام این کار صرف نظر می کنند. 
گفتنی اســت، مازیار بیژنی، برنده چندیــن جایزه از جمله 
رتبه اول مســابقه قلم در ستیز با تهاجم فرهنگی، نمایشگاه 
بین المللی کتاب ســال ۷۴، رتبه اول مســابقه کاریکاتور با 
موضوع فیلم، جشنواره مطبوعات ســال ۷۵،  جایزه ویژه از 
مسابقه کاریکاتور، جشنواره مطبوعات سال ۷۶، رتبه سوم و 
لوح  تقدیر از مسابقه کاریکاتور، لوح تقدیر از دومین همایش 
نویســندگان و هنرمندان انقالب و دفاع مقدس ســال ۷۸ و 

لوح تقدیر از مسابقه کاریکاتور انتفاضه، کسب کرده است. 
نمایشگاه »نمی توانم نفس بکشم« تا نیمه تیرماه )هفته حقوق 

بشر آمریکایی( ادامه دارد.

هنرهای تجسمی

ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان یزد در نظر دارد اجرا ی پروژه مش��روحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به پیمانكار واجد ش��رایط 
واگذار نماید  لذا متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند از تاریخ  1399/03/25  لغایت  1399/03/29 در س��اعات اداری در قبال ارائه فیش بانكی به مبلغ  200.000 ریال 
جهت دریافت مدارك مناقصه به امور تدارکات این ش��رکت واقع در یزد – بلوار ش��هید منتظر قائم مراجعه و یا از طریق س��ایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس 
www.Tender.tavanir.org.ir یا س��ایت ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان یزد به آدرس www.yed.co.ir  اقدام نمایند و  پیش��نهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه 
مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زیر  به دبیر خانه این ش��رکت تحویل نمایند .ضمنًا به پیش��نهادهای تحویل داده ش��ده بعد از انقضاء  مدت ، ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

کارفرما در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار است . 

مصالحشرح مناقصهشماره مناقصهردیف
)ریال(

عملیات
)ریال(

تضمین شرکت در 
زمان تحویلنوع ضمانتنامهمناقصه )ریال (

پاکتها
زمان بازگشائی

پاکتها

199/116/603

انجام فعالیتهای 
اصالح و

 بهینه سازی 
در حوزه عمل 

مدیریت امور برق 
سه یزد
1399

1.426.031.180721,109,856220.000.000

1- بانکی .
2-چک بانکی.

3- مطالبات.
4- ضمانتنامه از 
شرکتهای بیمه گر

ساعت 14
چهارشنبه

مورخ 
1399/04/04

ساعت 11 
شنبه

مورخ 
1399/04/07

1- مدت اجرا : چهار ماه    2- هزینه درج آگهی مناقصه و کس��ورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباش��د.     3- به پیش��نهادات مش��روط، مبهم، مخدوش و فاقد س��پرده و 
پیش��نهاداتی که بعد از موعد مقرر ارس��ال گردد ترتیب اثر داده نخواهد ش��د.      داوطلبان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن : 36248989-035 امور 

تدارکات و 36243111 امور مهندسی و نظارت  تماس حاصل نمایند .
   شركت توزیع نیروی برق استان یزد

/ع
98
13
36
9

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای (  شركت توزیع نیروی برق استان یزد )نوبت اول(
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