
تافته جدا بافته نباشید
اگر برایتان ســؤال پیش آمــده که روحیه 
جهادی چیست و چطور می توان تشخیص 
داد کدام یک از مســئوالن و غیرمسئوالن 
بــا روحیه جهادی کار می کننــد و در این 
روزهای کرونایی، روحیــه جهادی چطور 
می تواند به حل بحران کمک کند، مطلبی را 
که در حساب توییتری »خط حزب اهلل« به 
نقل از رهبر انقالب آمده بخوانید: »روحیه جهادی را بر روحیه  تافته  جدابافته بودن 
ترجیح بدهید... این خطر بزرگی است، این یک خطر شخصیتی است، یک بیماری 
شخصیتی است؛ نگذارید این بیماری در شما رشد بکند و راهش هم این است که 

کار جهادی و روحیه  جهادی را در خودتان تقویت کنید«.

شیلنگ کوتاه بود
درباره دالیل گسترش و ادامه آتش سوزی در 
ناو هواپیمابر آمریکایی، حدس و گمان هایی 
زده شده اما کاربران فضای مثل همیشه با 
نگاه خاص و همراه با شــوخی خودشان به 
ماجــرا پرداخته اند. یک کاربر توییت کرده: 
»چرا با این همه یال و کوپال، آبو نمی ریزین 
همون جایی که می سوزه؟« حساب توییتری 
»سیاسیون« هم طی یک شوخی نوشته اســت: »موشک های تاما هاوکتون تا 
ســوریه میاد... گلوبال هاوکتون تا بوشهر اومد... مریخ نوردتون تا عطارد رسید... 

شیلنگ آتش نشانیتون تا عرشه کشتی نمی رسه؟«

چین به چه درد می خورد؟
البته همه منتقدان سند همکاری 25 ساله 
با چین، حرفشان مثل هم نیست و ممکن 
است برخی از آن ها حرف حساب هم برای 
زدن داشته باشــند. عبداهلل گنجی، مدیر 
مسئول روزنامه جوان اما در پاسخ به آن هایی 
که با ژست روشنفکری، علیه این سند فقط 
هیاهو راه انداخته اند در توییتر نوشت: کسانی 
که نخوانده به قرارداد با چین حمله کردند اگر آن را ببینند و کفه سنگین هم از ما 
باشد راضی می شوند؟ خیر... چون چین ما را متهم به نقض حقوق بشر و حمایت 
از تروریسم و قدرت موشکی نمی کند... قدرت منطقه ای ما را محترم می شمارد... با 
ماهیت انقالب ما درگیر نیست... خب این چین به چه درد روشنفکران می خورد؟«

این جوری از توییتر پول در بیارید
کســب وکار مجــازی، این روزها چشــم 
خیلی ها را گرفتــه و انصافاً خیلی ها هم 
توانســته اند با تــالش و زحمت از همین 
راه پــول حالل در بیاورنــد. منتها برخی 
هم هستند که شاید فقط دنبال لقمه های 
راحت و چرب و چیلی اند. تبلیغات »روزی 
یک میلیــون در اینترنت درآمد داشــته 
باشــید« هم ظاهراً دنبال جذب چنین آدم هایی است. حاال یک کاربر توییتر 
هم پســت گذاشته که: »آموزش کسب درآمد از توییتر... یک/ وارد وب سایت 
یا اپلیکیشــن توییتر  شوید... دو/ به قسمت حساب کاربری خود بروید... سه / 
گزینه خروج از حساب کاربری را انتخاب کنید... چهار/ حاال مشغول کارهای 

خود شوید...!«

 محمد تربت زاده اگر آمارهای مربوط به هشــتگ های 
منتشر شــده در توییتر را بررسی کنید، متوجه خواهید 
شــد در هفته گذشته، بیشترین محتوای رد و بدل شده 
در این شــبکه اجتماعی، پس از کرونا به ماجرای گرانی 
بسته های اینترنت همراه اختصاص داشته است. محتوایی 
که تقریباً تمامش حول محور انتقــاد از دو اپراتور بزرگ 
کشورمان، وزیر ارتباطات و همچنین سایر مسئوالن دخیل 
در گرانی بسته های اینترنتی می گردید. از آنجایی که این 
گرانی دقیقاً مصادف شده بود با شیوع موج دوم کرونا در 
کشورمان، خیلی ها همراه اول و ایرانسل را به ماهیگیری از 
آب گل آلود متهم کردند و مدعی شدند این اپراتورها قصد 
دارند در شرایطی که مردم مجبورند بسیاری از اموراتشان 
را به صورت اینترنتی رتق و فتق کنند، آن  ها را مجبور به 

خرید بسته های گرانقیمت اینترنتی کنند. 

داخلیوبینالمللی#
این نخستین بار نبود که اپراتورها اقدام به افزایش قیمت 
بســته های اینترنتی می کردند. پیــش از این هم قیمت 
اینترنت همراه بارهــا به صورت جزئی افزایش پیدا کرده 
بود اما این بار افزاش قیمت ها به قدری نجومی بود که پای 
وزیر ارتباطات هم به ماجرا باز شد. برای آنکه بهتر متوجه 
افزایش نجومی قیمت ها شوید، برایتان چند مثال از قیمت 
قدیم و جدید بسته های اینترنتی را ذکر می کنیم. بسته 
اینترنتی یکماهه 10 گیگابایتی ایرانسل تا پیش از گرانی 
فقط 29 هزار تومان قیمت داشت پس از افزایش قیمت ها 
به 60 هزار تومان رســید! همچنین بسته 15 گیگابایتی 
ماهانه با قیمت 37 هزار تومان هم تبدیل به بسته هفت 
گیگی با همان قیمت شده بود! این موضوع در مورد همراه 
اول هم صدق می کرد. به عالوه اینکه بسته های پرحجم به 
طور کامل از لیست فروش حذف شده بودند و کاربران باید 
مبالغ هنگفتی را برای خرید بسته های کم حجم پرداخت 
می کردند. به عنوان مثال بســته پنج گیگابایتی اینترنت 
بین الملل با 10 گیگابایــت حجم داخلی حدود 30 هزار 

تومان قیمت گذاری شده بود.
این تنها شاهکار اپراتورهای همراه نبود! این دو اپراتور به 
طور همزمان تصمیم گرفته بودند اینترنتشــان را به دو 
قسمت داخلی و بین المللی تقسیم بندی کنند. به عنوان 
مثال شــما در صورت پرداخت 155 هزار تومان فقط 37 
گیگابایت اینترنت بین المللی دریافت می کردید و 72 گیگ 

هم حجم اینترنت داخلی به شما تعلق پیدا می کرد!

موججدیداعتراضها#
هرچند در ابتدا وزیرجوان هیچ واکنشی به گرانی بسته ها 
نشان نداد اما پس از اینکه انبوهی از کاربران به صفحه آقای 
وزیر هجوم بردند، جهرمی مجبور شد با انتشار یک توییت 
کوتاه به این ماجرا واکنش نشان دهد. مدیران رگوالتوری 
هم اقدام انجام شده را نوعی تخلف دانستند. حاال و پس 
از گذشــت یک هفته از جنجال گران فروشــی اپراتورها، 
باالخره این دو اپراتور از موضعشــان کوتاه آمدند و راضی 
به کاهش قیمت شدند. اما این ماجرا انگار کاربران فضای 
مجازی را راضی نکرده چون همچنان به اعتراض هایشان 
ادامه می دهند و این بار حجــم اعتراض ها از موج اول آن  

فراتر رفته است.
کاربــران دو دلیل برای اعتراض های جدیدشــان دارند. 
اول بازگرداندن هزینه های رفتــه از جیب کاربران و دوم 
بازگرداندن بســته های اصلی که از فهرست خرید حذف 
شده اند. اگر می خواهید به طور دقیق تر در جریان جزئیات 

دالیل اعتراض کاربران قرار بگیرید، باقی مطلب را بخوانید.

چیفرضکردینمارو؟!#
فــرارو در یک گزارش مفصل، ریز هزینه هایی که کاربران 
باید برای خرید اینترنت متحمل شــوند را فهرست کرده 
اســت. بر اســاس این گزارش، ارزان ترین بسته اینترنت 
یکماهه ایرانســل، 10 هزار و 500 تومــان قیمت دارد. 
یک بســته کوچک بــا حجم تنها یــک گیگابایت. این 
اپراتور بســته های دو گیگابایتی را هم با قیمت 1۴ هزار 
تومان پیشــنهاد می دهد. اما معموالً بسته های کمتر از 
پنج گیگابایت، خواهان زیــادی ندارد و عمده مخاطبان 
سراغ بسته های باالی پنج گیگابایت می روند. بسته پنج 
گیگابایتی ایرانسل، برای شما 20 هزار و 500 تومان آب 
می خورد. همچنین بسته هفت گیگابایتی یکماهه 2۴ هزار 
و 500 تومان و بسته 10 گیگابایتی یکماهه در ایرانسل 29 

هزار و 500 قیمت دارد. 
اگر قرار باشد به طور مختصر به بسته های مدت دار نگاهی 
بیندازیم، باید بگوییم بسته های سه ماهه با حجم های 18 
و 2۴ گیگابایت، به ترتیب با قیمت ۴8 و 58 هزارتومان در 

اختیار کاربر قرار دارند.
قیمت بسته های 6 ماهه تا یکساله  هم بسته به حجم آن ها 
از 95 هزارتومان آغاز می شــود و تا 155 هزار تومان ادامه 

پیدا می کند. 
این روزها اما بسیاری از این بسته ها از فهرست خرید حذف 
شده اند و کاربران فقط چند گزینه محدود برای خرید بسته 
پیش رویشان دارند. این یعنی اپراتورها اگرچه قیمت ها را 
کاهش داده اند، اما در مقابل بســته  های به صرفه را هم از 

دسترس خارج کرده اند!
یکی از کاربران نوشته اســت: »خب االن که من باید تو 
یک ماه 10 تا بســته یک گیگی بخرم و قیمتش حتی از 
قیمت اون بسته های گرونقیمت هم بیشتر می شه! چی 

فرض کردین ما رو؟«
پس از باال گرفتن موج انتقادها از ایرانســل اما این اپراتور 
تصمیم گرفت بسته های پرطرفدار و به صرفه اش را به طور 
محدود روی سایت  فروش خودش فعال کند. حاال کاربران 
می توانند برخی از این بســته ها را به طور غیرمستقیم از 
سایت این اپراتور خریداری کنند که روند طوالنی این نوع 

خرید هم صدای کاربران را درآورده است.

خبریازبستههایقدیمینیست#
همراه اول هم دقیقاً مثل رقیب خود ایرانســل در هفته 
گذشته قیمت بسته های اینترنت موبایلش را افزایش داد 
و موجب نارضایتی کاربران شد. اگر شما هم از مشتریان 
این اپراتور هستید و در چند هفته اخیر قصد خرید بسته 
را داشــته اید، احتماالً در جریان هستید که قیمت بسته 
یکماهه به 29 هــزار و ۴00 تومــان افزایش پیدا کرده 
است. این بســته فقط پنج گیگابایت حجم بین الملل و 
10 گیگابایت حجم داخلی در اختیار خریدار می گذاشت. 
همــراه اول بســته 7.5 گیگابایتی بین الملــل به اضافه 
15گیگابایت حجم اینترنت داخلی را هم با قیمت 36 هزار 

و 900 هزار تومان عرضه کرده بود.
قیمت بســته یکســاله با حجم 35 گیگابایت اینترنت 
بین المللــی و 70 گیگابایــت اینترنت داخلــی هم به 
159هزار تومــان افزایش پیدا کرده بود. اعتراض کاربران 
و مصاحبه های انتقادی مسئوالن انگار تأثیر زیادی روی 
این اپراتور نگذاشــته، چرا که اگر همین االن برای خرید 
بسته اقدام کنید، متوجه خواهید شد که قیمت ها آنچنان 

که باید و شاید کاهش پیدا نکرده و بسیاری از بسته های 
کاربردی هم از فهرست خرید حذف شده است. 

همراه اول پس از تشر وزیر، تصمیم گرفت قیمت هایش را 
به مقدار اندکی کاهش دهد. به همین خاطر بسته یکماهه 
با حجم یک گیگابایت را 10 هزار و ۴00 تومان می فروخت 
و خبری از بسته ای که بتواند حداقل یک ماه نیاز کاربر را 

فراهم کند بود. 
گران ترین بســته یکماهه همراه اول فقط 7.5 گیگابایت 
حجم بین المللی در اختیار مشترک می گذاشت و با قیمت 

36 هزار و 900 تومان عرضه می شد! 
همــراه اول همچنیــن در حالت ســه ماه، تنها بســته 
17.5 گیگابایتی بین الملل به اضافه 35 گیگابایت اینترنت 
داخلی را پیشنهاد می کرد که برای خرید آن باید 79 هزار 

تومان هزینه می کردید.
بسته های 6 ماهه همراه اول هم با 25 گیگابایت اینترنت، 

حدود 119 تومان برایتان آب می خورد.
قیمت بسته یکســاله همراه اول هم به 159 هزار تومان 
می رسید که 35 گیگابایت حجم بین الملل و 70 گیگابایت 
حجــم داخلی در اختیــار کاربر می گذاشــت. یعنی هر 

گیگابایت اینترنت حدود ۴ هزار و 500 تومان.

تیغزنیمردمبهسبکجدید!#
بــا این حال پس از باال گرفتن دوباره موج انتقادها، همراه 
اول هم تصمیم گرفت قیمت  بسته هایش را کاهش دهد. 
اما این اپراتور هم دقیقاً به سبک رقیبش، بسته های اصلی 

و پرمخاطب را از فهرست فروش حذف کرد. 
درحال حاضر فقط دو بســته ماهانه در فروشگاه رسمی 
همراه اول به فروش می رســد. بســته 2 گیگی با قیمت 
1۴هزار تومان و بســته یک گیگی بــا قیمت 10 هزار و 
۴00تومان! بسته های بلند مدت تر هم باوجود آنکه گزینه 
فروششــان وجود دارد اما فعال نیستند و هربار که گزینه 
بسته های بلندمدت را انتخاب کنید، دوباره به صفحه قبلی 
بر می گردید! یکی از کاربــران درباره این اقدام همراه اول 
نوشته است:»از نرم افزارشون می ری، خطا می ده. از طریق 
کدهای ســتاره مربع می ری، فقط دوتا بسته به دردنخور 
واسه فروش دارن. اسمشم اینه قیمت ها اومده پایین. چرا 
یکی به وضع این اپراتورها رسیدگی نمی کنه که این قدر 

مردمو تیغ نزنن؟«

عزمشانراجزمکردهاند#
پس از افزاش دوباره انتقادها از همراه اول، مشــخص 
شــد این اپراتور هم به صورت محدود برخی دیگر از 
بســته های پرطرفدار را فقط روی وب ســایتش فعال 
کرده اســت. از آنجایی که این موضوع در هیچ جا به 
صورت رسمی اعالم نشده، احتماالً خیلی ها از آن خبر 
ندارند اما کاربرانی که از این موضوع مطلع شــده اند، 
درحال حاضر می توانند با مراجعه به وب سایت همراه 
اول برخی از بســته های قدیمی را به هر زحمتی که 

هست، خریداری کنند!
با این حال به نظر می رســد اگرچه اپراتورها زیر فشار 
افکار عمومی و همچنین فشــارهای مسئوالن مجبور 
به کاهش قیمت هایشان شده اند اما این کاهش قیمت 
اجباری زیاد به مذاقشان خوش نیامده و یک بار دیگر 
عزمشــان را برای افزایش قیمت ها جزم کرده اند و با 
اقداماتی مانند حذف بســته های پرطرفدار، به دنبال 
افزایش رسمی قیمت هایشــان هستند که احتماالً به 

زودی شاهد آن خواهیم بود!

ماسک بازیافت نمی شود

قدس زندگی: از دو ســه روز پیش کلیپی در فضای مجازی دســت به 
دست می شــود که در آن عده ای درحال جداسازی ماسک های استفاده 
شــده از بین زباله ها هستند و منتشــرکنندگان این کلیپ تالش کردند 
با انتشــار این تصاویر القا کنند ماســک هایی که با قیمت ارزان به دست 
مردم می رسد ماسک هایی هســتند که از لحاظ بهداشتی مناسب نبوده 
و بازیافتی هســتند. این موضوع با واکنش های زیادی در فضای مجازی 
مواجه شــد و عده ای هم ذهنشان رفت دنبال زباله گردها و آن ها را مقصر 
احتمالی توزیع ماسک آلوده قلمداد کردند. خیلی ها هم در فضای مجازی 
بــه یکدیگر توصیه کردند پس از اســتفاده از ماســک آن را پاره کرده، 
در کیســه زباله قرار دهند و در ســطل زباله بیندازند. اگر شما هم جزو 
آن هایی هستید که با دیدن این کلیپ به ماسک فروش های کنار خیابان 
بدبین شده اید، در جریان باشید که این فیلم مربوط به یک کارگاه تولید 
ماسک بوده که شــب عید فطر، بر اثر گودبرداری غیرحرفه ای ساختمان 
مجاور تخریب شــده بود. گویا تولیدکننده ماسک ها از پیمانکار شکایت 
و درخواست پرداخت خســارت می کند، کارشناس می گوید برای برآورد 
خســارت نیاز به وجود ماســک های مدفون شده اســت. به همین دلیل 
چند هفته پیش به ســراغ ماســک های مدفون شــده می روند و درحال 
جمع آوری، شــمارش و بسته بندی هســتند تا بتوانند خسارت خود را 
دریافت کنند که همســایه این ســاختمان از آن ها فیلم برداری می کند. 
حاال با انتشار این تصاویر شــایعه فروش ماسک های آلوده و بازیافتی در 
جامعه رواج پیدا کرده است. روز گذشته علیرضا رئیسی، معاون بهداشت 
وزارت بهداشت هم در پاسخ به پرسشی درباره شایعه بازیابی ماسک های 
دور ریخته شــده و فروش به مــردم گفت: »چنین چیزی صحت ندارد و 
کشور ما نیازی به بازیافت ماسک ندارد. توصیه اصلی ما در این زمینه این 
است که افراد حتی اگر می توانند در خانه ماسک تولید کنند یا از جاهایی 
بخرند که مورد اطمینان است...در فروردین ماه که ماسک کم بود نیز در 
کشــورهای دیگر این شایعه ها وجود داشت که ماسک ها را بازیافت کرده 
و اتو می کنند و می فروشــند... برخی هم در اوایل شیوع کرونا گفتند این 
ماســک ها را آماده کرده و به ایران می فرســتند که یکی از شــایعه های 

عجیب بود. بنابراین موضوع بازیافت ماسک صحت ندارد«.
البته حاال خاطرتان دربســت جمع نشــود. یعنی در هر حال شما هم در 
خرید و اســتفاده از ماسک مثل قبل وسواس داشته و مراقب باشید و هم 
در امحای آن ها، اما شایعه ها را هم باور نکنید. چون به هر حال ماسک های 
تولید شده کارگاهی، در مراحل تولید، بسته بندی و به خصوص حمل و نقل 
ممکن است مثل هر کاالی دیگری آلوده شوند و نیاز به ضدعفونی داشته 
باشــند. کیانوش جهانپور، مدیر مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت هم 
دراین باره گفته: »چگونگی امحای ماســک های مصرف شده بسیار مهم 
است. مردم دقت داشته باشند ماسک  های مصرف شده می  توانند به نوعی 
زباله عفونی تلقی شــوند، بنابراین چگونگی امحای آن ها اهمیت ویژه  ای 

دارد«.
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ورزشورزش
 پرونده ای برای درآمدزایی بی قاعده فوتبالیست ها 

در فضای مجازی

کاسبیباشاخبازی!

پوریا یَلی درباره پروسه انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال: 

مربیخارجییاداخلی
فرقیندارد

گفت وگو با شاعر نماهنگ » کبوترهای گوهرشاد« که شعر آن مورد تحسین رهبر معظم انقالب قرار گرفت 

رضاجاناستشاهمردمایران،رضاخاننه...

او می رود دامن کشان...
رقیه توسلی: خودمانیم یعنی باز رویت می شود پیامک بفرستی که: مشترک 
گرامی! از صبوری تان متشکرم، اختالل برطرف شده است« که: فالن گیگ هدیه 
عذرخواهی را همین الســاعه ســرازیر کرده ام به شــماره تان؛ تعارف نفرمایید، از 

شیر مادر حالل تر!
خودمانیم باالغیرتاً وســط هزار تا بدبختی چرا هــر روز بازی تکراری درمی آوری 
سرمان و مثل بچه آدم کله ات را نمی اندازی پایین زندگی ات را بکنی..؟ آهان! شاید 

هم تشریح وظیفه نشده ای هنوز...؟
البته که این ســؤا ل های من نیست. سؤاِل خواهر، برادر، عمه، خاله، دایی، همکار، 
غریبه، بیکار و پُرکار اســت. ســؤال تمام بخت برگشــته هایی که یک طورهایی 

زیرمجموعه ات شده اند این سال ها.
دیروز »گل ترمه« می گفت شک ندارد که کرونا گرفته ای.

»برادرخان« حرف تو که آمد وسط، فقط پُرخنده شد.
»فرید« سؤالم درباره ات را این طور جواب داد: سمفونی نهم جناب هنرمند را تماشا 

کرده ام یا نه؟ »عمه سوسن« دارد به این نتیجه می رسد کالً قیدت را بزند.
»آقای همسر« گفت: ایشون قدر قدرتی هستند برای خودشان. ما یک مشت رعیت 

بینوا چه بگوییم؟ عذرخواهم اما »مدیر خانوم« هم یک بند نفرینت کرد.
و سارا و نریمان و مهربانو و بهاره و جاری و خواهری و حتی خانوم سعادت هم دیگر 

دل در گرو ات نداشتند، عزیزم.
حق دارند به خدا؛ تا کی آخر؟ تا کی می خواهی قطع و وصل شوی؟ قطع شوی و 
وصل نشوی؟ قطع نباشی اما از هر قطع شدنی بدتر باشی؟ موی ما را می بینی که 

سفید شده، شاهکار غشی بازی های جناب عالی است.
نمی شــود که کارت بشود دیوانه کردن آدم ها و سیستم های محتاج، آن وقت اسم 
خودت را هم بگذاری اینترنت؛ بگذاری راه اتصال به جهان دور و نزدیک؛ بگذاری 
اسباب پیشرفت! اصالً چرا راه دوری برویم. دیروز، امروز، پریروز، سر هفته، ته هفته، 
همین حاال، مگر می شود همیشه مختل باشی بزرگوار و خون به جگرمان بریزی. 
آن وقت مثل مستمع آزادها گوشه ای برای خودت لم بدهی بی خیال و اسمت هم 

توی شناسنامه بیاید اینترنت.
کاش کسی بود یقه ات را می چسبید و مسئولیتت را توی صورتت فریاد می زد! کاش 
کسی بود از چاه می کشاندمان بیرون و با تمام قوا پرتمان می کرد به دوردست ترین 
نقطه تاریخ... آنجا که غارنشین های یله و بی تکنولوژی و آزاد می رفتند برای شکار، 
آنجا که تمدن بوی اینترنت و امعا و احشایش را نمی داد و چشممان نمی افتاد به 

چشم های بی پروایت.

بازیکنانم نشان دادند با تمام مربیان اول می شوند

کالدرون:حاضربهمذاکره
باپرسپولیسهستم

دروغ های مجازی

روزمره  نگاری

کاهش قیمت بسته های اینترنت به قیمت حذف بسته های به صرفهکاهش قیمت بسته های اینترنت به قیمت حذف بسته های به صرفه

وقتیاپراتورهاکوتاهنمیآیندوقتیاپراتورهاکوتاهنمیآیند
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سینا حســینی: حکایت کاسبی 
فوتبالیست های ســابق و جدید در 
شــبکه های اجتماعــی به ویژه در 
اینستاگرام داستان جدیدی نیست 
اما سؤالی که همچنان ذهن بسیاری 
از افراد جامعه را به خود مشــغول 
کرده، این اســت که آیا نظارتی بر 
رفتار، نوع تبلیغات و ســرانجام این 
وعده های بعضــاً پوچ تبلیغاتی این 
جماعت وجــود دارد یا آن ها بدون 
هیچ مانعی می توانند به درآمدزایی 

خود از این راه ادامه دهند!
البتــه تفاوت هــای بزرگــی میان 
این گونه از فوتبالیســت ها در شیوه 
درآمدزایی شان از طریق اینستاگرام  
وجود دارد، عده ای صرفاً با انتشــار 
اســتوری و پســت تبلیغاتی سعی 
می کنند از مزیت داشتن فالوئر باالی 
خود استفاده کنند تا در کنار سایر 
منابع درآمدی خود از این مسیر هم 
پول در بیاورند به همین دلیل بدون 
دامن زدن به تنش های حاشیه ای 
فقط تبلیغــات می کنند، اما بخش 
دیگری از این گونــه در کنار انجام 
تبلیغــات رفتارهای هنجارشــکن 
دیگــری انجام می دهنــد تا به این 
واسطه در میان چهره های خبرساز 
اینستاگرام قرار گیرند تا اصطالحاً به 
عنوان شاخ اینستاگرام معرفی شوند.

رفتارهای هنجارشکن وحید قلیچ، 
دروازه بــان پا به ســن گذاشــته 
پرســپولیس و رضا حقیقی بازیکن 

ســابق پدیده و پرسپولیس مصداق 
بارز ایــن طیــف اســت، آن ها با 
و  غیرمعمــول  کری خوانی هــای 
اســتفاده از ادبیات خــارج از عرف 
تالش می کنند از فضای رنگی این 
پلتفرم استفاده کنند تا شاید به این 
بهانه بتوانند میزان فالوئرهای خود را 
افزایش دهند تا بتوانند به این ترتیب 

تبلیغات بیشتری دریافت کنند.

چرخش های قلیچ#
نکته عجیــب اینکه فــردی نظیر 
وحید قلیچ ابتدا به ســاکن با دفاع 
از ســتاره های داخلی تــالش کرد 
شــاخ های جنجالــی اینســتاگرام 
خارج نشین را تخریب کند به همین 
دلیل بــه بهانه درگیــری خواننده 
زیرزمینی با علی کریمی شــروع به 
خط و نشان کشیدن برای خواننده 
زیرزمینی ایرانی ساکن در ترکیه کرد، 
اما وقتی دید حمایتی از سوی علی 
کریمی در کار نیســت با چرخشی 
180 درجه ای مواضع خود را تغییر 
داد و از خواننده مذکور و پسر سفیر 
ســابق ایران در یکی از کشــورهای 
آمریــکای جنوبی که در حال حاضر 
گرداننده اصلی یکی از ســایت های 
شــرط بندی خارج از ایران اســت 
دفاع کرد تا این فرد در اینســتاگرام 
خود وعده ای پوچ و توخالی به قلیچ 
بدهد که ماهیانه 20 میلیون تومان 
به حساب وی واریز خواهد کرد تا در 

تهران مدرسه فوتبال دایر کند!
هرچند این اتفاق هرگز رخ نداد اما 
گلر سابق پرسپولیس به واسطه این 
جنجال نامش بر سر زبان ها افتاد تا 
او نیز وارد بازار تبلیغات اینستاگرام 
شــود، قلیچ این روزهــا از تبریک 
تولد تا فروش دســتگاه زغال ساز و 
تی شرت 50 تومانی را تبلیغ می کند 
آن هم در فضایی متفاوت که بیشتر 
لوکیشــن ها در یــک گاراژ تعمیر 

اتومبیل قرار دارد.

تبلیغات حقیقی#
رضا حقیقی شاندیز دیگر فردی است 
که پس از جنجال های اینستاگرامی و 
بیان حرف های رنگی و جمالت بعضاً 
توهین آمیز به هــواداران رقیب تیم 
سابقش تالش کرد میزان فالوئرهای 
خــود را در اینســتاگرامش افزایش 
دهــد تا بتواند با تبلیغات از این محل 
درآمدزایی کند، حــاال او این روزها از 
فروش زمین در گلبهار تا تبریک تولد 
فالن فرد را در استوری اینستاگرامش 

تبلیغ می کند تــا درآمدی ثابت برای 
خود فراهم کند، اتفاقی که هیچ جای 
دنیا نظیرش وجود ندارد آن هم به این 

سبک و سیاق دور از منطق!

پیام های هدفمند#
پیــام صادقیــان بازیکــن ســابق 
پرســپولیس و ذوب آهن که چندی 
پیش به ترکیه رفت تا فوتبال بازی 
کند اما ناگهان از فوتبال خداحافظی 
کرد تا سایت شرط بندی دایر کند، 
دیگر فردی اســت که این روزها از 
طریق صفحه اینستاگرامش به دنبال 
طعمه های جدید اســت تــا بتواند 
جیــب آن ها را به بهانه شــرکت در 
شرط بندی سایتش خالی کند. نکته 
جالــب توجه اینجاســت که رفاقت 
صادقیان با برخی از این افراد سبب 
می شــود آن ها به شکلی محسوس 
همدیگر را پوشــش دهنــد به این 
ترتیب میــزان فالوئرهــای طرفین 
افزایش می یابد. به عنوان مثال وحید 
قلیچ به عنــوان بزرگ تر صادقیان را 
توصیه می کند که دست از این کارها 
بردارد و دوباره بــه فوتبال برگردد، 
از آن ســو صادقیان خطاب به قلیچ 
حرف های تندی می زند تا هواداران 
زیر پســت قلیچ کامنــت بگذارند، 
جدا از اینکه این اقدام یک پوشــش 
هدفمند طرفین اســت که ســبب 
می شود صفحات آن ها به یکباره در 

جمع پیج های پربازدید قرار گیرد.

مقداری حرفه ای تر#
البته در این بین افرادی نظیر مهرداد 
میناوند، مهــدی رحمتی، احمدرضا 
عابــدزاده و امیرحســین صادقی هم 
فعالیت های مشــابهی در اینستاگرام 
دارند اما نه به این شکل افسار گسیخته 
بلکه در چارچوب بهتری به کســب 
درآمد فکر می کننــد اما نکته ای که 
وجود دارد این است که آیا وعده های 
تبلیغاتی که در صفحات این افراد به 

مخاطبان ارائه می شود واقعی است؟

راز موفقیت خارجی ها؟ #
لوئیز کوریا، مســئول امور بازرگانی و 
عقد قرارداد های تبلیغاتی کریستیانو 
رونالدو در گفت وگو با نشــریه اکیپ 
فرانســه با اعالم میــزان درآمد های 
این ســتاره پرتغالی، استراتژی کسب 
درآمد توسط این بازیکن پرتغالی در 
شبکه های اجتماعی را توضیح داد که 
یکی از آن ها انتشار پیام ها به صورت 
روزانه بــا زیرنویس هایی به زبان های 
انگلیسی، پرتغالی یا ایتالیایی بسته به 
محتوای آن ها بوده اســت. وی گفت: 
ما تالش می کنیم در انتشــار تصاویر 
مرتبط با فوتبال، تصاویر شــخصی تر 
و تصاویــر تبلیغاتی تعــادل را برقرار 
کنیم. براساس گزارش فوربس، رونالدو 
همچنین با بهترین برند ها در سراسر 
جهان قرارداد دارد و میزان درآمد این 
بازیکن از هر پســت اینستاگرامی به 

۹۷5 هزار دالر می رسد.

پرونده ای برای درآمدزایی بی قاعده فوتبالیست ها در فضای مجازی

کاسبی با شاخ بازی!

چهارمین کلین شیت پیاپی عابدزاده و ناکامی طارمی
ورزش: رویارویی تیم های لژیونرهای ایرانی لیگ برتر پرتغال بدون برنده پایان یافت.

دوشنبه شب تیم های ماریتیمو و ریوآوه در نخستین دیدار هفته سی ودوم لیگ برتر 
پرتغال برابر هم قرار گرفتند که در پایان به تساوی بدون گل رسیدند. امیر عابدزاده 
)ماریتیمو( و مهدی طارمــی )ریوآوه( در ترکیب اصلی تیم های خود بازی کردند. 
عابدزاده با بسته نگه داشتن دروازه اش در این دیدار موفق به ثبت چهارمین کلین 
شیت پیاپی اش در این فصل شد و از سوی دیگر مهدی طارمی پس از چند هفته 

پیاپی گلزنی در این بازی در مقابل امیر عابدزاده ناکام بود.

رسن: وعده های مدیران پرسپولیس خسته ام کرده است
ورزش: هافبک تیم فوتبال پرسپولیس گفت: فقط از مدیران پرسپولیس وعده شنیده ام و 
این موضوع خسته ام کرده است . بشار رسن در گفت و گو با فارس درباره آخرین وضعیت 
دریافت مطالبات خود از باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: باشگاه پرسپولیس چندین بار به من 
قول، نامه و وعده داده است تا حداقل دریافتی ام را به میزان دریافتی سایر نفرات برساند، 
اما همچنان منتظر پرداخت مطالبات خود هستم. وی درباره اینکه در چند نوبت با بدقولی 
مدیران باشگاه مواجه شده است توضیح داد: این وعده و وعیدها خیلی زیاد بوده است. از 

بدقولی های مدیران باشگاه خسته شده ام.

زیدان ،هر ۱۹ بازی یک جام
ورزش: زیــدان در دیدار برابر ویارئال به دنبال یازدهمین قهرمانی اش با مادرید خواهد 
بود. این اتفاق در حالی رخ می دهد که ســرمربی فرانســوی تنها در 20۹ بازی هدایت 
سفیدپوشان را بر عهده داشته است.  او پیش از این یک قهرمانی در اللیگا، دو سوپرجام 
اسپانیا، سه لیگ قهرمانان اروپا، دو سوپرجام اروپا و دو جام جهانی باشگاه ها بدست آورده 

بود و اکنون در آستانه فتح دومین اللیگای خود است. 
اگر پنجشنبه قهرمانی مادرید قطعی شود زیدان یک رکورد فوق العاده به نام خود ثبت 

می کند. او در هر 1۹ بازی یک جام را برای سفیدپوشان به ارمغان آورده است. 

مطهری با استقالل به آبادان می رود
ورزش: ارسالن مطهری از روز دوشنبه به تمرینات تیم فوتبال استقالل اضافه شده 
و در تمرین دیروز این تیم به صورت اختصاصی کار کرد. این بازیکن با توجه به روند 
خوبی که در درمان پشــت سر گذاشــته زودتر از موعد مقرر به تمرینات برگشت. 
مطهری ظاهراً با توجه به شــرایط خوبی که دارد می تواند اســتقالل را در سفر به 

آبادان همراهی کند.
البته وضعیت این بازیکن برای حضور در ترکیب استقالل هنوز مشخص نیست ولی 

این بازیکن می تواند در فهرست بازی با نفت آبادان قرار بگیرد.

ورزش: سرمربی سابق پرسپولیس گفت: با هیئت مدیره 
باشــگاه پرســپولیس ارتباط خوبی دارم و حاضرم با آن ها 
مذاکــره کنم. طبق حکم کمیتــه وضعیت فیفا که هفته 
گذشته صادر شد باشگاه پرســپولیس باید بیش از ۷50 
هزار دالر به گابریل کالدرون، ســرمربی ســابق این تیم و 
دستیارانش پرداخت کند. کالدرون در گفت و گو با فارس 
صحبت هایی را درباره این حکم و البته ارزیابی اش از وضعیت 

این روزهای پرسپولیس مطرح کرد.

مدیران باشگاه پرسپولیس پس از صدور حکم فیفا س
اعالم کردند شما گفته اید می خواهید با این باشگاه 
توافق کنید. آیا قراراســت به پرسپولیس تخفیف 
بدهید یا اینکه به این باشگاه برای پرداخت پول زمان 

بیشتری خواهید داد؟
وکیلم مذاکرات را پیگیری می کند، چون در تخصص اوست، 
به من توصیه کرد مذاکره نکنید، چون اگر مذاکره کنید و 
به توافق حاصله عمل نشود، باید دوباره یک دادگاه جدید 
تشکیل شود و همه چیز به مدت دو سال دیگر طول خواهد 
کشید. من حاضر به صحبت با باشگاه پرسپولیس هستم؛ 
زیــرا با اعضای هیئت مدیره رابطــه خوبی دارم و تا جایی 
که به برخی شرایط عمل شود، مشکلی برای مذاکره ندارم.

پرسپولیس در آستانه پوکر قهرمانی قرار دارد. نظر س
شما در مورد این موضوع چیست؟

دور از انتظار نبود، خیلی خوشــحالم که پرســپولیس در 
آستانه کسب قهرمانی است، فکر می کنم یک جاهایی خوب 
عمل کردیم. من این چالش را قبول کردم چون می دانستم 
تیم خوبی خواهیم شــد و بازیکنان هم این را نشان دادند، 
روز به روز پیشــرفت کردیم و تیمی بهتر از قبل ساختیم. 
بازیکنان نشان دادند که بی نظیر هستند و من فقط می توانم 

از زحماتشان تشــکر کنم. ما از کیفیت و توانایی آن ها 
اســتفاده کردیم و تک تک آن ها را به نهایت بهره وری 
رســاندیم. ســعی کردیم با دید فوتبالی خودمان به 
پیشــرفت آن ها کمک کنیم. آن ها نشان دادند که با 

همه مربی ها اول هستند. من می خواستم کار مشکلی 
انجام دهم مثل کسب چهارمین قهرمانی، اما جام حذفی 
را هم می خواستم، همچنین می خواستم در لیگ قهرمانان 

آسیا هم کار مهمی انجام دهیم.

ابتدای فصل خیلی ها به عملکرد تیم انتقاد کردند س
اما زمانی که شما رفتید تیم را در صدر جدول قرار 

دادید.
ایجاد تغییر در یک تیم قهرمان ساده نیست، اما تیم در زمان 
من در حال پیشــرفت بود و زمانی که رفتم پویایی خیلی 

خوبی داشت، نتایج شاهد این اتفاق هستند.

در مورد حضور رادوشوویچ به جای بیرانوند چه س
نظری داری؟

بیرانوند بازیکنی اســت که جایگزین ندارد اما 
رادوشوویچ در همه تمرینات پیش از آغاز فصل 

حضور داشته و آماده است. با رفتن بیرانوند 
این یک شانس برای اوست که بتواند خودش 

را نشان دهد و سال ها دروازه پرسپولیس را بیمه 
کند.

ورزش: ســتاره جوان تیم ملی والیبال ایران معتقد است: 
تعطیلی پنج ماهه مسابقات به سود ملی پوشان بود چرا که 
پس از ســال ها حضور مداوم در مسابقات، به صورت کامل 
استراحت و ریکاوری کردند. پوریا یَلی در پاسخ به این سؤال 
که آیا این تعطیلی بلند مدت بــه ضرر والیبال ایران بود؟ 
اظهار کرد: به نظر من ملی پوشان به خصوص بزرگان تیم، 
به خاطر اینکه سال های زیادی را ۶ ماه در رده باشگاهی و 
۶ ماه در رده ملی حضور داشــتند، فشــار زیادی را در این 
مدت تحمل کرده اند. ما جوان ترها که تازه دو سال است وارد 
تیم ملی در رده بزرگساالن شده ایم، فشار زیادی را تحمل 
کرده ایم. از نظر من این  کرونا یک تایم استراحت خوبی ایجاد 
کرد تا بازیکنان ریکاوری کنند. مطمئناً امسال چه لژیونرها 
و چه بازیکنان داخلی خیلی آماده تر از قبل ظاهر می شوند. 

تمرینات بدنسازی را پیگیری می کنیم#
وی همچنین در مورد نحوه پیگیری تمرینات 

تیم والیبال شهرداری ارومیه، توضیح داد: 
تقریباً دو هفته است که تمرینات را با 
15-1۶ بازیکن شروع کرده ایم و بیشتر 
هدف سرمربی و کادر فنی تیم بحث 
آمادگی بدنی نفرات است. یک مقدار 

فشــار تمرینات بدنسازی تیم بیشتر 
است و در بخش تمرینات 

والیبال هم االن 
روی  بیشتر 

بحــث 

تکنیک ها  کار می کنیم چون پنج ماه است که از والیبال دور 
بوده ایم. بعد از این بخش وارد تمرینات تاکتیکی می شویم تا 
روی کارهای تیمی کار کنیم. ان شاءاهلل شرایط خوبی باشد و 

با آمادگی قابل قبول وارد لیگ شویم. 

به نظرم پیکان به جمع چهار تیم نمی رسد#
ستاره جوان تیم ملی والیبال ایران، در مورد پیوستنش 
به تیم شهرداری ارومیه نیز گفت: من در سال گذشته 
هم تا نزدیکی بســتن قرارداد با شهرداری ارومیه پیش 
رفتم، چرا که خیلی دوســت داشتم برای این تیم بازی 
کنم. با این وجود چون یک ســال دیگــر از قراردادم با 
پیکان باقی مانده بود این اتفــاق رخ نداد. ضمن اینکه 
پیکان تیمی اســت که من از آنجا به تیم ملی رسیدم، 
ابتــدا با ســرمربیگری پیمان اکبری و دو ســال هم با 

هدایت محمد ترکاشوند.
پشت خط زن تیم شهرداری ارومیه ادامه داد: امسال اما به 
نظرم شــرایط پیکان به گونه ای رقم خورد که میان چهار 
تیم قرار نمی گرفت و هدف باشــگاه پیکان بیشتر بحث 
جوان گرایی بود که به همین دلیل با شــهرداری ارومیه 
قرارداد بســتم . البته من هم جوان هســتم )باخنده(. 
ان شــاءاهلل سال خوبی باشــد و لیگ برگزار شود، کسی 

آسیب نبیند و این کرونای لعنتی هم برطرف شود.

مربی خارجی باشد یا داخلی؟#
او در پاسخ به این سؤال که برای تیم ملی بزرگساالن 
مربی داخلی بهتر اســت یا خارجی توضیح داد: 
بــرای ما جوانــان هیچ فرقی نــدارد که مربی 
آینده تیم ملی ایرانی باشــد یا خارجی، ضمن 
اینکه ما بازیکن تیم ملی هســتیم و هر مربی 
سیســتم خاص خــودش را دارد که باید طبق 
خواسته های او عمل  کنیم. هدف تیم ملی کسب 
نتیجه است، در سال المپیک قرار داریم و شاید 
بعضی از بازیکنان و پیشکسوتان بخواهند بعد از 
المپیک توکیو خداحافظی کنند و این آخرین 
المپیکشان باشد. یَلی افزود: البته شاید هم 
خداحافظی نکنند، اما دوست دارند نتیجه 
بگیرند. چه مردم کشور و چه بازیکنان 
تیم ملی دوســت دارنــد در المپیک 
بهترین نتیجه بدست آید. امیدواریم 
در جریان مسابقات و یا تمرینات 
آسیب نبینیم تا با اوج آمادگی 
لیگ را تمام کــرده و وارد تیم 

ملی شویم.

بازیکنانم نشان دادند با تمام مربیان اول می شوند
کالدرون: حاضر به مذاکره با پرسپولیس هستم

پوریا یَلی درباره پروسه انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال: 

مربی خارجی یا داخلی فرقی ندارد
ضد  حمله

 ۲ ایرانی، نامزد کسب عنوان بهترین مربی 
تاریخ جام ملت های آسیا

ورزش: نام دو ســرمربی ســال های دور تیم ملی فوتبال ایران در میان 
گزینه های سایت AFC، برای لقب گرفتن به عنوان بهترین سرمربی تاریخ 

جام ملت های آسیا دیده می شود.
سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( در نظرسنجی خود برای 
انتخاب بهترین سرمربی برتر تاریخ جام ملت های آسیا، از 10 نامزد این 
عنوان نام برد که اسامی مرحوم محمد رنجبر و حشمت مهاجرانی هم در 

این فهرست به چشم می خورد.

نتیجه تست کرونای پرسپولیسی ها منفی شد
ورزش: با اعالم باشگاه پرسپولیس نتیجه تست کرونای اخیر تمام اعضای 
این تیم منفی شده است. به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، روز 
دوشنبه تمامی اعضای تیم پرسپولیس پیش از شروع تمرین در تست 

PCR و همچنین تست خون شرکت کردند.
دیروز نتیجه این تست ها به کادر پزشکی تیم رسید و مشخص شد نتیجه 

تست برای همه اعضای تیم منفی بوده است.

پاشازاده، سرمربی شاهین شهرداری بوشهر شد!
ورزش: مهدی پاشازاده به صورت رسمی، به عنوان سرمربی جدید تیم 
فوتبال شاهین شهرداری بوشــهر انتخاب شد. به نقل از روابط عمومی 
باشگاه شاهین شهرداری بوشهر، مهدی پاشازاده پس از انجام مذاکرات 
نهایی با امضای قراردادی، رسماً هدایت سفیدپوشان بوشهری را برعهده 
گرفت. این اتفاق در حالی رخ داد که پاشازاده چند هفته پیش با باشگاه 
سپیدرود رشت قرارداد بست و حتی مدیرعامل باشگاه شمالی شاهین را 

به خاطر مذاکره با پاشازاده به شکایت تهدید کرد.

وضعیت نامشخص خلیل زاده برای بازی با فوالد
ورزش: احتمال غیبت مدافع پرســپولیس در دیدار با فوالد وجود دارد. 
شجاع خلیل زاده در بازی پرسپولیس مقابل ماشین سازی از ناحیه مچ پا 
دچار مصدومیت شده است و به همین خاطر نتوانست در تمرین گروهی 
روز گذشته سرخپوشان هم شــرکت کند. از آنجا که مهم ترین جلسه 
تمرینی پرســپولیس برای بازی با فوالد دیروز بود غیبت خلیل زاده در 
آن با عدم حضور او در بازی سرخپوشان مقابل فوالد همراه خواهد بود. 
با توجه به آمادگی سیدجالل حسینی کادر فنی پرسپولیس نگرانی بابت 
غیبت احتمالی خلیل زاده در بازی روز پنجشنبه این هفته تیمشان مقابل 

فوالد ندارند.

افاضلی  سرمربی ماشین سازی شد
ورزش: هومن افاضلی با انتشار یک بیانیه استعفای خود را از سرمربیگری 
تیم فوتبــال پارس جنوبی جم اعالم کرد. پس از انتشــار آرای کمیته 
انضباطی و اعالم تکرار بازی پارس جنوبی جم و استقالل تهران، هومن 
افاضلی خطاب به مردم جم بیانیه ای صادر و استعفای خود را اعالم کرد. 

وی بالفاصله سرمربی ماشین سازی تبریز شد!

اسامی محرومان هفته بیست و پنجم لیگ برتر
ورزش: اسامی محرومان هفته بیست و پنجم لیگ برتر فصل ۹8-۹۹ 

اعالم شد. اسامی محرومان به شرح زیر است:
فرهاد مجیدی) سرمربی(، مسعود ریگی استقالل، نیما انتظاری؛ پارس 
جنوبی جم، علی نبی زاده؛ شهرخودرو مشهد، علیرضا منظمی، مسعود 
ابراهیم زاده؛ ذوب آهن اصفهان، عید محمد فرد؛ ســایپا، امیرحســین 
موســی زاده، بهروز نوروزی فرد؛ شــاهین شــهرداری بوشهر،ســعید 
پورفریدونی؛ گل گهرسیرجان، شاهین ثاقبی؛ ماشین سازی تبریز، سید 
محمد میری؛ نســاجی مازندران، شهاب الدین گردان؛ فوالد خوزستان، 

حامد نورمحمدی نفت مسجد سلیمان.

منهای فوتبال

هفته سی و ششم لیگ برتر انگلیس
آرسنال - لیورپول

چهارشنبه ۲5 تیر -  ۲3:45 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

دیسکالیفه در انتظار کشتی گیران بداخالق!
ورزش: یازدهمین وبینار اتحادیه جهانی)UWW(  با موضوع کشتی منفی 
و خطاهای کشتی گیر مدافع و مهاجم در کشتی آزاد و فرنگی و اعمال قانون 
و جرایم خاص در حین مسابقات برگزار شد. نکته قابل توجه در این وبینار  
اشاره به رعایت کردن شرح وظایف شیوه نامه رفتاری توسط کشتی گیران 
در حین و پایان مسابقات بود در این دوره مدرسان خیلی تأکید داشتند و 
کشتی گیرانی که  شیوه نامه رفتاری اتحادیه جهانی را نادیده بگیرند از جمله 
کندن دوبند، دست ندادن با داور، مربی و حریف، در کنار داور قرار نگرفتن 
برای اعالم برنده، جنجال کردن و نقض مقررات کردن با دریافت کارت زرد و 

قرمز توسط داور و دیسکالیفه از دور مسابقات خارج خواهند شد.

ملی پوش تکواندو: 
تا رسیدن به خواسته هایم کوتاه نمی آیم

ورزش: ملی پوش تکواندو ایران گفت: ویروس کرونا با همه سختی، مشکالت 
و مصیبت هایی که برای دنیا ایجاد کرد این فرصت را در اختیار من گذاشت تا 
 ACL با خیال راحت جراحی کنم. عرفان ناظمی در خصوص عمل جراحی
خود اظهار کرد: در روزهای گذشــته تحت نظر دکتر مطوری نژاد از ناحیه 
ACL تحت عمل جراحی قرار گرفتم و خدا را شــکر عمل موفقیت آمیزی 
داشتم. ملی پوش تکواندو ایران تأکید کرد: انگیزه ام برای بازگشت و موفقیت 
در تکواندو بیشتر از گذشته است و همان طور که بارها عنوان کردم تا زمانی 

که به خواسته های خود از تکواندو نرسم کوتاه نخواهم آمد. 

ایران، کاندیدای میزبانی از تورنمنت جدید فیبا
ورزش: فدراسیون بسکتبال ایران آمادگی خود را برای برگزاری مسابقات 
انتخابی مهارت های فردی فیبا اعالم کرد. با توجه به شیوع ویروس کرونا و 
فراهم نبودن شــرایط برگزاری مسابقات زیر 1۷ سال 2020، فیبا تصمیم 
گرفت مسابقات مهارت های فردی انتخابی منطقه ای را جایگزین این رقابت ها 
کند. در پی این تصمیم ایران آمادگی خود را برای برگزاری مسابقات انتخابی 

مهار ت های فردی کمتر از 1۷ سال منطقه ای فیبا اعالم کرد.

بهمن عسگری: هدفی جز طالی المپیک ندارم
ورزش: چهره المپیکی کاراته ایران با بیان اینکه امیدوار است با اجازه کادر 
فنی تیم ملی در مسابقات مراکش که 10 ماه دیگر برگزار می شود شرکت 
کند گفت: امیدوارم همه چیز به خوبی پیش برود تا در المپیک حاضر شویم 
و با افتخارآفرینی مردم ایران را شاد کنیم. بهمن عسگری در پایان خاطرنشان 
کرد: باید در این مدت باقیمانده تا المپیک خیلی مراقب باشــیم. مطمئناً 
رســیدن به سطح قبل خیلی سخت اســت اما برای ما که هدفمان حضور 
و قهرمانی در المپیک است فشارها را باید تحمل کنیم. رسیدن به شرایط 
ایده آل کار سختی اســت اما طالی المپیک را می خواهم و با انگیزه باال به 

روزهای خوب فکر می کنم. همه در تالش هستند تا المپیک برگزار شود. 

 مخالفت ایران 
CAS با برگزاری غیرحضوری دادگاه جودو در

ایسنا: رئیس فدراسیون جودو گفت: به دنبال شیوع ویروس کرونا سفارت 
سوئیس تاکنون مراحل اداری برای صدور روادید برای هیئت اعزامی ایران 
به دادگاه حکمیت ورزش را آغاز نکرده است. آرش میراسماعیلی در پاسخ 
به این ســؤال که در صورت برگزاری غیر حضوری دادگاه آیا طرف مقابل 
نیز به صورت غیر حضوری در دادگاه حاضر می شــود یا خیر گفت: در این 
ایمیل در حال حاضر اشاره ای به این موضوع نخواهیم کرد و منتظر پاسخ 
CAS می مانیم. اگر قرار بر برگزاری دادگاه به صورت غیر حضوری باشــد، 
قطعاً طرف مقابل نیز باید مانند ما به صورت غیر حضوری در دادگاه حاضر 
شود، در غیر این صورت ما اعتراض خود را اعالم می کنیم و خواستار برگزاری 
دادگاه به صورت حضوری از سوی دو طرف پس از بهبود اوضاع شیوع کرونا 

خواهیم شد.

عمویی: حاضر نیستم تیر بزنم کرونا بگیرم
ورزش: دارنده مدال نقره دانشــجویان جهان در رشته تیروکمان گفت: با 
تجربه تلخی که از بیماری کرونا دارم، حاضر نیستم تیر بزنم و دوباره به این 
بیماری مبتال شوم. یاسرعمویی پس از بهبودی از بیماری کرونا اظهار کرد: 
در حال حاضر شرایط خوبی دارم و عفونت ریه ام کامالً برطرف شده است. 
در دو ماهی که درگیر این بیماری بودم به حدی حالم بد بود که دو کلمه 

نمی توانستم صحبت کنم و نفسم باال نمی آمد.

تکلیف  شاید  سلطان پور:  امیرمحمد 
قهرمان و نایب قهرمان رقابت های لیگ برتر 
باشگاه های انگلیس از هم اکنون مشخص 
شــده باشــد، اما نبرد برای قرارگیری در 
رتبه های سوم و چهارم جدول رده بندی و 
کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا در سه 
هفته پایانی مسابقات بسیار داغ خواهد بود. 
در زیر تمامی سناریوهای ممکن را برای 

تیم های مدعی بررسی می کنیم:

سهمیه لیگ قهرمانان اروپا#
تاکنون دو تیم حضور خود در رقابت های 
فصل آینده لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا 
را قطعی کرده اند. لیورپول پس از قهرمانی 
در مسابقات لیگ برتر و منچسترسیتی 
بعــد از قطعی کردن نایــب قهرمانی )و 
البته برداشــته شدن محرومیت از طرف 
یوفا( فصل آینــده را دراین مســابقات 
تــوپ خواهنــد زد. از لیــگ برتر چهار 
تیم ســهمیه حضور در این مسابقات را 
کســب خواهند کــرد. روی کاغذ ۶ تیم 
 می توانند به این دو رتبه دست پیدا کنند. 

 ،)5۹( لسترســیتی   ،)۶0( چلســی 
منچســتریونایتد )5۹(، وولورهمپتــون 
)55(، شفیلد یونایتد )54( و تاتنهام )52( 
امتیاز این تیم ها هستند و سه بازی برای 
رقم زدن سرنوشــت خود فرصت دارند. 
البته کسب سهمیه از راه لیگ تنها امکان 
موجــود برای برخی از تیم ها نیســت و 
چلسی، منچســتریونایتد وولورهمپتون 
از طریق قهرمانــی در لیگ اروپا یا لیگ 
قهرمانان اروپا می توانند این ســهمیه را 
کسب کنند. چلسی باید در لیگ قهرمانان 
اروپا در رتبه اول قرار بگیرد که البته کار 
تقریباً غیرممکنــی دارد؛ چون آن ها در 
بازی رفت مرحله یک شــانزدهم نهایی 
خود در استمفوردبریج با نتیجه 3برصفر 
از بایرن مونیخ شکست خورده اند و بعید 
است بتوانند در بازی برگشت توان جبران 
داشته باشند؛ اما در فوتبال هیچ چیز غیر 
قابل پیش بینی نیست. یونایتد و وولوز این 
فرصت را در لیگ اروپا دارند. شــیاطین 
ســرخ بازی رفت مرحله یک شــانزدهم 
نهایی خود را با نتیجه 5بر صفر در زمین 

حریف برده و حضــورش در یک چهارم 
نهایی تقریباً قطعی اســت و گرگ ها هم 
یک بریک در زمین المپیاکوس مساوی 
کرده و شانس بیشتری نسبت به حریف 

یونانی خود برای بازی برگشت دارد.

 چلسی، رتبه کنونی سوم؛#
 60 امتیاز

شاید شاگردان فرانک لمپارد در رتبه سوم 
قرار داشته باشند اما هنوز کار برای آن ها به 
هیچ عنوان تمام نشده است. آبی های لندن 

فرم بسیار بی ثباتی دارند و به خصوص از 
لحاظ خط دفاعی زیر انتقادهای شدیدی 
هستند. آن ها پس از اینکه منچسترسیتی 
را مغلــوب کــرده و جام قهرمانــی را به 
لیورپول هدیــه دادند دو بازی بعد مقابل 
وستهام و شــفیلد یونایتد را باختند. سه 
بازی آینده آن ها هم شــرایط خاص خود 
را دارد. آن ها دیشــب در دیــداری روی 
کاغذ آســان به مصاف تیم سقوط کرده 
نوریچ رفتند، اما دو هفته آینده بازی های 
سختی در زمین لیورپول و در خانه مقابل 

وولوز دارند.

لسترسیتی، رتبه کنونی چهارم؛ #
59 امتیاز

اگر چلسی دچار افت فرم شده، لسترسیتی 
مثل کشتی در حال غرق می ماند. روباه ها 
قبــل از تعطیلــی مســابقات عالی کار 
می کردند اما با از سرگیری بازی ها دیگر 
آن رمق گذشــته را ندارند. نمونه آن را در 
عوض کردن پیــروزی مقابل بورنموث با 
شکست 4بریک در هفته گذشته می توان 

دید. شــاگردان برندان راجــرز بازی های 
باقی مانده سختی هم دارند و باید میزبان 
شفیلد یونایتد، میهمان تاتنهام و در هفته 

آخر میزبان منچستریونایتد باشند.

منچستریونایتد، رتبه کنونی #
پنجم؛ 59 امتیاز

فــرم فوق العاده شــاگردان اولــه گنار 
سولسشر که از چند هفته قبل تعطیلی 
مسابقات شروع شــده بود و پس از آن 
نیز ادامه داشــت، این هفته ضربه بدی 
را متحمل شــد. آن ها می توانســتند با 
ســاوتهمپتون  مقابل  پیروزی  کســب 
حتی به رتبه سوم برسند اما با دریافت 
گل در دقیقــه ۹۶ فرصتــی طالیی را 
از دســت دادند. برای باشــگاهی مثل 
منچستریونایتد حضور در لیگ قهرمانان 
از نان شــب واجب تر اســت و باید دید 
در بازی هــای باقی مانده خود در زمین 
کریســتال پاالس، در اولدترافورد مقابل 
وستهام و هفته آخر مقابل لستر چه کار 

خواهد کرد.

چلسی، لسترسیتی، منچستریونایتد و دیگر رقبا

نبرد بزرگ برای سهمیه اروپا
محکومیت پیام به پرداخت طلب پنج بازیکن 

نماینده مشهد از لیگ والیبال کنار گذاشته شد؟

سیاوش یزدانی در گفت و گو با قدس: 
زودتر برمی گردم، چون استقالل بازیکن ندارد

ورزش: جلسه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال روز دوشنبه 
2۶ خردادماه برای رســیدگی به درخواست علیرضا بهبودی، 
محمدحســن صنوبر، مجتبی شــبان، بهرام فریــد و بهروز 
کمالی فر، مبنی بر درخواست الباقی مطالبات قرارداد سال ۹8 
آن ها از باشگاه پیام خراسان برگزار شد. بازیکنان در این نشست 
دریافت الباقی مبالغ قراردادشان را تا پایان نیم فصل اول سال 
13۹8 مطرح کردند و نماینده باشــگاه هم درخواست مهلت 
تا 15 تیرماه جاری را داشــت که مشروح اظهارات طرفین در 
صورتجلسه منعکس شد. نظر به اینکه تا تاریخ مذکور پرداخت 
الباقی مبالغ انجام نشده و رضایت بازیکنان جلب نشده است، 
کمیته انضباطی فدراسیون والیبال با اعالم ختم رسیدگی رأی 
زیر را صادر کرد. نظر به اینکه علیرضا بهبودی، محمدحسن 
صنوبر، مجتبی شبان، بهرام فرید و بهروز کمالی پور به عنوان 

بازیکن با باشگاه پیام خراسان تا پایان نیم فصل اول لیگ برتر 
ســال 13۹8 در مسابقات شرکت کرده و مبلغ تعیین شده از 
سوی سازمان لیگ تا پایان نیم فصل اول سال 13۹8، معادل 
45 درصــد مبلغ قــرارداد خود را دریافــت نکرده اند، ادعای 

بازیکنان مشروحه فوق، حمل بر صحت تشخیص داده شد.
به این ترتیب با استناد به صورتجلسه سازمان لیگ با باشگاه ها، 
باشــگاه پیام خراسان مکلف اســت تا نیم فصل سال 13۹8 

45درصد از مبالغ قرارداد این بازیکنان را پرداخت کند.
این رأی در شرایطی از سوی کمیته انضباطی صادر شده که 
فدراسیون والیبال تا پایان وقت اداری دیروز به باشگاه ها مهلت 
تسویه حساب برای حضور در لیگ برتر سال ۹۹ را داده بود. با 
توجه به عدم پرداخت این بدهی ها از سوی باشگاه پیام، احتماالً 

این تیم از لیگ برتر سال ۹۹ کنار گذاشته خواهد شد.

حمیدرضا عرب: سیاوش یزدانی هم با مصدومیت مواجه 
است و هم بیماری کرونا. او به طور قطع در بازی با صنعت 
نفت آبادان غایب اســت و در ترکیب استقالل قرار نخواهد 
گرفت. یزدانی بابت روزهایی که از ترکیب استقالل دور بوده 
متأسف است و از هواداران استقالل عذرخواهی می کند. اما 
شاید این عذرخواهی در این برهه چندان فایده بخش نباشد 
به این دلیل استقالل در بازی با صنعت نفت آبادان ممکن 
اســت دیگر بازیکنان خود را هم به همین دلیل در اختیار 
نداشته باشد که در نتیجه بدست آوردن پیروزی در میدان 

آبادان سخت و سخت تر خواهد شد.

داستان ابتالی تو به کرونا چیست؟س
متأســفانه صحت دارد و من هم به این ویروس مبتال شدم. 
پس از اینکه مصدوم شدم پزشکان از من آزمایش گرفتند و 

مشخص شد به این ویروس مبتال هستم. 

دائم بد شانسی می آوری.س
همین طوراســت. فصل خوبی را پشت ســر نگذاشتم و به 
خاطر ایــن موضوع خودم را ســرزنش می کنم. من مدتی 

مصدوم بودم و نتوانستم برای استقالل بازی کنم. حاال هم 
مصدوم شدم و به ویروس کرونا مبتال هستم. شرایط سختی 
را ســپری می کنم و ذهنم درگیر هوادارانی است که از من 
انتظارات زیادی داشتند. امیدوارم در بازگشت این روزها را 

جبران کنم.

دلیل این همه مصدومیت ها و بیماری ها چیست؟س
دلیلش را باید از کســانی بپرسید که به زور برگزاری لیگ 
را به راه انداخته اند. تیم ما به واقع شــرایط ایده آلی ندارد و 
بسیاری از بازیکنان مبتال شده اند. این شرایط کار را برای ما 

خیلی دشوار کرده است. خدا به ما کمک کند.

چه زمانی به ترکیب استقالل برمی گردی؟س
مصدومیتم زیاد حاد نیست و مشکل خاصی ندارم. مشکل 
االن فقط ابتال به کروناســت که امیــدوارم هرچه زودتر 
کل تیم ما از این ویروس خالص شــود. کل تیم ما تحت 
تأثیر این بیمــاری قرار گرفته و امیــدوارم هر چه زودتر 
این مشکل برطرف شود. استقالل با کمبود شدید بازیکن 

مواجه است.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )911841(

 آگهی تغییرات شرکت اتحادیه صنف چادردوزان و تولیدکنندگان تزئینات داخلی خودرو مشهد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 6177 و شناسه ملی 14007774109

صنعت  1399,3,18سازمان  120,1936935مورخ  شماره  نامه  وبرابر   1398,10,15 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
،معدن و تجارت استان خراسان رضوی ،تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1( آقای غالمرضا افتخاری کد ملی 0940584638 2( آقای علی 
نظری فرد کد ملی 0650775902 3( آقای جواد محمدیان کد ملی 0942235975 4( آقای خداداد محمدی کد ملی 0681164808 
5( آقای محمدماه زاده مهرآباد کد ملی 0944045057 به عنوان اعضای اصلی اتحادیه و آقای حسین وفائی کد ملی0938904973 

به سمت بازرس اتحادیه برای مدت چهار سال انتخاب گردیدند . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )911843(

 آگهی تغییرات موسسه اتحادیه صنف چادردوزان و تولیدکنندگان تزئینات داخلی خودرو مشهد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 6177 و شناسه ملی 14007774109

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,10,15 وبرابر نامه شماره 120,1936935مورخ 1399,3,18سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان 
خراسان رضوی ،تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای غالمرضا افتخاری کد ملی 0940584638 به سمت رئیس اتحادیه 2- آقای علی نظری فرد کد 
ملی 0650775902 به سمت نایب رئیس اول 3- آقای جواد محمدیان کد ملی 0942235975 به سمت نایب رئیس دوم 4- آقای خداداد محمدی 
کد ملی 0681164808 به سمت خزانه دار 5- آقای محمدماه زاده مهرآباد کد ملی 0944045057 به سمت دبیر برای مدت 4 سال انتخاب شدند . 
وکلیه اوراق بهادار و تعهدآور اتحادیه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسالمی با امضا ثابت خزانه دار و رئیس در غیاب رئیس نایب 

رئیس همراه با مهر امور مالی اتحادیه معتبر می باشد 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه )911844(

آگهی تغییرات شرکت آجر سفال توکل شرکت تعاونی به شماره ثبت 421 و شناسه ملی 10380062062

زاوه  اجتماعی شهرستان  رفاه  ،کارو  تعاون  نامه شماره 106مورخ 1399,1,26اداره  برابر  استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,09,05و  به   
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد طیار به شماره ملی 0700583361 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ،آقای مجتبی طیار به شماره 
ملی 0700592539 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم زاهدی فر به شماره ملی 0700595392 به سمت منشی هیئت مدیره همگی برای 
مدت 3 سال انتخاب گردیدند وکلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته،بروات و اوراق بهادار با امضا ثابت مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره آقای محمد طیار و نائب رئیس شرکت آقای مجتبی طیار همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است وسایر نامه ها و اسناد عادی 

شرکت با امضا منفرد مدیرعامل آقای محمد طیار همراه با 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 )911886(

آگهی تغییرات شرکت آریا آسانبر مهر اوج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24134 و شناسه ملی 10380395716

کد  به  طهماسبی  امیر  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,04,31 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
ملی0941446112 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی بهزادیان کد ملی 0942920244 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای محمد مصطفی جاللیان میرزاپور کد ملی 0941147703 به سمت عضو هیئت مدیره 
برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و 

عقود اسالمی با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )911958(

آگهی تغییرات شرکت کیان واشرشرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 41917 و شناسه ملی 10380577954

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,04,31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید محمدهاشمی فرد با کد ملی 
0420051961 به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره وآقای سید جواد هاشمی فرد با کدملی 5748917904 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای جواد فاضل حصاری با کدملی 0937915874 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت برای 
مدت دوسال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای 

هیئت مدیره همراه با 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 )911972(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی حامی گردشگر شرق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 54187 و شناسه ملی 14004842025 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,12,01 و نامه شماره 992,128,2013 مورخ 99,2,24 اداره کل میراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشگری خراسان رضوی و نامه شماره 3854 مورخ 99,2,6 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای 
محمدرضا نجاتی اسالم لو به شماره ملی 2753803374 بسمت رئیس هیئت مدیره خانم الهام کمیلی به شماره ملی 0941344509 
بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردید. 2( کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم 
از چک – سفته – بروات – قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با 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 )911913(

آگهی تغییرات شرکت بیمه ای آراد پویان آرامش پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 40461 و شناسه ملی 10380562556

پاسارگاد تصمیمات  بیمه  نامه شماره 99,765ص,3100 مورخ 1399,02,31  و  استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,01,30  به 
ذیل اتخاذ شد : اقای حمید حاتمی شماره ملی 0940947234 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت واقای وحید حاتمی 
شماره ملی 0945246463 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور 
شرکت با امضا مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.و مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیر عامل 

و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )911924(

آگهی تغییرات شرکت آب لوله خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 39933 و شناسه ملی 10380054970

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,04,03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا درویشی به شماره ملی 0930649710 
به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد ابراهیم درویشی فورگ به شماره ملی 0730098982 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و خانم فاطمه بیگم حیدری به شماره ملی 5239551758 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی، اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء محمدرضا 
به  صورتجلسه  شرح  به  اساسنامه   40 درماده  مدیره  هیئت  اختیارات  از  قسمتی  باشد.  می  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  عامل  مدیر  درویشی 

مدیرعامل تفویض گردید . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )911926(

 آگهی تغییرات حمایت از کودکان مبتال به سرطان خراسان رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 4842 و شناسه ملی 14005446905

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396,12,13 و نامه شماره 38,22,27623مورخ 97,9,11 استانداری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1- صورت های مالی منتهی به تاریخ 95,12,29 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 2- روزنامه قدس به عنوان رونامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های موسسه 
تعیین گردید 3- اقای احمد یزدان پناه 0680913981 و خانم زهرا بدیعی0702412481 و اقای عبداله بنی هاشم0681628316 وآقای غالمعلی ثنائی0940219921 
و خانم شیما شریفی سراب0943223717 و آقای عبدالحمید شیبانی0652068774و اقای پیمان صفار سحرخیز0940632731 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
انتخاب شدند. 4-حمید فرهنگی  البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال  به عنوان اعضای علی  و علیرضا وارسته اول0938494473 و علی قاسمی0919828736 

2217924540به عنوان بازرس اصلی و سید امین حسینی0941361144 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )911953(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی حامی گردشگر شرق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 54187 و شناسه ملی 14004842025

نامه شماره 992,128,2013 مورخ 99,2,24 اداره کل میراث  العاده مورخ 1399,02,06 و  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و نامه شماره 5139 مورخ 99,2,14 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 -موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: ارائه کلیه خدمات مسافرت هوایی 
ومقررات  قوانین  رعایت  با  برداری الزم،  بهره  افزارهای الزم ،جهت  نرم  توسعه  و  الکترونیکی  بلیت  ، صدور  الکترونیکی  بصورت 

سازمان هواپیمایی کشور پس از اخذ مجوز های الزم و ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )911975(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی حامی گردشگر شرق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 54187 و شناسه ملی 14004842025 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,12,03 و نامه شماره 992,128,2013 مورخ 99,2,24 اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
با   0941344509 ملی  شماره  به  کمیلی  الهام  خانم   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  کشوری  هواپیمایی  سازمان   99,2,6 مورخ   3854 شماره  نامه  و  رضوی  خراسان 
نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  الشرکه خود را از 89990000 ریال به 38990000 ریال کاهش داد در  دریافت مبلغ 51000000 ریال از صندوق شرکت میزان سهم 
151000000 ریال به مبلغ 100000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . لیست شرکا به شرح ذیل میباشد : خانم الهام کمیلی به شماره ملی 
0941344509 دارای 38990000 ریال سهم الشرکه. خانم صالحه اسالمی به شماره ملی 0651959810 دارای 10000 ریال سهم الشرکه. خانم عصمت فنائی گاودار به 

شماره ملی 0934355517 دارای 10000000 ریال سهم الشرکه. آقای محمدرضا نجاتی اسالم لو به شماره ملی 2753803374 دارای 51000000 ریال سهم الشرکه. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )911981(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی حامی گردشگر شرق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 54187 و شناسه ملی 14004842025 

مورخ   992,128,2013 شماره  نامه  و   1398,12,01 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
99,2,24 اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و نامه شماره 3854 مورخ 99,2,6 سازمان 
هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم الهام کمیلی 
به شماره ملی 0941344509 و آقای محمدرضا نجاتی اسالم لو به شماره ملی 2753803374 بسمت اعضای اصلی هیئت 

مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند .
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ادب و هنرادب و هنر

خبر

درباره پدیده ای جغرافیایی که کارکردهای فرهنگی هم دارد
بادهای تمدنی سیستان

ایزد باد، یکی از کهن ترین ایزدها در همه فرهنگ های باستانی است. در فالت 
ایران نیز، این ایزد یکی از کهن ترین مظاهر تقدس بوده است. همچنان که 
پیش از این نوشتم، در ایران باستان، ایزد باد)وات، وای، َویو( شخصیتی دوگانه 
دارد. او »در ابر باران زا، زندگی می آورد و در طوفان، مرگ. بر گردونه تیزرویی 
که آن را هزار اسب می کشند، سوار است. اوست که نورهای گلگون یعنی برق 

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

صفحه 34(
از این شخصیت دوگانه، امروزه  روز نیز می توان سراغ گرفت؛ چنانکه تقابل 
دو صبا)باد جنوب( و شــمال یادآور همین کارکرد دوگانه اســت. باد صبا 
پیغام رسان عاشقان است و باد شــمال میان آن ها جدایی می اندازد. عالوه 
بر این، همچنان که ســرما و زمستان، ماهیتی زنانه دارد و باد شمال هم از 
همین منظر سرماآور و رخوت زاست، بادهای تابستانی بادهای گرمابخش و 

برکت آور هستند...  .
در همه گستره شرق و جنوب خراسان، تابستان، موسم بادهای 120 روزه 
اســت. این بادها، از پهنه وسیعی در سیستان جان می گیرند و به »دشت 
ناامید«)دق نمدی( در منتهی الیه خراسان جنوبی می رسند. بادهای مالیم 
دشــت ناامید، سپس در مسیر خود وارد بادراهه ای می شوند که از مجاورت 
دو رشته کوه شکل گرفته است؛ »اناردره« در استان فراه افغانستان از یکسو و 
»پلنگ کوه« در خراسان جنوبی از سوی دیگر، مسیری ساخته اند که بادهای 
دشت ناامید با عبور از آن، به شکل بادهای توفنده بر سرتاسر شرق خراسان 
بوزند؛ از نهبندان تا سرخس و از تربت جام تا هرات. در همه این گستره وسیع، 
بادهای 120 روزه، با شدت و ضعف می وزند. این بادها که از خرداد ماه آغاز 
شده و تا شهریور ماه ادامه دارند، بر گستره ای از سیستان تا پیش از ارتفاعات 
نواحی شمالی خراسان می وزند. حتی گفته می شود نام شهر »تایباد« شهر 
مرزی خراسان رضوی نیز بی ارتباط با این بادها نیست. بادهای 120 روزه، به 
فولکلور مردم این مناطق نیز راه یافته اند. دوبیتی هایی هست که در آن به این 

وزش مدام باد اشاره شده است.
سر کوهای بلند عبدل آباد

چراغای پنجره ر هی می زنه باد
قسم خوردم به موالنای تیباد

که غیر از تو نگیرم آدمیزاد
نیز در باور این مردم، همین بادهای گرم است که دانه های شیره دار گندم را 

خشک کرده و آماده برداشت می کند... .
به نظر می رسد بادهای 120 روزه، همچنان که همیشه تاریخ، هوای گرم را از 
عرصه جنوب شرقی سیستان به خراسان آورده اند، مؤلفه هایی از فرهنگ را نیز 
با خود به سرتاسر این گستره انتقال داده اند. رد پایی از یک فرهنگ مشترک 
را می توان در سرتاسر منطقه وسیعی پی گرفت که محدوده وزش بادهای 
120 روزه است؛ از این منظر، پر بی راه نیست اگر این بادها را »بادهای تمدنی 
سیستان« بنامیم.  یکی از مهم ترین مؤلفه های فرهنگ مشترک در محدوده 
بادهای 120 روزه، صنعتی اســت که در آن، از این بادها برای اســتحصال 
انرژی استفاده می شود. بسیار پیشتر از آن که بشر مدرن به فکر استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر به جای انرژی های فسیلی بیفتد، پدران و مادران ما 
در سرتاسر گستره وسیع سیستان و خراسان، بادهای 120 روزه را به خدمت 
گرفته اند تا برایشان، سنگ های سنگین را بگردانند؛ چنان که به قول پیری، 
خراســانی ها، از باد، باج می گیرند... . آسباد، صنعت و هنر باستانی پدران و 
مادران ماست که در آن  از انرژی باد، برای آرد کردن گندم استفاده می شود. 
نیروی باد، پره های عمودی آسباد را می گرداند و همین گردش در صنعتی 
پیچیده و مدرن، به سنگ های سنگین منتقل می شود تا در چرخش خود، 

گندم را به بهینه ترین شکل ممکن آرد کنند... .
در سرتاسر گستره وزش بادهای 120 روزه، می توان از آسبادها سراغ گرفت. 
آثاری از وجود آسباد در شهر سوخته نشان می دهد که این صنعت باستانی 
در آن محدوده وجود داشته است. در خان شرف نهبندان در خراسان جنوبی، 
هنوز شــماری از آسبادها وجود دارند که در این سال ها البته مرمت و احیا 
شده اند. آسبادهای نشتیفان و سنگان خواف هم که احتماالً شناخته شده ترین 
آسبادها هستند. عالوه بر آن، در خواجه  قلعه هرات)نیز در فراه( افغانستان هم 
آسباد وجود دارد. همچنین نشانه  هایی از وجود آسباد در تایباد و... هم هست. 
اما اگر صنعت آسباد، صنعت مرتبط با بادهای 120 روزه است و حضور آن 
در همه گستره وزش این بادها، چندان تعجب برانگیز نیست، وجود مقام های 
موسیقی مشــترک همه این گستره، می تواند نشانه ای از وجود یک ناحیه 
فرهنگی باشــد. »اولنگ اولنگ« یکی از این مقام هاست. این مقام، یکی از 
مقام های عاشقانه است که با ریتم های متفاوت در همه گستره سیستان و 
خراسان اجرا می شود. در خراسان، یکی از قدیمی ترین اجراهای ضبط شده 
این مقام، اجرایی است که استاد الفت هروی به همراه گروه نوازندگان، حوالی 
40 سال پیش به همت استاد»عبدالوهاب مددی« در تلویزیون هرات، ضبط 

کرده است. 

در   ادب و هنر/جــواد شیخ االســامی  
روزگاری که به علت شــرایط بد اقتصادی خبر 
تعطیلی فروشگاه های کتاب در شهرهای مختلف 
یکی یکی به گوش می رسد، خبر آغاز به کار یک 
استارت آپ جدید، فعال و باانگیزه در فضای کتاب 
و کتاب خوانی کشور بسیار خوشحال کننده است. 
اســتارت آپ»نیوار« با مدیریت شهریار شفیعی، 
شاعر، مترجم و فعال حوزه کتاب، مدتی است در 
بازار نشر کشــور پا گرفته و در همین مدت کم 
توانســته به موفقیت خوبی هم دست پیدا کند. 
اگر این موفقیت را در کنار شــرایط بد اقتصادی 
و همچنین ویروس کرونا بگذاریم، فعالیت نیوار 
بسیار مهم و قابل تأمل می نماید و ما را به داشتن 
یک استارت آپ قوی و مؤثر در حوزه کتاب و نشر 

امیدوار می کند.  
با شهریار شفیعی که چاپ کتاب »پرچم صلح« 
را در کارنامه ادبی خود دارد درباره اســتارت آپ 
نیوار، انگیزه و دلیل تأســیس این اســتارت آپ 
و برنامه هایــی که برای آینــده دارد به گفت وگو 

نشسته ایم که  می خوانید.

ایده »نیــوار« از کجا و چطور به ذهنتان س
رسید؟

ایده یک کار فرهنگی که اقتصادی هم باشــد از 
قدیم با من بود. همین ابتدا بگویم من روی وجه 
اقتصادی کار فرهنگی بســیار تأکید دارم. من از 
زمانی که انتشــارات »آب و آبگینه« را داشــتم، 
ذهنم درگیر این ایده بود. یعنی یک کار چندجانبه 
فرهنگی و اقتصادی که شامل انتشارات، فروشگاه 
کتاب، کافه کتاب و ... باشــد. آن موقع در تبریز 
بودم و این کار برایم میسر نبود. بعدها که به تهران 
مهاجرت کردم و شرایط اینجا را مساعدتر دیدم، 
به فکر تأسیس این استارت آپ افتادم. با چند نفر 
که تحصیالت این کار را داشتند، مشورت کردم 
و بازخوردهای مثبــت و خوبی گرفتم. با همین 
انگیزه دادن ها بود که نیوار را با فروشگاه اینترنتی 
کتاب شــروع کــردم. دلیلش هم ایــن بود که 
زیرمجموعه هــای دیگری که برای نیوار در ذهن 
داشتم زیرساخت هایی الزم داشتند که ایجاد آن ها 
در شــروع فعالیت برای ما میسر نبود و مقداری 
زمانبر بودند. ضمن اینکــه باید هزینه ایجاد آن 
زیرســاخت ها از جایی تأمین می شد. به همین 
دلیل نیوار را با راه اندازی فروشگاه اینترنتی کتاب 
به عنوان ســرآغازی برای اتفاقات بعدی شــروع 
کردیم که همین طور هم شــد. تیرماه سال 98 
همزمان با والدت حضــرت معصومه)س( و آغاز 
دهه کرامت، کار نیوار را شروع کردیم. یادم است 
برای شــروع کار 50  جلد از کتاب »پریدخت« 
حامد عسگری را خریدم و گفتم اگر این 50 جلد 
به فروش رفت، کار را ادامه خواهم داد. خداراشکر 
این کتاب ها در دو، سه روز به فروش رفت، اما من 
باز هم دودل و مردد بودم. به همین دلیل گفتم با 
میالد امام رضا)ع( همین نوع فروش را برای کتاب 
دیگری انجام می دهــم و اگر فروخت، حتماً این 
مسیر را ادامه می دهم! آنجا بود که اولین جشن 
امضای اینترنتی مان را برای کتاب »عمار حلب« 
درباره شهید محمدحســین محمدخانی انجام 
دادیم که آن هم به خوبی فروش رفت. اینجا دل 
من محکم شد و متوجه شدم می توانم روی این 

مسیر حساب باز کنم. 

یکی از ابداعات شــما فروش و جشن س
امضای اینترنتی بــرای کتاب های مختلف 
اســت. البته این کار پیش از این هم انجام 
می شد، اما شما به صورت متمرکز و مستمر 
این کار را انجام می دهید. چقدر از فروشتان 

را مدیون این خاقیت ها هستید؟ 
برای ما تنها فروش اینترنتی مدنظر نیست. یکی 

از کارهایی که تنها در نیــوار اتفاق می افتد و به 
جرئت می گویم که در هیچ کدام از فروشگاه های 
اینترنتی و فیزیکی کتاب اتفاق نمی افتد، همین 
جشــن امضا و تخفیف کتاب هاســت. فروشگاه 
نیوار در واقع یک واسطه بین مخاطب، نویسنده 
و ناشر است. البته ممکن است بعضی بگویند در 
این حرکت ضررهای مالی برای کتاب فروشی های 
سنتی به وجود می آید که در پاسخ به این شائبه 
باید بگویم مخاطب اصلی ما مخاطبان شهرستانی 
هستند که به علت تمرکز ناشران، فروشگاه های 
مطرح و نویسندگان شــاخص در تهران، ارتباط 
کمتری با ناشران و نویسندگان محبوبشان دارند. 
یعنی هــدف ما این بود که مدیومی برای ارتباط 
مخاطبان غیرتهرانی با نویسندگان باشیم. ضمن 
اینکه مدت زمــان ما برای هر جشــن امضا در 
نهایت یک هفته است و این مدت آسیب چندانی 
به کتاب فروشــی ها نمی رساند. یعنی خود ما هم 
به این نکات توجه داریم و مواظب هســتیم که 
مزاحمتی برای کتاب فروشی های فیزیکی نداشته 
باشــیم. اگرچه من معتقدم خود کتاب فروشی ها 
هم نباید از ظرفیت فضای مجازی غفلت کنند و 
از بــازار عقب بمانند. به هر حال الزمه زندگی در 
عصر جدید، به روز بودن و هماهنگی با بازار نشر 

و خرید است. 

بسته بندی های شما بسیار دوست داشتنی س
است. راجع به این نوع بسته بندی توضیح 

دهید.
بله. ما عالوه بر بســته بندی خود شرکت پست، 
یک بسته بندی شــکیل تر هم داریم که خرید از 
نیوار را برای مخاطب لذت بخش تر می کند و من 
در کمتر فروشــگاه اینترنتی کتاب دیده ام. تمام 
بازخوردهای ما در این یک سال و نیم مثبت بوده 
اســت و حتی یک مورد نارضایتی از بسته بندی 
نداشــته ایم. البته دلیل اصلی این بازخوردهای 
مثبت این است که تمامی عوامل نیوار خودشان از 

اهالی ادبیات هستند. از خود من که شاعر هستم 
و کتاب شعر منتشر کرده ام بگیرید تا دوستانی که 
در بخش های مختلف نیوار مشغول کار هستند، 
همه شاعر، نویسنده و اهل کتاب هستند که این 
موجب می شــود تعامل خوبی با مخاطب برقرار 
کنیم. اگرچه مســائل مالی برای ما مهم اســت، 
امــا هدف اصلی و مهم تر ما آشــتی دادن کتاب 
و مخاطب امروز اســت. ما از ســود خودمان کم 
می کنیم و روی کتاب ها 10 درصد تخفیف در نظر 
می گیریم. همچنین در صورت رسیدن به سقف 
مورد نظرمان، کتاب ها را رایگان ارسال می کنیم. 
با در نظر گرفتن همه این نکات سعی می کنیم از 
ظرفیت های مختلف برای ایجاد این ارتباط نزدیک 

استفاده کنیم و تا به حال موفق بوده ایم.

شرایط به وجود آمده بر اثر ویروس کرونا، س
به نوع فروش شــما کمک کرد یا آسیب 

رساند؟
این شــرایط برای فروشگاه های فیزیکی کتاب 
بد بــود، اما برای ما خیلی خــوب بود. اگرچه 
خود مــا در معرض کرونا بودیــم و باید مدام 
بین شرکت پست و دفاتر توزیع کنندگان کتاب 
و کوچه و خیابــان در حال حرکت می بودیم، 
امــا از نظر ارتباط با مخاطب، اتفاق های خوبی 

افتاد. 

شما که بیشتر فعالیتتان در حوزه فروش س
کتاب به صورت اینترنتی و پســتی است، 
آیا از خدمات و حمایت های شرکت پست 

رضایت دارید؟
ما نــه از نظــر حمل بســته های کتــاب و نه 
حمایت های مالی، از شرکت پست رضایت نداریم. 
البته شرک پست تقریباً پنج ،6 ماه قبل، امکانی 
برای کتاب فروشــی ها قرار داده بود که ارســال 
کتاب ها با تخفیف خوبی انجام می گرفت. یعنی 
کتاب ها زیرشاخه مطبوعات قرار می گرفتند و از 
تخفیف 40 تا 50درصدی شــرکت پست برای 
مطبوعات اســتفاده می کردند، اما این امکان از 
هفت ماه پیش برداشته شده و ما باید برای ارسال 
هر کتاب مبلغ گزافی به شــرکت پست بدهیم. 
پیشتر هزینه های ارسال نصف می شد، اما اکنون 
هزینه پست را براساس وزن تعیین می کنند که 
واقعاً ناجوانمردانه است. یعنی هزینه تنها ارسال 
مرسوله زیر 500 گرم با پست سفارشی تهران به 
تهران که بین 3 الی 7 روز کاری طول می کشد، 
6هزارتومان تا 7هزار و 500 تومان است، آن هم 
بدون هزینه بســته بندی که تقریباً 3هزار تومان 
است. اگر همین مرسوله را با پست پیشتاز ارسال 
کنید بیشــتر از 8هزار تومان فقط هزینه ارسال 
می شود که با احتساب مبلغ بسته بندی واقعاً زیاد 
اســت. تازه همه این مبالغ برای پست تهران به 
تهران است. اگر مرســوله شما از تهران به دیگر 

شهرها ارسال شود بیشتر هم می شود. 

از سوی وزارت ارشاد هیچ حمایتی برای س
ارسال کتاب صورت نگرفته است؟

اکنون فقط خانه کتاب به فروشگاه هایی که نماد 
الکترونیکی دارند و طــرف قرارداد با خانه کتاب 

هستند، برای ارسال کتاب ها یارانه ارائه می کند.
با این امکان ارســال هر کتــاب تقریباً 5-6هزار 
تومان درمی آید. البته در ایام کرونا این مبلغ کمتر 
هم شده است؛ یعنی هزینه هر پست حدوداً 3هزار 

تومان است، ولی این تخفیف دائمی نیست و فعاًل 
تا آخر تیر تمدید شده است. این تخفیِف حداقلی 
خانه کتاب است و در این وضعیِت سخت، خوب 
است. در مورد حمل و نقل و ارسال مرسوله های 
پستی هم متأسفانه شرکت پست بسیار بد عمل 
می کند و هیچ تمهید و برنامه ای برای بسته های 
کتاب ندارد. یعنی متصدیان پســت همان طور 
که دیگر بسته های پســتی را با روش و تکنیک 
پرتاب کردن و تلنبار کردن حمل و نقل می کنند، 
کتاب ها را هم با همین شــیوه انتقال می دهند. 
برخورد نامناسبی با بسته ها می کنند و برایشان 

اهمیت ندارد داخل این بسته کتاب وجود دارد.

معنی »نیوار« چیست؟س
نیوار به معنی جو، اتمســفر و نزدیک به آسمان 
است. شعار ما هم در نیوار این است:»با نیوار کتاب 
بخوانید و تا نزدیکی آسمان بروید«. همان پرواز 
روح که قصد داریم برای مخاطبانمان به ارمغان 

بیاوریم.

فعالیت های اســتارت آپ نیوار در چند س
دسته انجام می گیرد؟

مجموعه نیوار در واقع یک اســتارت آپ در حوزه 
کتاب است. فعالیت نیوار شامل چند حوزه است 
که نخست؛ همان فروشگاه اینترنتی کتاب است، 
دوم؛ انتشارات نیوار است و سومین حوزه تلویزیون 
اینترنتی نیوارپالس است که یک شبکه اینترنتی 
کتاب اســت و در این شــبکه قرار است اتفاقات 
مختلفی رقم بخورد، مثل معرفی نویســندگان و 
فعاالن حوزه کتاب، شعرخوانی و داستان خوانی، 

گفت وگوها و نشست های موضوعی و ...  .

با خودتان فکر نکردید در این وضعیت س
خوردن  شکست  احتمال  اقتصادی  سخت 
وجود داشته باشد. چقدر به »نیوار« امیدوار 

هستید؟ 
صاحبنظران رشته مدیریت معتقد هستند هر 
استارت آپی حداقل دو سال زمان الزم دارد تا 
اقتصادی شــود و به صرفه مالی برسد، اما من 
بدون هیچ تعارفی می گویم که ما از همان آغاز 
کار به صرفه اقتصادی رسیدیم. به همین دلیل 
من به موفقیت نیوار بســیار خوشبین هستم. 
اگرچــه کســب و کار اینترنتی در کشــور ما 
نوظهور اســت، ولی آینده روشنی دارد. سبک 
زندگی که امروزه در جریان است ما را متقاعد 
می کند بــه ســمت اســتفاده از اینترنت در 
کسب وکارها برویم. هر چند خرید حضوری و 
لمس کتاب و دیدار با  کتاب خیلی دلچسب تر 
اســت، ولی این امکان هم برای کسانی است 
که از شلوغی، رفت وآمد و بیرون بودن گریزان 
هســتند و دوســت دارند کتاب هــا به روش 
آســان تری به دستشان برسد. تمایل به کسب 
و کارهای اینترنتی در کشور ما در حال افزایش 
است و ما باید کار با آن را یاد بگیریم. من فکر 
می کنم فروشگاه های فیزیکی کتاب هم باید به 

این سمت حرکت کنند. 
در همیــن ایــام کرونــا دیدیم کــه خیلی از 
اینترنتی  فــروش  مطرح،  کتاب فروشــی های 
یا تلفنی خودشــان را هــم راه انداختند و به 
ضرورت این حرکت رسیدند. من به آینده این 
کار خوشــبین و امیدوارم و البته طمع خیلی 
زیادی هم ندارم. فروشگاه نیوار از نظر فیزیکی 
اکنون در یک دفتر 30متری و با یک گوشی و 
لپ تاپ قدیمی فعالیت می کند. یعنی ما با این 
امکانات خیلی کم شاهکار کرده ایم. در مجموع 
بایــد بگویم اگر فکر خالق و نیروی کارآمد در 
کار فرهنگی وجود داشــته باشد، قطعاً آینده 

روشنی خواهد داشت.

برش

متصدیان پست همان طور که 
با  را  پستی  بسته های  دیگر 
کردن  پرتاب  تکنیک  و  روش 
نقل  و  حمل  کردن  تلنبار  و 
با  هم  را  کتاب ها  می کنند، 

همین شیوه انتقال می دهند

پشت ویترینیادایام
گفت وگو با شاعر نماهنگ » کبوترهای گوهرشاد« که شعر آن مورد تحسین رهبر معظم انقاب قرار گرفت 

رضا جان است شاه مردم ایران، رضاخان نه...
نگاهی کوتاه به کتاب »ابوعلی کجاست؟«

ایستاده در میدان جنگ
مهدیه قمری: این هفته به مناسبت هفته عفاف و حجاب، 
نماهنگی با عنوان »کبوترهای گوهرشــاد« براساس موضوع 
قیام گوهرشــاد در فضای مجازی منتشر شــد.  شاعر شعر 
نماهنگ »کبوترهای گوهرشاد« محمدحسین ملکیان است. 
این نماهنگ به خوانندگی علی معینیان و کارگردانی محسن 
عقیلی توسط دفتر رسانه مؤسسه آفرینش های هنری آستان 
قدس رضوی تولید شد. ملکیان، شعر »قیام گوهرشاد« را پیش 
از این در دیدار شــاعران با  رهبر معظم انقالب، خوانده است 
به خصوص مصرع »رضا جان اســت شاه مردم ایران، رضاخان 
نه« که مورد تحسین مقام معظم رهبری و حاضران قرار گرفت. 
محمدحسین ملکیان، درباره جزئیات شعر »قیام گوهرشاد« 
در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: این شعر را نخستین بار برای 
شرکت در جشــنواره قیام گوهرشاد به دبیری وحید جلیلی 
ســروده ام. در این شــعر از موضوعــات روز همچون تحریم، 
مدافعان حرم و ... نیز در کنار عفاف و حجاب و قیام گوهرشاد 

استفاده کردم.
ملکیان با اشاره به اینکه چند سال پس 
از سرودن این شعر، قرار شد براساس 
آن نماهنگی تولید شود، در خصوص 
ســاخت این نماهنگ، توضیح داد: به 
دلیل وزن بلند شــعر، تلفیق شعر با 
ملودی برای آهنگســاز دشوار بود، اما پس از تولید نماهنگ و 
انتشار آن، بازتاب های خوبی از سوی مردم دریافت کردیم.  این 
شــاعر جوان با بیان اینکه مخاطب این روزها با تصویر ارتباط 
بهتری برقرار می کند، به ضرورت تلفیق شــعر و مدیوم تصویر 
اشاره کرد و گفت: وقتی شعر با موسیقی و تصویر تلفیق می شود، 
می تواند با طیف گســترده تری از مخاطب ارتباط برقرار کند و 
شاعر هم در این مواقع باید رعایت جوانب را بکند و سخت گیری 
زیادی نداشته باشد. مثالً من برای تلفیق شعر با تصویر، چند 
بیت از شعر را ویرایش کردم. به گفته ملکیان، شعر فقط حس 
شــنیداری مخاطب را دربرمی گیرد، اما وقتی تصویر و ملودی 
هم به کمک شــعر بیایند، گستره ذهنی بیشتری به مخاطب 

می دهند و در نتیجه او ارتباط بیشتری با شعر برقرار می کند.

جشنواره و پیوند میان مردم، شعر و شاعر #
ملکیان در خصوص کارکردهای جشــنواره های شــعر و 
جریان سازی این جشنواره ها گفت: با اینکه جشنواره های 
زیادی در حوزه شعر در کشــور برگزار می شود، اما غالب 
جشــنواره ها کارکردهای قبلی و جریان سازی های الزم را 
ندارند، چون اولین هدف یک جشــنواره باید پیوند میان 
مردم، شعر و شاعر باشد که می بینیم در بیشتر مواقع این 
اتفاق نمی افتد و مردم برگزیده ها را همچنان نمی شناسند. 
ملکیان ادامه می دهد: شاعران باید با حضور در جشنواره های 
شعر و کسب رتبه و مقام برگزیده بیشتر شناخته شوند. در 
این میان، نقش رسانه ها در حمایت و معرفی شاعران نیز 

بسیار مؤثر است.
وی معتقد است: شاعر برای شرکت در جشنواره های شعر 
باید نخست به موضوعاتی که شعر را براساس آن می سراید، 
اعتقاد قلبی داشته باشد و در مرحله بعد به دنبال حرفه ای تر 

شدن پیش برود.
گفتنی است، محمدحسین ملکیان در جشنواره بین المللی 
فجر، شعر و داستان جوان سوره، جوان برتر ایرانی توسط 

وزارت ورزش و جوانان برگزیده شده است. 
از آثــار او می تــوان به »بــد بیاری«، »توارد شــخصی«، 
»جمع مکسر«، »خورشید پا به ماه« و »نت های گریه دار« 

اشاره کرد.

محمدعلی بخشی: کتــاب که تمام شــد و چشم برداشتم 
حضور خورشــید را در اتاق حس کــردم. تقریباً تماِم پس از 
نیمه شــب تا طلوع آفتاب را به خواندن »ابوعلی کجاست؟« 
گذراندم. هر چقدر کتابی که 24ســاعت گذشته تمام کردم 
سیر و قلم آزاردهنده ای داشت، این کتاب از نظر کشش، روانی 

نوشتار و سیر داستان، جزو بهترین هایی بود که خوانده ام. 
برای نویســندگی کتاب باید به نوید نوروزی تبریک گفت. از 
چند سال پیش که در جلسات بچه های فعال فرهنگی اهواز 
می دیدمش، از ُحسن اخالقش خوشم می آمد، اما واقعاً گمان 

نمی کردم چنین قلم خوبی داشته باشد. 
از نظر محتوا، به نظرم جای صحبت زیادی دارد، اما به اختصار 
و با کمی اغراق، شــاید داستان نگارش و تحقیق کتاب بتواند 
به عنوان داســتانی مجزا چاپ شــود. 10 ساعت مصاحبه با 
شهید مرتضی عطایی درباره شهید مصطفی صدرزاده که پس 
از شهادت شــهید عطایی، تغییر کاربری پیدا کرد و داستان 
زندگی ابوعلی شد. وقتی گزاره باال را در زمینه قضاوت ذهنی ام 
می گذارم، به نظرم خیلی نمی شود بابت نقاط درنیامده کتاب، 
به محقق خرده گرفت. ترجیح می دهم به محمدمهدی رحیمی 
بابت انتخاب خوبش تبریک بگویم. نقطه مثبت ماجرا اینجاست 
که محققان تاریخ شفاهی اغلب وقتی راوی اش، روایت کننده 
سوژه ای غیر از خود باشد به سراغ زندگی خود راوی نمی روند، 
امــا رحیمی اینجا به خوبی عمل و ابوعلــی را در تاریخ ثبت 
کرده است. شاید اگر به عنوان کسی که پیش از چاپ کتاب 
می توانست اظهارنظر کند، بودم، پیشنهادم گرفتن مصاحبه 
بیشــتر از اطرافیان و اصطالحاً دو دوربینه کردن داستان بود. 
به عنوان مثال در کتاب نه تنها شخصیت خود ابوعلی به صورت 
کامل درنیامده بلکه شخصیت افراد دیگری مثل همسر شهید 
مهجور مانده است. با اضافه کردن یک دوربین دیگر در خالل 
کتاب یا حتی در پاورقی، می شد وقایع و شخصیت ها را از تاری 

دربیاوریم.
اما دیگر نکته ای که به نظرم قابل قدردانی می رســید، آوردن 
مختصات و اطالعات دقیق با حفظ لحن یک ســرباز اســت. 
بــه گونه ای کــه خواننده خــودش را در میدان جنگ حس 

می کند و خبری از اتوکشیدگی کالسیک بعضی روایت های 
تاریخ شــفاهی نیست. در  آخر معتقدم در این کتاب با راوی، 
مصاحبه کننده و تدوینگر قوی طرف هستیم که توانستند در 
عین اینکه اصل مصاحبه در رابطه با شهید دیگری بود، چنین 

کتابی را از زیر چاپ بیرون بیاورند.
گفتنی اســت، کتاب »ابوعلی کجاست؟« حاصل 10 ساعت 
گفت وگو با مرتضــی عطایی )ابوعلی( از رزمندگان لشــکر 
فاطمیون اســت که به همت انتشارات »راه یار« منتشر شده 
است. این مصاحبه ها در مرداد 95 در شهر مشهد ضبط شد 
تا در کتاب خاطرات شهید مصطفی صدرزاده استفاده شود، 
اما با شهادت او فرصتی برای چاپ خاطرات ابوعلی پیش آمد.

ماجراهای نبرد رزمندگان لشــکر فاطمیون در عملیات های 
شــاخص و خاطرات شهید عطایی از شهادت همرزمانش در 
مقابله با نیروهای تکفیری، سبب شده تا »ابوعلی کجاست؟« 
مخاطب را برای نخســتین بار به دل سنگر نیروهای مقاومت 
در سوریه ببرد و دقایقی با حس و حال رزمندگان در روزهای 

سخت نبرد همراه شود. 
گفتنی اســت، عالقه مندان برای تهیه ایــن کتاب که جزو 
کتاب های پرفروش ماه های اخیر انتشارات »راه یار« بوده، عالوه 
بر کتاب فروشی ها می توانند به سایت Ammaryar.ir مراجعه 
کنند. نســخه الکترونیکی »ابوعلی کجاست؟« نیز از طریق 

سایت و برنامه کتابخوان »طاقچه« در دسترس است.

گفت وگو با مدیر استارت آپ »نیوار« که با هدف ترویج مطالعه فعالیت می کند

کسب وکار مجازی با کتاب در دوران پسا کرونا
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ترجمه یکی از صد رمان برتر عربی
ایهام: رمان »پل دختران یعقوب« 
نویسنده  نوشــته حســن حمید 
فلسطینی با ترجمه اصغر علی کرمی 
روانه بازار شد. این رمان که پیش از 
این در قالب طــرح صد رمان برتر 
عربی به زبان های فرانسه و چینی و 

روسی ترجمه شده بود اخیرا به فارسی ترجمه شده است.
رمان »پل دختران یعقوب« سال 1399 جایزه نجیب محفوظ را دریافت کرده و 
رمانی بسیار خواندنی است که ماجرای سفر جهانگردی به نام یعقوب به همراه 
دخترانش به روستایی در نزدیکی رود اردن را روایت می کند و اتفاقات عجیب 
و غریبی را که برای او رخ داده است، شرح می دهد. این رمان در 222 صفحه و 

به بهای 39 هزار تومان از سوی نشر ایهام روانه بازار نشر شده است.

موسی علمی درگذشت
ایسنا: موسی علمــی، پیشکسوت 
صنعت نشر درگذشــت. انتشارات 
علمی بــا اعالم این خبر نوشــته 
است: با توجه به عدم امکان برگزاری 
مجلس ختــم، کلیــه هزینه های 
مراسم آن مرحوم صرف امور خیریه 

می شــود. موسی علمی، از اعضای خانواده علمی که بیش از 100 سال است 
در کار چاپ هســتند، بود. وی مدیر کتاب فروشی علمی و از دست اندرکاران 

نشرهای علمی و علم بود.
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