
ما غلط بکنیم
»سید محمود رضوی« فعال رسانه ای، در 
واکنش به تهدید هواپیمای مســافربری 
ماهان، در توییتر نوشت: »َخیر الکالم ما 
... جواب مهاجمان به هواپیمای  َقَلّ و دَلّ
ماهان را از زبان حاج قاسم سلیمانی باید 
داد«. کاربران دیگر توییتر هم واکنش های 
جالبی به ماجرا نشان داده اند: باید منتظر 
باشیم ببینیم سلبریتی ها و اونایی که در ماجرای هواپیمای اوکراین هشتگ 
می زدند، االن حرف می زنن یا به فکر پاســپورت های خودشانند... ولی توی 
ماجــرای هواپیمای ماهان، واکنش فوری ارتش اســرائیل جالب بود! اینکه 

این قدر سریع بگی ما نبودیم، معنیش اینه که: اصالً ما غلط بکنیم... .

خودت خنده ات نمی گیره؟!
برخی کاربران توییتر انگار قرار نیســت از 
مقایســه های تاریخی و همچنین از به به و 
چه چه کردن درباره اقدام های رژیم پهلوی 
دست بردارند. در برابر این عده، البته تعداد 
زیادی از کاربران هم هســتند که از پاسخ 
دادن به این مقایسه ها دست بردار نیستند. 
یک فعال رسانه ای در توییتر نوشته است: 
دادن ۸۰۰ کیلومتر اراضی مرغوب آرارات به ترکیه، 3هزار کیلومتر دشت ناامید 
به افغانستان! حق کشتیرانی اروندرود به عراق، استان بحرین به انگلیس و... ما که 
3۰۰هزار شهید دادیم و یه وجب از ایران رو ندادیم ولی؛ تو که هشتگ »فروش 

ایران ممنوع« رو می زنی و عکس پهلوی رو هدرته، خودت خنده ات نمی گیره؟!

چیزی پیدا نشد
جــواد کریمی قدوســی، نماینده مجلس 
شورای اسالمی در توییتر نوشت: در بازدید 
روز سه شنبه کمیســیون امنیت از سایت 
نطنــز، با حضــور در محل تخریب شــده 
احتماالت وقوع حادثه بررسی شد. احتمال 
پرواز و برخورد چیزی از خارج حصار تقریباً 
بدســت نیامده است و آنچه درباره احتمال 
جاسازی شئ مشکوک در دستگاه ها گفته شد، با شدت حادثه و آنچه ما دیدیم 
تطبیق نداشــت.گزینه رخنه در مسائل حراستی و حفاظتی جمع بندی قطعی 
ماست، چرا که اگر شئ از بیرون با این نقطه برخورد می کرد، می بایست قطعاتی از 

آن مشاهده می شد که طبق بررسی ها مطلقاً چیزی یافت نشده است.

ذی الحجه
این فقط روزنامه ها و رسانه های ما نیستند 
که هر ساله، مناسبت های خاص و به خصوص 
غم انگیز را یادآوری می کنند. با رسیدن ماه 
ذی الحجه و خبرهایی کــه درباره برگزاری 
محدود مراسم، اینجا و آنجا دیده می شود، 
روزنامه ای یمنــی از زاویه ای متفاوت به ماه 
ذی الحجه نگاه کرده است. یک کاربر فضای 
مجازی در توییتر نوشــت: به مناسبت ماه ذی الحجه، روزنامه یمنی المسیرة در 
صفحه نخســت خود برخی جنایت های سعودی در مراسم حج را فهرست کرد... 
فاجعه »تنومه« و کشتار حجاج یمنی در سال 1923... کشتار ۴۰۰حاجی ایرانی در 
سال19۸7 به خاطر »برائت از مشرکین«... فاجعه منا با ۴هزار کشته در سال 2۰15.

 قدس زندگی اگر بــه اطرافتان دقــت کنید، متوجه 
می شــوید این روزها تنش جدیدی به تنش های عادی و 
روزمره بســیاری از زوج ها اضافه شده است؛ تنشی به نام 

»ماسک زدن«!
اگر شــما هم در این روزها چندین بار بر ســر استفاده از 
ماسک با همســرتان درگیر شــده اید یا زوج هایی را در 
اطرافتــان دیده اید که به خاطر اســتفاده از ماســک به 
ســر و کله هم زده اند، بد نیست بدانید که تنها نیستید و 
بر اســاس آخرین تحقیقات محققان در سرتاسر جهان، 
این روزها دعوا بر سر ماسک، تبدیل به بزرگ ترین مشکل 
مشترک میان زوج ها شده است! هرچند این درگیری ها در 
میان هر زوج به شکل متفاوتی بروز می کند اما یک مؤلفه 
در بسیاری از آن ها مشترک است، آن هم اینکه در بسیاری 
از این موارد، مردها از ماسک زدن اجتناب می کنند و زن ها 

هم به پر و پای آن ها می پیچند!

15 میلیون نفر#
بر اســاس آمار جهانی تا االن بیش از 15 میلیون نفر به 
کرونا مبتال شــده اند و حدود 6۰۰ هزار نفر هم بر اثر ابتال 
به این بیماری جانشان را از دست داده اند. بررسی دقیق تر 
آمار مبتالیان و جان باختگان به ما نشان می دهد بسیاری از 
این افراد مرد بوده اند و تعداد زنانی که درگیر این ویروس 
شده اند یا جانشان را در اثر ابتال به آن از دست داده اند، در 

مواردی حتی تا چندبرابر از مردان کمتر بوده است.
هرچند در نگاه اول این موضوع کامالً اتفاقی به نظر می رسد 
اما محقق ها از همان روزهای ابتدایی شیوع کرونا به دنبال 
پاســخ دادن به این پرســش بودند که چرا ویروس کرونا 

مردان را بیشتر از زنان مبتال می کند.

فقط به خاطر ماسک#
برخالف تمام فرضیه های علمی و همچنین تصوراتی که 
مردم داشتند، این ماجرا هیچ ارتباطی با ژنتیک و مسائل 
علمی ندارد! بر اساس آخرین دستاوردهای محققان، تنها 
دلیل ابتالی بیشــتر مردان نسبت به زنان، عدم استفاده 

آن ها از ماسک است! 
درحال حاضر در بسیاری از کشــورها استفاده از ماسک 
اجباری شده و در صورتی که مردم از این قانون سرپیچی 
کنند باید جریمه های سنگینی بپردازند. با این حال همچنان 
خیلی ها زیر بار استفاده از ماسک نمی روند و حاضر نیستند 
برای حفظ جان خودشان و محافظت از دیگران، سختی 

استفاده از ماسک را به جانشان بخرند.

زن ها دو برابر مردها ماسک می زنند#
بر اساس گزارشی که فرارو دراین باره منتشر کرده، والریو 
کاپرارو، اســتاد اقتصاد دانشــگاه »میدلســکس« و یک 
ریاضیدان کانادایی به نام هلن بارسلو از مؤسسه تحقیقات 
علمی ریاضی در دانشگاه برکلی روی این موضوع تحقیق 

کرده اند. 
این پژوهشگران پس از نظرسنجی از حدود 2هزار و 5۰۰ 
نفر از ساکنان آمریکا متوجه شدند موضوع فقط این نیست 

که مرد ها در مقایسه با زن ها تمایل کمتری به زدن ماسک 
دارند. آن ها عالوه بر این، زدن ماسک را کاری »خجالت آور، 

ناخوشایند و نشانه ضعف« می دانند!
محققــان پس از این تحقیق به این نتیجه رســیدند که 
احتمال اینکه زنان در خارج از خانه ماسک به صورت خود 

بزنند، نزدیک دو برابر مردان است.
کاپرارو درباره این موضوع می گوید: »مرد ها تمایل کمتری 
به پوشــاندن صورت خود دارند و یکی از دالیل اصلی اش 
این است که در مقایسه با زنان عده بیشتری از آن ها تصور 
می کنند این بیماری رویشان تأثیر چندانی نخواهد داشت. 
این مسئله  ای بسیار تناقض آمیز است، چون طبق آمار های 
رسمی، ویروس کرونا در مقایسه با زنان تأثیرات جدی تری 

روی مردان دارد«.
این تنها تفاوت مردان و زنان در رعایت مسائل بهداشتی 
نیســت و طبق چند تحقیق دیگر که در سایر مؤسسات 
مطالعاتی صورت گرفته، مرد ها از توصیه به شست و شوی 
دســت ها که یکی از اقدام های بهداشــتی اساســی در 
جلوگیری از شــیوع بیماری به حساب می آید هم کمتر 

تبعیت می کنند!

یک مشکل تاریخی#
هرچند خیلی ها از نتایج این تحقیقات تعجب می کنند اما 
روان شناس ها و جامعه شناس ها معتقدند این موضوع ریشه 
در مسائل روان شــناختی عمیقی دارد که ثابت می کند 
مردان و زنان در مواجهه بــا خطر، رویکردهای متفاوتی 

دارند.
کریســتینا گراورت، متخصص علوم رفتاری در دانشگاه 
کوپنهاگ است که می گوید عدم رعایت بهداشت توسط 
مردان موضوع جدیدی نیست. به عنوان مثال مطالعه روی 
رفتار مسافران همیشگی مترو در مکزیکو سیتی در جریان 
شیوع آنفلوانزای خوکی در سال 2۰۰9 نشان داد به طور 
روزانه زنان در مقایســه با مردان بیشتر از ماسک استفاده 

می کنند. 
این موضوع درمورد بسیاری دیگر از همه گیری های تاریخی 
هم صدق می کند. از ماجرای شیوع سارس در سال 2۰۰2 
بگیرید تا ماجرای شیوع آنفلوانزا در سال 191۸ که به مرگ 

ده ها میلیون نفر منجر شد. متخصصان می گویند بر اساس 
داده های تاریخی، در آن زمان هم مردان استفاده از ماسک 
و اهمیت دادن به مسائل بهداشتی را به نوعی کسر شأن 

می دانستند!

لجبازی را کنار بگذارید#
غرور مردان تنها دلیل استفاده نکردنشان از ماسک نیست. 
تحقیقات همچنین نشان می دهد بسیاری از مردان تصور 
می کنند در برابر ویروس مقاوم هستند و احتمال ابتالیشان 

به بیماری وجود ندارد! 
این دســته از مردان معموالً دچار نوعی خودشیفتگی و 
اعتماد به نفس باال هستند که موجب می شود به این نتیجه 
برســند که بدن آن ها از زن ها و حتی سایر مردها قوی تر 
است و در نتیجه استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های 

بهداشتی برای آن ها ضرورتی ندارد!
محققان اما می گویند پس از اجباری شــدن ماســک در 
بسیاری از نقاط جهان، احتماالً این ذهنیت بیشتر از همیشه 
تحت تأثیر قرار می گیرد و روز به روز به تعداد مردانی که به 

استفاده از ماسک روی می آورند، افزوده می شود.
محققان همچنین پیشنهاد داده اند کمپین هایی مخصوص 
آگاهی بخشی به مردان در سرتاسر جهان راه بیفتد تا آن ها 
را از خطرات استفاده نکردن از ماسک و همچنین رعایت 

نکردن پروتکل های بهداشتی آگاه کند.
والریو کاپرارو درباره این موضوع می گوید: »اگر مشــکل، 
اعتماد به نفس بیش از حد است، این کار می تواند مردان 
را نسبت به آمار و ارقام آگاه کند و نشان دهد آن ها بیشتر 
از زنــان از کووید19 رنج می برند. اگر این نکته که مردان 
حس فداکاری کمتری دارند و خودخواه تر هستند را جدی 
بگیریم، باید بیشــتر روی مراقبت از خود تأکید کنیم تا 

حفاظت از دیگران«.
پس اگر شما هم زبانم الل یکی از همان مردهای مغروری 
هســتید که از ماســک زدن اجتناب می کنند و تابه حال 
چندین بار هم بر ســر این موضوع با نزدیکانشان درگیر 
شده اند، لطفاً پس از خواندن این مطلب، لجبازی را کنار 
گذاشته و مثل بسیاری از مردم در سرتاسر جهان از ماسک 

استفاده کنید!

عینک نفهم ها/ بخش اول

قدس زندگی: »بی شعوری« در چند سال گذشته و تا همین چند ماه پیش یکی از 
بحث های جذاب در فضای رسانه و فضای مجازی بود. دست برقضا در این روزهای 
»کرونا«یی و ضرورت رعایت ســبک زندگی خاص، نیاز به شناخت مصداق هایی 
از نفهمی و بی شــعوری در رفتارهای روزمره بیشتر احساس می شود. بخش هایی 
از مقاله »از کجا بفهمیم آدم نفهمی هستیم؟« به قلم »اریک شویتسگبل« را از 

سایت »ترجمان« بخوانید.
»آیا دور و برتان پر اســت از آدم های احمق و بی هویت، آدم های بدسلیقه ای که 
امیال احمقانه دارند، آدم های حوصله سربری که لیاقت توجه شما را ندارند، آدم های 
چاپلوس، متکبر، گنده دماغ، وحشی، کله پوک و بی شعورهای ازخودراضی و از همه 

مهم تر، آدم های نفهم است؟ 
اگر بیشتر مواقع، آدم های جهان را این شکلی می بینید، خبرهای بدی برایتان دارم. 
شــما خودتان احتماالً نفهم هستید! چون جهان در نظر بیشتر مردم این شکلی 
نیست و جهان واقعاً هم این طور نیست... حاال در آینه نگاه کنید و از خود بپرسید 

آیا من آدم نفهمی هستم؟ 
این سؤال به نظر معقول و موجه است. احتماالً نفهم های اصیل و نابی در جهان 
وجود دارند و احتماالً آن ها از نظر خودشان نفهم نیستند، زیرا خودشناسِی نفهم ها 

امری دشوار و سخت یاب است. 
ممکن است بعضی از نفهم های سرکش، به نفهم بودن خودشان واقف باشند، اما 

بعضی دیگر ممکن است خود را کامالً محشر و معرکه بدانند.
یک مانع دیگر نیز بر سر راه خودشناسی نفهم ها وجود دارد و آن اینکه حداقل هنوز 
درک خوبی از ذات نفهمی ندارید. نام و نشانه علمی و رسمی هم وجود ندارد که با 

کاربرد این واژه در مورد نفهمی های مختلف مطابقت داشته باشد. 
نخســتین گام برای رسیدن به پاسخ پرسشی که ابتدای بحث مطرح کردیم این 
اســت که تعریفی دقیق از معنای نفهم بودن ارائه دهیم. پیشنهاد من این است 
کــه »نفهم بودن« باید به عنوان مقوله ای پذیرفته شــود که به طور خاص ارزش 
مطالعات علمی را دارد. واژه نفهم مناسب و سودمند است. این واژه پدیده ای بسیار 
واقعی را در خود جای داده اســت که هیچ مفهوم دیگری در روان شناسی کاماًل 
آن را دربرنمی گیرد. نفهم ها افرادی هستند که به طرز مالمت انگیزی برای دیدگاه 
اطرافیان خود ارزش قائل نمی شوند. به جای اینکه دیگران را هم ردیفان اخالقی و 
شناختی بدانند، با آن ها همچون ابزارهایی رفتار می کنند که باید به درستی از آن ها 

استفاده شود یا آن ها را احمق هایی می انگارند که باید با آن ها سروکله زد. 
نفهم ها جهان را از پشت عینکی می بینند که انسانیت دیگران را تار نشان می دهد. 
برای اینکه درک خود از نفهم بودن را باال ببریم، می توانیم از متضاد واژه نفهم یعنی 

»فهیم« نیز استفاده کنیم. 
شــاید یکی دو نفر از این افراد را بشناسید: کسانی که از روی عادت گوش به زنگ 
نیازها و عالیق دیگران هستند، به افکار و عالیق دیگران اهمیت می دهند، در موارد 
دشواری که گمان می کنند قصور ممکن است از آن ها باشد نه طرف مقابل، مسئول 
و متعهدند. تصور کنید عینک نفهمی خود را پشت و رو کرده و آن را به عینک فهیم 
بودن تبدیل کنیم، عینکی که ارزش، گیرایی، اهمیت و خاص بودن اطرافیانتان را 

واضح نشان می دهد.
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ورزشورزش
مهاجم فوالد در آستانه شکستن رکورد ادینهو

 شیمبا بهترین گلزن خارجی 
تاریخ لیگ برتر می شود؟

مشکل عجیب علی جهانبخش در برایتون

وداع با مرغ های دریایی؟

 چالش های پیش روی صنعت نشر در غیاب نمایشگاه کتاب

طرح های حمایتی ارشاد التیامی برای ناشران خواهد بود؟

بند را به آب داد
رقیه توسلی: می پرسم: چرا؟ 

می گوید: باید عذرخواهی کنم. چوب دو ســر طال شدم رفت. نمی دانستم راز، 
کوچک و بزرگ ندارد! پیش خودم گفتم »بیتا« را خوشحال کنم.

می پرســم: متوجهــی چکار کردی؟ خوشــحال کردنت توی ســرم بخورد، 
»مدیرخانوم« گلوله آتیش بود. واقعاً تلفن را برداشتی زنگ زدی به »بیتا«؟ که 

چه؟ اون فقط سؤال کرد چقدر می شناسمش؟ خراب کردی رفیق. 
می گوید: حق داری. 

می پرسم: می دانی چه اتفاقی افتاده حاال؟
می گوید: نه.

می گویم: قوزباالقوز... بــرادر مدیرخانوم انگار اتفاقی همکارمــان را دیده اما 
نپسندیده. 

می گوید: چه خطایی کردم! یا خدا! یک کف دست آبرو داشتم، بر باد رفت. آخه 
یکی کاش می زد پس کله ام چرا فضولی می کنی... یکی دیگه خواستگاره، یکی 
دیگه خواهر داماده، از یکی دیگه تحقیق می کنند، خودُت می ندازی وسط که 

چی؟ چکاره ای؟ شعبده بازی مگه؟
می گویم: خانوم شعبده باز! متأسفانه یک نکته را از قلم انداختی. مدیربانو فکر 
می کنند بنده به شــما راپورت دادم. نمی دانند در کمال صحت عقل، ایستاده 

بودید فالگوش.
سؤالم درحال حاضر اینه... آبروی من را چطور برمی گردانید؟

ســکوت می کند. پس از آن، تمام مکالمه را سکوت می کند، طوری که گویی 
روزه اش شــروع شده باشد. شرمنده و بی راه چاره مانده وسط آسمان و زمین. 
می دانم خیلی وقت ها ناجی مان حرف نزدن است اما نه از این دست که همکار 

دوزبانه ام راه انداخته. از آن ها که از روی اندیشه و انتخاب است نه بیراهی.
دلم می ســوزد و خودم را جایش می گذارم. اصالً آدمیزاد اســت و اشتباه های 

کوچک و بزرگش؛ آدمی است و توبه هایش... پشیمانی هایش. 
واقعاً دیگر دلخور و عصبانی نیستم. فهم اشتباهش کفایت می کند. می گویم: 
من را بی خیال... گذشتم... غصه نخور... اتفاقی است که پیش آمده... مدیرخانوم 
با من، ولی باالغیرتاً یک طورهایی که »بیتا« نشکند و از قضیه بویی نبرد این 

ماجرا را روتوش کن رفیق.
پی نوشت یک: شعبده باز نباشیم!

دو: هنوز با »ایوان کلیما« هم رأی نیستم... که اگر به زن جماعت حرفی بزنید 
مثل این است که در روزنامه چاپش کرده باشی.

میری: هزینه شوت اسنپی را دیدم

شوتم تحت لیسانس 
فکری و دین محمدی است!

نمای نزدیک

روزمره  نگاری

سردار آزمون در گفت وگو با قدس:سردار آزمون در گفت وگو با قدس:

 آقای گلی لیگ روسیه  آقای گلی لیگ روسیه 
برایم بی اهمیت بودبرایم بی اهمیت بود

وقتی مردها از ماسک زدن خجالت می کشند

خودشیفته های بی ماسک!
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حمیدرضا عرب: ســردار آزمون در کنــار جیوا دیگر 
هم تیمی اش در تیم زنیت روســیه با به ثمر رساندن 17 
گل به عنوان آقای گل این رقابت ها برگزیده شــد. این 
عنوان سبب شد تا رسانه های روسی به تعریف و تمجید 
از سردار آزمون بپردازند و او را مهاجمی قابل و تأثیرگذار 
در لیگ روسیه بنامند. آزمون البته برای رسیدن به این 
عنــوان چندان تالش نمی کرد و آنچه برای او از اهمیت 
و ارزش بیشــتری برخوردار بــود، قهرمانی با تیم زنیت 
بود که در نهایت نیز به آن رســید. حاال ســردار و دیگر 
هم تیمی هایــش قهرمانی در جام حذفــی را هدف قرار 
داده اند. ســردار می خواهد در این جام هم بانی قهرمانی 

تیمش باشد.

موفقیت بزرگی برایت رقم خورد. چه حســی س
داری؟

اگر بگویم حسی ندارم درست نیست. قطعاً حس خوبی 
دارم اما واقعیت این است آقای گلی با زنیت اولویت من 
نبود. من می خواستم با زنیت قهرمانی در لیگ روسیه را 
تجربه کنم که این اتفاق رخ داد و موفق شدم با زنیت به 

جایگاه رفیعی برسم.

برایت س اینکه می گویی آقای گلی لیگ روسیه 
اولویت نبود به معنی این است که بیشترموفقیت 

تیمی برایت اهمیت داشت.
همین طور اســت. ما در درجه اول به باشــگاه تعهد 
داریم و این طور نیست بخواهیم برای عناوین شخصی 
تــالش کنیم. البتــه پس از اینکه فهمیــدم با زنیت 
می توانیم قهرمان لیگ روســیه شویم تالشم را برای 
گل زدن  بیشــتر کردم و درنهایــت همراه با جیوا به 

عنوان آقای گلی لیگ روسیه انتخاب شدم اما 
اینکــه بگویم برای رســیدن به این عنوان 

همه چیز را تحت الشعاع قرار می دهم، 
گز  این طور نبود واالن بیشتر هر

دارم بــا 

قهرمانی تیمم ِکیف می کنم.

در ماه اخیر انتقاد های بسیاری به تو شد.س
همین طور اســت. خیلی ها مغرضانــه انتقاد می کردند 
اما من توجهی به این انتقاد ها نداشــتم و بیشتر روی 

کارم تمرکز می کــردم. به خــودم می گفتم باید با 
عملکرد خوبم جواب همه را بدهم که دادم. بعضی ها 
حرف هایی علیه من زدند که هیچ منطقی پشــتش 

نبود. اما من این موفقیت را بدست آوردم و حاال آن را 
تقدیم می کنم به پدر و مادر و خانواده ام و آن دسته از 
دوستانی که در این مدت پشتم بودند و اجازه ندادند 

بی روحیه شوم.

جام حذفی را هم در پیش دارید.س
بله، تیمی از لیگ یک روسیه حریف ماست. در 

بازی رفت آن ها را بردیم و امیدوارم 
در بازی برگشــت هم آن ها را 

ببریم. هدف مــا قهرمانی 
در جام حذفی هســت. 

دوست داریم با زنیت 
دبل  روســیه  در 

هر  و  کنیــم 
را  جام  دو 

بگیریم. 
جام 

حذفی در روسیه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و 
با تمام قوا به سمت قهرمانی در این جام پیش 
می رویم. امیدوارم به این مهم برسیم 
و بتوانیــم هــواداران تیممان را 
خوشحال کنیم. ما فینال سختی 

در پیش داریم.

و درباره آینده کاری ات س
در زنیت

بســتگی  آینده  به  چیز  همه 
دارد. تمرکزم روی جام حذفی 
است. اجازه بدهید از مسابقات 
فارغ شــویم بعد پیشــنهادها را 
بررســی کنم و بعد با باشــگاه زنیت 
صحبــت کنــم ببینــم باید چه 
کار کنــم. همــه چیز در 
مشــخص  آینــده 
شــد.  خواهــد 
احساس  هرجا 
لحاظ  از  کنم 
به  فوتبالــی 
است  سودم 
آنجا  قطعاً 
انتخاب  را 
هــم  ا خو

کرد.

 قیمت سردار آزمون
 افزایش پیدا می کند؟

ورزش: هفته پایانی لیگ روســیه با برتری زنیت سن 
پترزبورگ مقابل روســتوف و قهرمانی این تیم با 7۲ 
امتیاز و 1۵ امتیاز بیشــتر نسبت به لوکوموتیو مسکو 

در رده دومی به پایان رسید.
سردار آزمون، لژیونر ایرانی شــاغل در زنیت در این 
دیــدار از روی نیمکت کار خود را آغــاز کرد اما در 
نیمه دوم به همراه زیوبا دیگر مهاجم زنیت وارد زمین 
شــد. زیوبا با 17 گل و آزمون بــا 1۶ گل به ترتیب 
برترین گلزنان لیگ روســیه بودند تا اینکه ســردار 
آزمون پس از ورود بــه زمین در نیمه دوم در دقیقه 
7۵ گل پیروزی بخش شــاگردان سرگئی سماک را 

به ثمر رساند.
در طــول ایــن فصــل از رقابت های لیگ روســیه 
زمزمه هایــی از پیشــنهاد و عالقه تیم هــای بزرگی 
همچون میالن، آرســنال، ناپولی و ... به این بازیکن 
ایرانی زنیت شــنیده شــد اما آزمــون در نهایت در 
ایــن تیم ماند تا بــا زنیت لیگ را به پایان برســاند. 
باشــگاه های خواهــان آزمون پــس از آقای گلی اش 
مصمم تر به دنبال جذب او خواهند بود. البته مهاجم 
ایرانی زنیت ســن پترزبورگ هنوز با تیمش قرارداد 
دارد و مدیران باشــگاه می گویند قصد فروش مهاجم 

تیمشان را ندارند.
ســردار آزمون در ترانسفر مارکت 1۴.۵ میلیون یورو 
ارزش دارد و با کســب آقای گلی لیگ روســیه قطعاً 
با افزایش ارزش قیمتی روبه رو خواهد شــد. هرچند 
مدیران باشــگاه زنیت قصد ندارند او را کمتر از ۳۵ 
میلیــون یورو به فــروش بگذارند امــا باید دید 
آزمون در زنیت خواهد ماند یا اینکه مهاجم 
ارزشمند این تیم و آقای گل لیگ روسیه 

به باشگاه دیگری خواهد پیوست؟

سردار آزمون در گفت وگو با قدس:

 آقای گلی لیگ روسیه برایم بی اهمیت بود

بشار رسن: دیگر در پرسپولیس نمی مانم   
ورزش: یکی از دغدغه های باشگاه پرسپولیس برای فصل بعد، حفظ بشاررسن هافبک 
عراقی است. بشار رسن در این ارتباط گفت: باشگاه پرسپولیس از من خواسته است تا 

قراردادم را کاهش بدهم اما دیگر با این تیم ادامه نخواهم داد. 
این هافبک عراقی تأکید کرد: دیگر عالقه ای به ادامه بازی در ایران ندارم. ســه سال با 
پرســپولیس بازی کردم و با این تیم قهرمان لیگ و جام حذفی شدم و حتی به فینال 
لیگ قهرمانان آسیا هم رسیدم. رسن درباره اینکه تصمیمش برای فصل بعد چیست و به 
کدام تیم می رود؟ گفت: به دنبال یک چالش جدید هستم. آرزو دارم در یکی از تیم های 

اروپایی بازی کنم.

ابراز نارضایتی مانچینی از بازگشت لیپی
ورزش: نشــریه ایتالیایی »کوریره دلو اسپورت« با انتشار گزارشی مدعی شد 
مانچینی ۵۵ ساله از اینکه گابریله گراوینی رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا او را 
در جریان ارائه پیشنهاد همکاری به لیپی 7۲ ساله به عنوان مدیر فنی تیم های 

ایتالیا قرار نداده، ناراحت و ناراضی است. 
بازگشت لیپی به فدراسیون فوتبال ایتالیا، می تواند تهدیدی برای آزادی عمل 
مانچینی باشد، چرا که سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا در حال حاضر در پست 
خــود آزادی عمل کافی دارد و همچنین به راحتی می تواند با مربیان تیم های 

پایه ایتالیا ارتباط برقرار کند.

اونای امری سرمربی ویارئال شد
ورزش: باشــگاه ویارئال به طور رسمی اونای امری را با امضای قراردادی سه ساله 
به عنوان ســرمربی جدید زیردریایی زرد معرفی کرد. این ســرمربی اسپانیایی که 
آخرین تجربه سرمربیگری اش در آرسنال بوده، در ماه نوامبر ۲018 پس از 18 ماه 
حضور روی نیمکت سرمربیگری توپچی های لندن از سمت سرمربیگری این تیم 

اخراج شد و از آن زمان دیگر هدایت تیمی را برعهده نداشته است. 
امری ۴8 ســاله که سابقه هدایت تیم های سویا، پاری ســن ژرمن و آرسنال را در 
کارنامه اش دارد گفته می شــود از چندین باشگاه  اروپایی از جمله بنفیکا پیشنهاد 

داشت، اما در نهایت ترجیح داد برای ادامه دوران مربیگری اش به اللیگا بازگردد.

هندرسون؛ بهترین بازیکن لیگ برتر به انتخاب روزنامه نگاران
ورزش: اتحادیه روزنامه نگاران فوتبال انگلیس )FWA( عنوان بهترین بازیکن فصل لیگ 
برتر این کشــور را به جردن هندرسون کاپیتان تیم فوتبال لیورپول اعطا کرد. هندرسون 
در ثبت نخستین قهرمانی لیورپول در لیگ برتر از ۳0 سال گذشته تاکنون نقش پررنگی 
داشت و به همین دلیل توانست در رقابت با بازیکنانی مانند کوین دی بروینه هافبک بلژیکی 
منچسترسیتی و مارکوس رشفورد، مهاجم انگلیسی منچستریونایتد، عنوان بهترین بازیکن 
فصل را از FWA کسب کند. عنوان بهترین بازیکن اتحادیه روزنامه نگاران فوتبال انگلیس، 
از ســال 19۴8 به بهترین بازیکنان اعطا می شود و قدیمی ترین عنوان فردی است که در 

فوتبال انگلیس وجود دارد.

ورزش: لوســیانو پریرا مهاجم فوالد خوزســتان که 
ســال های زیادی است در لیگ ایران بازی می کند با 
گلی که مقابل ذوب آهن به ثمر رســاند 80 گله شد 
و اکنون تنها سه گل با لوســیانو ادینهو فاصله دارد 
تا عنوان بهترین گلزن خارجی لیگ برتر را بدســت 

بیاورد.
لوسیانو ادینهو در سال های حضور خود در لیگ ایران 
8۳ گل به ثمر رســاند و اکنون پریرا تالش می کند 
خود را به ادینهو برســاند و جایــگاه او را از آن خود 

کند.
مهاجم شــماره ۲9 تیم فوتبال فوالد خوزستان که 
ســابقه بازی در ســپاهان را هم دارد، برترین گلزن 
تاریخ این باشــگاه در لیگ برتر محسوب می شود و 
شــاید اگر یک فصل دیگر هم در فوتبال ایران باشد 
تعداد گل هایش را سه رقمی کند. او پس از گلی که 
در بازی با ذوب آهن به ثمر رساند اینچنین در مقابل 
لنز دوربین ها عدد هشت را به نشانه هشتادمین گل 
خود نشــان داد تا ثابت کند این رکورد چه اهمیتی 

برایش دارد.
در تاریــخ لیگ برتر ایران پنــج بازیکن دیگر بودند 
که به مرز هشــتاد گل در لیگ برتر رســیده بودند؛ 
رضا عنایتی )1۴7(، مهدی رجب زاده )11۵(، آرش 
برهانی )11۵(، فریدون فضلی )8۵( و لوسیانو ادینهو 
)8۲(. شاید برای پریرا دست یابی به رکورد فریدون 
فضلی نیز در دسترس باشد. آماری که او را به عنوان 
چهارمین گلزن لیگ برتر مطرح می کند که برای یک 

خارجی عملکرد فوق العاده ای است.
پریرا بهترین سال فوتبالش را فصل گذشته در حالی 
ســپری کرد که به همراه یک برزیلــی دیگر یعنی 

کی روش استنلی با 1۶ گل کفش طال را بدست آورد. 
اگرچه در این ســال جونیــور براندائو، دی کارمو و... 
چهره فوتبالیســت های برزیلی را تیره و تار کرده اند 
اما شیمبا، ادینهو و... پرچمداری فوتبال کشوری در 
ایران هســتند که حــاال دو مهاجمش برای تصاحب 
کفش طال هیچ رقیبی از دیگر مناطق جهان ندارند.

 دیاباته، #
گلزن ترین مهاجم خارجی تاریخ استقالل

مهاجم مالیایی اســتقالل رکوردی به جا گذاشــته 
کــه هــواداران این تیــم را به وجــد آورده؛ او حاال 
تأثیرگذارترین خارجی تاریخ آبی ها محسوب می شود.

شــیخ دیاباته با گلی که هفته پیــش مقابل صنعت 
نفت آبادان به ثمر رســاند، جمــع گل های زده اش 
را در لیگ برتر برای اســتقالل به عدد 9 رساند و به 
رکورد مامه تیام مهاجم ســنگالی رسید که در زمان 
سرمربیگری وینفرد شفر برای آبی ها توپ می زد. تیام 
که تا پیش از این بهترین مهاجم گلزن تاریخ باشگاه 
اســتقالل محسوب می شد، هفته پیش رقیبی جدی 
به خود دید و در بازی پنجشــنبه شب رکورد مذکور 

به شیخ دیاباته رسید.
دیاباتــه با تک گلی که مقابل نســاجی از روی نقطه 
پنالتی به ثمر رساند، تعداد گل های زده اش در لیگ 
برتر به عدد 10 رســید و بــه بهترین گلزن خارجی 
تاریخ اســتقالل در لیگ برتر تبدیل شد. دیاباته که 
ســه گل هم در رقابت های لیگ قهرمانان آســیا به 
ثمر رسانده، حاال جمعاً 1۳ گل برای استقالل زده و 
بهترین مهاجم خارجی تاریخی این باشگاه محسوب 

می شود.

ورزش: محمد میری، بازیکن گیالنی نساجی مازندران 
توانســت با گلی دیدنی در جدال با استقالل، تیمش را 
به یک امتیاز ارزشــمند این بازی برساند. گلی از فاصله 
دور و باورنکردنی توسط این بازیکن که البته ترول های 
خاصی نیز برای آن ساخته شد. او البته پس از این بازی 
با مصدومیت سختی از ناحیه لگن مواجه شد اما با وجود 

این موضوع پاسخگوی برخی سؤال های ما بود. 

می توانستیم استقالل را شکست دهیم#
بــازی خوبی بود. بچه های ما انگیزه زیادی داشــتند و 
حاشــیه بزرگی با توجه به مصاحبه آقای فکری درست 
کرده بودند. آقای فکری را همه می شناسند و ایشان یکی 

از پاک ترین آدم های حاضر در فوتبال هستند. 
هم قسم شــده بودیم تا این بازی را برنده شویم. بازی 
خوبــی انجام دادیم و موقعیت زیادی داشــتیم. به جز 
پنالتی که برای اســتقالل گرفته شــد و گلی که زدند 
موقعیت دیگری نداشتند. می توانستیم برنده باشیم اما 

مساوی خارج از خانه هم بد نیست.

حاشیه های قبل از بازی #
خیلی ها هستند حرف هایی که دوست دارند را نمی زنند 
امــا تیمشــان در زمین بــد و ضعیف بــازی می کند! 
نمی خواهم به کسی تهمت بزنم اما مسلماً منظور آقای 
فکری این نبود که کم کاری کنیم و قبل از بازی حاشیه 
بزرگی برای ما شــکل گرفت ولی خدا را شکر توانستیم 
به نتیجه برســیم و هم ما و هم آقای فکری و هواداران 

نساجی خوشحال هستند.

تمرین شوت زنی  #
خدا را هزاران مرتبه شکر می کنم که توپم تبدیل به گل 

شد. در دو هفته اخیر تمرینات زیادی روی ضربات از راه دور 
داشتم. بعد از تمرین از آقای فکری درخواست می کردم که 
۳0-۲0 دقیقه تمرین شــوت زنی داشته باشم. هر بازیکنی 
قبل از بازی روی مسئله ای تمرکز می کند. یکی روی شوت 
و یکی پاس و ... من هم روی شوت زدن تمرکز کردم. آقای 
حسینی گلر خوبی است و اینکه چه کسی درون دروازه است 
فکرش را نکرده بودم و فقط این نیت را داشــتم شوت بزنم 

و خوشبختانه خدا هم کمک کرد و توانستم به گل برسم.

لیسانس شوت زنی #
آقای فکری و همچنین آقای دین محمدی اســتاد ما 
هســتند و چندین گل این شکلی زده اند. مسلماً مربی 
کمک می کنــد و 100 درصد آقــای فکری هم کمک 
زیادی برای باال بردن کیفیت داشته و او نیز کمک کرد. 
اینکه شــوت من محکم و دقیق تر است یا برای ایشان 
نمی دانم و آقایان فکری و دین محمدی بازیکنان بزرگی 
بوده اند و مسلماً در آینده نیز در مربیگری به موفقیت های 
بزرگی خواهند رسید و برای آن ها آرزوی بهترین  اتفاقات 
را می کنم. مــن در جریان ترول هایی کــه درباره گلم 
ساختند نیستم. مهدی نظری یک چیزی درباره هزینه 
اسنپی آن به من نشان داد! اما خودم این قدر درد داشتم 
که نتوانستم گوشی را ببینم. بعد از بازی هم بالفاصله با 

آمبوالنس راهی بیمارستان شدم.

ماجرای مصدومیت آخر بازی#
در دقایق پایانی آمدم جلو علی کریمی توپ را قطع کنم 
و روی هوا بودم که آقای کریمی شــارژ کرد و تعادلم را 
از دســت دادم. موقع فرود آمدن با لگن به زمین 
خوردم و االن نمی توانم پایم را تکان دهم و باید 

ببینم نظر کادر پزشکی چه خواهد بود.

مهاجم فوالد در آستانه شکستن رکورد ادینهو

شیمبابهترینگلزنخارجیتاریخلیگبرترمیشود؟
میری: هزینه شوت اسنپی را دیدم

شوتمتحتلیسانسفکریودینمحمدیاست!

ورزش: تصمیم گیری درباره آینده علیرضا جهانبخش یکی 
از دشــوارترین تصمیم های نقل و انتقاالتی امسال تابستان 
برای باشگاه برایتون خواهد بود. روزنامه ایندیپندنِت برایتون 
در یادداشتی این سؤال را مطرح کرده آیا صحبت های اخیر 
گراهام پاتر سرمربی این تیم درباره جهانبخش سیگنالی به 

معنای پایان کار او در این تیم انگلیسی است؟
جهانبخش در دوران حضور پاتر در برایتون برای این تیم 9 
بار به میدان رفته و تنها در ســه بازی فیکس بوده است. او 
حتی در یک بازی هم به صورت 90دقیقه ای برای مرغ های 
دریایی در میدان حضور نداشــته اســت. جهانبخش ماه 
دسامبر سال گذشته در نخستین حضور فیکس خود برای 
برایتون در بازی مقابل بورنموث گلزنی کرد و در بازی بعدی 
مقابل چلسی هم که به عنوان بازیکن ذخیره وارد میدان شد 

یک گل تماشایی با برگردان به ثمر رساند.
اما این گل ها سبب نشد او در ادامه به ترکیب اصلی این تیم 
راه یابد. جهانبخش در سال ۲018 با قراردادی 17 میلیون 
پوندی از آلکمار به برایتون پیوسته و تا ژوئن ۲0۲۳ با این 

تیم قرارداد دارد.
دو بازی فیکس دیگر جهانبخش برای برایتون به شکست 
۳بریک این تیم مقابل بورنموث و شکست یک برصفر مقابل 

اورتون برمی گردد.
جهانبخــش در این فصل در 19 بازی حتی در فهرســت 
نهایی برایتون هم حضور نداشته و در دوران پساکرونا تنها 
حضــورش به ۲0 دقیقه پایانی شکســت خانگی ۵برصفر 

برایتون در برابر منچسترسیتی برمی گردد.

جهانبخش در باشگاه سابقش آلکمار در 79 بازی ۳۴ گل به 
ثمر رسانده بود و حاال گزارش ها از هلند حاکی است باشگاه 
آژاکس به دنبال جذب علیرضاســت تا از او برای پرکردن 
جای خالی حکیم زیاش استفاده کند که به تازگی به چلسی 

پیوسته است.

پاتر: جهانبخش عصبانی است#
اما صحبت های اخیر گراهام پاتر سبب شده این روزنامه شهر 
برایتون مدعی شــود این صحبت ها ممکن است به معنای 
 پایان کار جهانبخش در این تیم باشد. گراهام پاتر گفته بود:

» جهانبخش مسلماً عصبانی است چون می خواهد بازی کند 
و من این را درک می کنم. جهانبخش در این باشگاه عالی 
کار کرده و با من رابطه خوبی دارد. او همیشــه با همه توان 
تالش می کند ولی مثل هر فوتبالیســتی می خواهد بیشتر 

بازی کند«.
پاتر در ادامه گفته بود:»ما در دوران تابســتان باید راجع به 
این مسئله فکر کنیم و تصمیمی بگیریم که به نفع او و به 
نفع باشگاه باشد. ولی علیرضا بازیکن خوبی است و می تواند 
به ما کمک کند. ولی باز هم می گویم مسئله این است که او 

می خواهد بیشتر از این بازی کند«.
منظور گراهام پاتر از این صحبت ها در واقع این است جهانبخش 
می خواهد در برایتون بازیکن فیکس باشد و ادامه وضعیت فعلی 
به عنوان بازیکن ذخیره چیزی نیست که بتواند او را راضی کند. 
به همین علت ممکن اســت در نهایت دو طرف به این نتیجه 

برسند که بهتر است به همکاریشان خاتمه دهند.

امیرمحمد ســلطان پور: برخی از بهتریــن و بزرگ ترین 
باشــگاه های فوتبال در جهان تحت مالکیت تجار ثروتمندی 
هســتند که در جست وجوی موفقیت، ســالیانه میلیون ها 
دالر پول به این باشــگاه ها تزریق می کنند. از این باشــگاه ها 
می توان به چلسی و مالک مشهورش رومن آبراموویچ، باشگاه 
منچسترســیتی و مالک اماراتی آن شیخ منصور، آرسنال و 
مالک آمریکایی آن استن کرونکه، منچستریونایتد که تحت 
مالکیت خانواده گلیزر از آمریکا هســتند یا باشگاه پاری سن 
ژرمن که تحت مالکیت یک گروه قطری اســت اشــاره کرد. 
اما تمامی باشگاه ها این گونه اداره نمی شوند و به عنوان مثال 
باشگاه بارسلونا که جزو بزرگ ترین باشگاه های فوتبال جهان 
است متعلق به یک فرد پولدار نیست. با وجود تفاوت های بسیار 
زیاد سیستم مدیریتی و باشگاه داری در ایران نسبت به اروپا، 
بســیاری از باشگاه ها و حداقل هواداران فوتبال در کشورمان، 
همیشــه در آرزوی مدیریت باشگاه های محبوبشان شبیه به 
باشــگاه بارسلونا هســتند. با توجه به نزدیک بودن انتخابات 
ریاست بارســلونا، در زیر نگاهی دقیق می اندازیم به سیستم 
مدیریتی و مالکیتی این باشگاه که می تواند الگوی خوبی برای 

آینده باشگاه داری در کشوری مانند ایران باشد:

آیا بارسلونا توسط طرفدارانش اداره می شود؟س
می توان گفت بله! آبی و اناری پوشان بارسلونا توسط هواداران 
اداره می شــود. البته این مالکیت به شــکلی تحت چارچوب 
دقیق تری قرار گرفته و هواداران می توانند با عضویت به عنوان 
اعضای این باشــگاه در مالکیت و اداره آن سهیم باشند. این 
باشــگاه هم اکنون 1۴۴ هزار عضو دارد و باشگاه تمام تالش 
خود را می کند تا همیشه هواداران بیشتری را به عنوان اعضای 
خود انتخاب کند. این بدان معنی اســت بارسلونا توسط یک 
فرد اداره نمی شود و در تصمیمات این باشگاه تمامی اعضای 
آن دخیل هســتند. شعار اصلی بارسلونا »فراتر از یک باشگاه 

اســت« که به خوبی نشــان دهنده رویکرد دموکراتیک این 
باشــگاه در اداره آن با استفاده از اعضای پر شمار است. شاید 
در خبرها بعضی وقت ها اخباری از طرف رئیس باشگاه بارسلونا 
شــنیده باشید اما چنین فردی مالک باشگاه نیست و توسط 
دیگر اعضای باشگاه انتخاب می شود. اعضای باشگاه بارسلونا 

»شریک های« این باشگاه لقب داده شده اند.

چگونه می توان عضو باشگاه بارسلونا شد؟س
مسلماً تبدیل شدن به یکی از اعضای باشگاه بارسلونا فقط با 
پر کردن یک فرم محقق نمی شود. درخواست کنندگان برای 
تبدیل شدن به عضو جدید باید با یکی از اعضای کنونی باشگاه 
نسبت خانوادگی داشته و یا مدتی طوالنی کارت تعهد به باشگاه 

را در اختیار داشــته باشند تا بتوانند برای عضویت درخواست 
دهند. عالوه بر ارائه دو مدرک شناســایی و هویتی از دو فرد 
خانواده که عضو باشگاه هستند، مدرکی دال بر نسبت فامیلی 
با آن ها نیز باید توسط فرد ارائه شود. نسبت های خانوادگی قابل 
قبول با فرد عضو کنونی باشگاه برای فرد جدید این ها هستند:

بین والدین و فرزندان
بین پدربزرگ یا مادربزرگ و نوه ها

بین زن و شوهرها
بین برادران و خواهران )و برادران و خواهران همسران(

بین پدر و مادر همسران
بین عموها، دایی ها، خاله ها و عمه ها

و بین پسرعموها و پسر دایی ها

حــق عضویت باشــگاه ســالیانه 18۵ یورو بــرای افراد 
بزرگســال، 9۲ یــورو برای کــودکان و ۴۴ یــورو برای 

خردساالن زیر ۶ سال است. 
در صورتــی کــه هیچ کــدام از اعضــای خانــواده فــرد 
عضو باشــگاه نباشــند و یا برخــی از الزامــات دیگر را 
 نداشــته باشــند می توانند برای کارت تعهد به باشــگاه 

درخواست دهند. 
فردی که برای سه سال این کارت را در اختیار داشته باشد 
پس از آن می تواند برای عضویت در باشــگاه درخواســت 
دهد. رقم پرداخت کارت تعهد سالیانه 1۴۴ یورو است که 
معنی آن این اســت که برای فراهم آمدن شرایط عضویت 

باید مبلغ ۴۳۲ یورو کنار بگذارد.

عضو باشگاه بارسلونا شدن چه منفعت هایی دارد؟س
اصلی ترین توانایی که عضویت در باشــگاه بارسلونا به شما 
می دهد این است که در انتخابات ریاست باشگاه می توانید 
شرکت کنید و همین طور رؤسای قسمت های دیگر باشگاه 
نیز با چنین انتخاباتی منصوب می شــود. تنها افراد باالی 
18 ســال و افرادی که از عضویت آن ها یک سال گذشته 
باشــد می توانند در انتخابات ریاست باشگاه شرکت کنند. 
انتخابات با قرار دادن صندوق رأی در ورزشــگاه نیوکمپ 
برگزار می شــود و فرد حتماً باید به صورت حضوری رأی 

خود را در صندوق بیندازد. 
عالوه بر توانایی رأی دادن و انتخاب رئیس، اعضای باشگاه 
بــه صورت کاماًل رایگان و نامحدود، عضو کانال تلویزیونی 
اختصاصی باشــگاه یعنی Barca TV می شوند. همین طور 
فقط اعضا هســتند که می توانند برای بلیت کل بازی های 
فصل بارسا درخواســت دهند اما به دلیل درخواست های 
فــراوان حتی برخی از همین افراد نیز مدت ها در پشــت 

صف خرید بلیت های تیم محبوبشان باقی می مانند.

کنفدراســیون فوتبال آســیا )AFC( در صفحه رسمی 
اینســتاگرامی خود تولد اســطوره فوتبال ایران و باشگاه 
پرســپولیس را تبریک گفت.» ای اف سی« در این پست 
خود با انتشار عکسی زیبا از نماهای مختلف دوران پر فروغ 
فوتبالی مهدی مهدوی کیا، تولد ۴۳ ســالگی »اسطوره 
باشگاه پرسپولیس و تیم ملی ایران« را به او و هوادارانش 
تبریک گفته است که در همان دو ساعت اول، این پست 

بیش از 10 هزار الیک دریافت کرد.

پس از دیدار اســتقالل تهران و نســاجی مازندران، حســین 
ماهینــی مدافــع تیم قائمشــهری، در توییتر خــود به زبان 
بوشــهری از تقابل جالب توجهش با همشــهری خود در تیم 
استقالل یعنی مهدی قائدی نوشت. حسین ماهینی با انتشار 
عکســی از لحظه تقابلش با قائدی به زبان بوشــهری نوشته: 
»بچه جاللــی می میله بچــه هاللی بچوکه« کــه معنی آن 
می شــود »بچه جاللی )محله ما تو بوشــهر( مگه میذاره بچه 

هاللی )محله مهدی تو بوشهر( در بره!«

حسین ماهینیکنفدراسیون فوتبال آسیا
داور دیدار روز پنجشنبه دو تیم استقالل تهران و نساجی 
مازندران از صبر و آرامش فرهاد مجیدی و محمود فکری 
سرمربیان دو تیم تشکر کرد! رضا کرمانشاهی در بخشی از 
پست اینستاگرامی خود نوشته »عجول نباش که بی صبری 
آرامش درونت را به یغما خواهد برد.« نکته جالب توجه در 
مورد فعالیت این داور فوتبال در اینستاگرام اینجاست که 
تقریبا در تمامی لیگ های حرفه ای فوتبال جهان داوران 
نه تنها نمی توانند مصاحبــه کنند بلکه حق فعالیت در 

شبکه های اجتماعی را نیز ندارند.

ستاره جوان باشگاه پاری سن ژرمن فرانسه پس از قرار گرفتن 
چهره اش روی جلد جدیدترین نسخه بازی رایانه ای فیفا، در 
پســتی اینستاگرامی به آن واکنش نشــان داد. کیلیان امباپه 
مهاجم گلزن فرانســوی با انتشار عکسی از جلد بازی فیفا ۲1 
که عکس او روی آن است نوشته: »باعث افتخار من است که به 
عنوان ستاره روی کاور بازی فیفا انتخاب شدم. همیشه آرزوی 
من بوده که روزی این اتفاق بیفتد و اکنون نمی توانم برای انجام 

این بازی بیش از این صبر کنم«.

کیلیان امباپهرضا کرمانشاهی

مشکل عجیب علی جهانبخش در برایتون

وداعبامرغهایدریایی؟

ضد  حمله

سلطانی فر در واکنش به پرسپولیسی بودن: 
برای پول استراماچونی تضمین شخصی دادم

ورزش: وزیر ورزش و جوانان در خصوص توجه همســان به استقالل و 
پرسپولیس عنوان کرد: نگاه وزارت ورزش و جوانان به هر دو تیم یکسان 
بــوده و اعتقاد جدی داریم هر زمان حــال این دو تیم خوب بوده حال 
فوتبال ما و مردم ما خوب بوده است. ما اگر مشکل پرسپولیس با باشگاه 
ترکیه ای را حل وفصل کردیم، برای حل مشکل استقالل هم ۴8 ساعته 
به مالزی و مقر کنفدراســیون فوتبال آسیا رفتیم تا این باشگاه از لیگ 

قهرمانان حذف نشود.
سلطانی فر ادامه داد: در ماجرای استراماچونی شخصاً موضوع پرداخت 
مطالبــات او را  دنبال می کردم تا جایی که در روز جمعه و در حالی که 
بانک های کشور تعطیل بودند از رئیس بانک مرکزی خواستم با تضمین 
خودم پول استراماچونی را به حسابش در ایتالیا پرداخت کند و حتی در 
پاسخ به درخواست 11 بندی او و موضوع پرداختی ها، از آقای خلیل زاده 

خواستم تا هرجایی که الزم است همکاری کند.

بختیاری زاده پس از تساوی مقابل تراکتور : 
بهانه ای برای سهمیه نگرفتن نداریم

ورزش: ســهراب بختیاری زاده، سرمربی شهرخودرو در نشست خبری 
پس از بازی )پنجشنبه( مقابل تراکتور که صفر بر صفر مساوی شد اظهار 
کرد: تالش بازیکنان تیم شــهرخودرو ستودنی بود و بازیکنان بی نظیر 
بودند. ســاختار دفاعی ما بهتر از تراکتور بــود اما در گل زدن بی دقت 
بودیم. ما می دانستیم بازی ســختی داریم و به همین دلیل تراکتور را 
آنالیز کردیم و به دنبال برد در این دیدار بودیم اما متأسفانه توپ هایمان 
به گل تبدیل نشد. معتقدم یک تیم بزرگ نباید لحظه های حساس را از 
دست بدهد. اگر می خواهیم جزو باالنشینان باشیم باید در این بازی ها 

برنده باشیم. باید در ادامه بیشتر روی تیممان کار کنیم.
او افزود: فوتبال بخشی از زندگی است و به عنوان کسی که چندین سال 
به صورت حرفه ای فوتبال بازی کردم معتقدم فوتبال را باید با امید بازی 
کرد. متأسفانه لیگ فرسایشی شده و تالش ما این است که بازیکنان را 
از نظــر روانی برای بازی های بعدی آماده کنیم. من فقط می خواهم به 
طرفداران عزیز شــهرخودرو بگویم با تمام وجود تالش می کنم بهترین 
نتیجه را کسب کنیم. شهرخودرو مشکالتی دارد ولی نمی تواند بهانه ای 
برای ســهمیه نگرفتن باشد. چیزی که من از فوتبال یاد گرفتم، تالش 

بی وقفه برای نتیجه گرفتن است.

 آریس یونان برای جذب حاج صفی 
دست به کار شد

ورزش: پس از پایان محرومیت باشــگاه آریس از جذب بازیکن جدید 
این تیم یونانی امیدوار است برای فصل بعد رقابت های لیگ یونان تقویت 
شــود و در این راستا آن ها به سراغ احسان حاج صفی مدافع تیم ملی 
فوتبال ایران و تراکتور رفتند. زردپوشان یونانی مذاکرات خود را در حالی 
با بازیکن مدنظر خود شروع خواهند کرد که حاج صفی با تراکتور قرارداد 
دارد و باید دید او در پایان فصل از این تیم جدا می شود یا ترجیح می دهد 

در لیگ ایران بماند.

ایمون زاید: یک روز به پرسپولیس برمی گردم
آی اســپورت: ایمون زاید مهاجم ایرلندی- لیبیایی پیشــین تیم 
پرســپولیس که با هت تریک هایش به خصــوص در دربی تهران مقابل 
استقالل به  شدت نزد هواداران قرمزهای پایتخت محبوب شده وعده داد 
روزی به تهران و باشگاه پرســپولیس برگردد. ایمون زاید که با نشریه 
»جام جم« مصاحبه کرده است برای هواداران پرسپولیس پیامی ارسال 
کرد و گفت: »برای همیشــه شــما و تیمتان را دوســت دارم. یک روز 

برمی گردم، حتماً«.

نامجومطلق: 
آن شوت هر 20 سال یک بار زده می شود

ورزش: فرهاد مجیدی سرمربی استقالل پس از دیدار با نساجی که یک بر 
یک مساوی شد در نشست خبری حضور پیدا نکرد تا طبق معمول مجید 
نامجو مطلق دستیار او پاسخگوی پرسش هایی باشد که بیشتر در مورد 
گلی که اســتقالل از راه دور خورد باشد.» خوب بازی کردیم و در هر دو 
نیمه تیم برتر میدان بودیم. با همه احترامی که برای نساجی قائلم و از قبل 
می دانستیم خطرناک هستند، اما با تدابیری که فرهاد مجیدی و کادر فنی 
اندیشیده بودند، شروعی خوب با گردش توپی خوب داشتیم. موقعیت هایی 
خلق کردیم که تک به تک بودند و استفاده نکردیم. طبق برنامه مجیدی 
خوب وارد بازی شدیم و گل زدیم ولی با یک شوت غافلگیرانه و گلی که 

هر ۲0 سال اتفاق می افتد از نظر روحی و روانی به هم ریختیم«.

عقیلی: من و نویدکیا دستیار هم نمی شویم
ورزش: این روزها شایعه حضور همزمان هادی عقیلی و محرم نویدکیا در 
سپاهان )یکی به عنوان سرمربی و دیگری به عنوان دستیار( در اصفهان 
شنیده می شود. اما بسیار بعید است چنین اتفاقی بیفتد. هادی عقیلی در 
این باره گفته است: » دوستانی که این شایعه را درست کردند بهتر است 
بدانند من و محرم نویدکیا قبالً با هم حرف زده بودیم و تقریباً از برنامه های 
هم آگاه هستیم. نه محرم می پذیرد که دستیار من باشد و نه من می پذیرم 

که دستیار او باشم. اصالً سپاهان تماسی با من نداشته است«.

مصدومیت قائدی
ورزش: احتمال می رود قائدی در دیدار مقابل پارس جم به استراحت 
بپردازد تا مصدومیتش تشدید نشود. البته کادر پزشکی استقالل تا زمان 
رسیدن به نتایج قطعی و گرفتن آزمایش های الزم از باشو کوچک، فعاًل 
اظهارنظر رســمی ای نکرده اند اما به نظر نمی رسد مصدومیت قائدی 
شدید باشد و این بازیکن فقط به خاطر فشردگی بازی ها نیاز به استراحت 
داشته باشد. به نظر می رسید این خطر مصدومیت عالوه بر قائدی، روزبه 

چشمی و دیاباته را نیز تهدید کند. 

در اعتراض به برخی تصمیمات
 استیلی از کمیته فنی فدراسیون کنار کشید

ورزش: کاپیتان سابق تیم ملی و عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال در 
آنچه اعتراض به برخی تصمیمات این کمیته عنوان شده از این سمت 

کناره گیری کرد.
استیلی در حالی از کمیته فنی فدراسیون کنار کشید که به نظر می رسد 
قصد دارد ماجراجویی جدیدی را در عرصه مربیگری باشگاهی آغاز کند. 
او شاید در نقل و انتقاالت فصل آینده یکی از مربیان حاضر در بازار باشد. 
با توجه به تغییرات زیادی که معموال روی نیمکت تیم های باشگاهی 
در ایران انجام می شود او این شانس را دارد که بار دیگر بتواند به عنوان 

سرمربی در لیگ برتر حضور داشته باشد.

منهای فوتبال

آرمات: چرا پیام از لیگ والیبال حذف شد؟
ورزش: سرمربی تیم والیبال پیام گفت: چرا مسئوالن پیام را به دلیل 

بدهی از لیگ کنار گذاشتند، اما برخوردی با تیم خاتم نمی شود؟
مســعود آرمات در مورد حذف تیم والیبال پیام از رقابت های لیگ برتر 
باشگاه های کشور اظهار کرد: قرار بود مسئوالن باشگاه تا تاریخ مشخصی 
بدهی های خود را پرداخت کنند که متأسفانه این اتفاق رخ نداد و فکر 
می کنم به همین دلیل مسئوالن فدراسیون تصمیم گرفتند این تیم را 

حذف کنند.
وی ادامــه داد: من فقط از یک نکته تعجب می کنم؛ آن هم اینکه چرا 
بدهی های تیمی همچون پیام به چشــم می آید و کسی در فدراسیون 
بدهی های تیم خاتم را نمی بیند. من فصل گذشــته در اردکان بودم و 
حاال به همراه چند نفر از بازیکنان به دنبال طلب خود هســتیم، اما به 

نتیجه ای نمی رسیم.

حدادی: صالحی امیری گفت به آلمان بروم
تسنیم: احسان حدادی، ملی پوش دوومیدانی کشورمان در خصوص 
اینکه درخواستی برای سفر به آلمان برای جراحی  خار پاشنه اش داشته 
اظهار کرد: ما 10 روز پیش به همراه سرپرســت فدراسیون دوومیدانی 
خدمت آقای صالحی امیری ریاست محترم کمیته ملی المپیک رسیدیم 
و درباره برنامه هایمان صحبت کردیم. با ایشان مشورت کردیم و گفتم 
مشکل خار پاشنه دارم و نظر ایشان را درباره اینکه االن جراحی کنم یا 

بگذارم برای بعد از المپیک جویا شدم.
 وی ادامه داد: آقای صالحی امیری از من پرســیدند قبالً پایت را کجا 
عمــل کردی؟ من به او گفتم بعد از المپیک ریو پایم را در آلمان عمل 
کردم و مشکلی نبوده است. پس از این صحبت ها صالحی امیری  گفت 
بهتر اســت برای جراحی به آلمان بروی و من هم گفتم هر تصمیمی 

گرفته شود احترام می گذارم.

مستندات حاکی از برگزاری المپیک است
ورزش: رئیس کمیته ملی المپیک گفت: تمام مستندات حاکی از این 
اســت المپیک توکیو سال آینده برگزار می شــود و ایمان دارم در این 

بازی ها قهرمانان ما غیرت ایرانی را به جهانیان نشان خواهند داد.
رضــا صالحی امیری در فاصله زمانی یک ســال مانده تا آغاز بازی های 
المپیــک بیان کرد: امروز روزی اســت که همه بایــد در توکیو حاضر 
می شدیم و ملت، تالش ها و قهرمانی های شما را مشاهده می کردند. به 
نظرم پدیده کرونا هم تهدید هم فرصت بود. از این جهت تهدید بود که 
تمام برنامه های ما و ۲0۶کشــور را دستخوش تغییر کرد. از این جهت 
یک فرصت بود به فکر انسان هایی باشــیم که دچار بحران شده اند و 

ورزشکاران همدردی را سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی ادامه داد: هدف از رســیدن به ســکوی قهرمانی، رسیدن به مرام 
پهلوانی است. اگر ما نتوانستیم به توکیو برویم اما امروز در کنار هموطنان 

خود هستیم احساس مشترک همدردی داریم.

پاکدامن: فخری نباشد شمشیربازی یتیم می شود
ورزش: ملی پوش سابر ایران گفت: اگر خدای نکرده اتفاق غیر مترقبه ای 
برای پیمان فخری رخ دهد، بدون شک رشته شمشیربازی و رشته سابر 

یتیم می شود.
علــی پاکدامن در خصوص ابتــالی پیمان فخری به ویــروس کرونا 
اظهارکرد: هنگامی که متوجه شدم پیمان فخری به کرونا مبتال شده و 
در بیمارستان بستری شده است قلبم داشت از جا کنده می شد و حس 
عجیبی به من دست داد. تنها درخواست من از خدا این بود هر طور شده 

سالمتی را به سرمربی ما برگرداند. 

درخشش حدادی در دوئل با جیان لیان 
ورزش: تیم بســکتبال »نانجینگ مانکی کینگز« که از حامد حدادی 
ملی پوش ایرانی در ترکیب خود بهره می برد در ادامه مســابقاتش در 
لیگ بســکتبال چین با نتیجه 10۶ بــر 1۳1 از »گوانگدونگ تایگرز« 

شکست خورد.
نتایــج کوارترهای این بازی ۲۳ بــر ۳۳، ۳1 بر ۲1، ۲9 بر ۳8 و ۲۳ بر 
۳9 بود. حامد حدادی در این بازی خارج از خانه به  عنوان بازیکن اصلی 
برای تیمش به میدان رفت و ۳۳ دقیقه در زمین بود. او با آمار 17 امتیاز، 
پنج پاس گل و 11 ریباند، زمین را ترک کرد. جو یانگ ۴8 امتیاز دیگر 
برای نانجینگ کسب کرد. »نانجینگ مانکی کینگز« از ۴۵ بازی خود در 

CBA دارای 18 پیروزی، ۲7 شکست و ۶۳ امتیاز است.

کیانوش در انتظار نقره المپیک لندن
ورزش: وزنه بردار ایرانی پس از هشــت سال می تواند مدال برنز خود 
در المپیــک لندن را با مدال نقره عوض کند. به جز ســعید محمدپور 
و نواب نصیرشــالل؛ دیگر وزنه بردار ایرانی که پس از المپیک لندن به 
دلیل دوپینگ رقبایش توانسته مدال خود را خوشرنگ تر کند کیانوش 

رستمی است.
کیانــوش که در المپیک ۲01۲ در دســته 8۵ کیلوگرم وزنه می زد با 
ایستادن در رده سوم، مدال برنز را بر گردن آویخت، اما در بررسی مجدد 
نمونه های دوپینگ وزنه برداران در این المپیک او صاحب مدال نقره شد.

این اتفاق که مورد تأیید IOC هم قرار گرفته توسط فدراسیون جهانی 
وزنه برداری پیگیری می شود تا در نخستین فرصت مدال نقره به رستمی 
اهدا شود. البته IOC از رستمی خواسته مدال برنز خود را تحویل دهد 
تا مدال نقره احتماالً در یکی از مسابقات بین المللی به او اهدا شود. این 
مدال باید از طریق کمیته ملی المپیک ایران در اختیار IOC قرار بگیرد. 

 تمجید فدراسیون جهانی
 از سریع ترین مرد عمودی جهان

ورزش: فدراســیون جهانی صعودهای ورزشــی )IFSC( با انتشار 
پستی در صفحه اینســتاگرامش به تعریف از سنگنورد ایرانی رضا 

علیپور پرداخت.
در این پســت ضمن تمجید از این ســنگنورد ایرانی نوشــته شده 
است علیپور رکورددار سرعت ســنگنوردی جهان است. همچنین 
فدراســیون جهانی به فارســی جمله »محدودیت ها تنها)فقط( در 
ذهن ما وجود دارند...)واقعی نیستند(« اشاره می کند. چندی پیش 
در فضای مجازی گفته می شــد دیگر او رکورددار سرعت جهان در 
سنگنوردی نیست که این ورزشکار به این صحبت ها واکنش نشان 

داد و آن را تکذیب کرده بود. 
او در پاســخ به اینکه آیا رکورد شما شکسته شده است تأکید کرده 
بود: رکورد من را کســی نشکسته و دیواره ای که الیسنس ندارد از 
لحاظ ثبت رکورد مورد قبول واقع نمی شــود. در مسابقات آسیایی 
دیواره الیســنس و تأیید فدراســیون جهانی را نداشت و زمان های 

ورزشکاران رکورد حساب نمی شود. 

گزارش کوتاه

فدرر: 
به خداحافظی در دوران اوج فکر نمی کنم

اسپورت اکسپرس: راجر فدرر که با کسب ۲0 جام قهرمانی 
گرنداسلم رکورددار جهان محســوب می شود می گوید هرگز 
به فکر خداحافظی در دوران اوج نبوده اســت. این تنیسور ۳9 
ساله اهل سوئیس گفت: تمرینات ویژه آماده سازی پس از عمل 
جراحی را سپری می کنم و آماده رقابت در سال ۲0۲1 می شوم. 
برای رســیدن به این هدف و کسب بهترین شرایط جسمانی 
برنامه ریزی می کنم. راجر فدرر افزود: هدف کنونی ام رســیدن 
به بهترین آمادگی در ماه دسامبر ۲0۲0 یا ژانویه ۲0۲1 است 
تا بتوانم آماده همه رقابت های سال آینده شوم. وی درباره زمان 
خداحافظی اش اظهارکرد: به خداحافظــی در دوران اوج فکر 
نمی کنم. اگر این گونه بود می توانســتم سال ۲017 که رافائل 
نادال را در پنج ســت شکست داده بودم خداحافظی کنم. این 
اتفاق می توانســت در تورنمنت سال گذشته ویمبلدون هم با 
شکست دادن نواک جوکوویچ رخ دهد. با این وجود دیدید که 

خداحافظی نکردم و به فکر بازنشستگی هنگام پیروزی نیستم.

شکل اداره و ریاست »بارسلونا« چگونه است؟

فراترازیکباشگاه!

zoom
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ادب و هنرادب و هنر

خبر

حمایتاصولیازبرگزیدهجشنوارهها
رمان جذاب »آتون نامــه« که چندی پیش برگزیده بخش رمان جایزه قلم 
زرین شــد، جدا از داشتن اسکلت بندی و نظام درونی منسجم و قابل قبول، 
از مضامین و مفاهیم ناب و در خور تعمقی برخوردار است. این اثر در کمال 
ایجــاز و به دور از اطناب و هجوگویی روایتگر بخشــی از تاریخ ســرزمین 
ماســت. در عین حال که رد پای تخیل نیز در بستر داستان مشهود است. 
رمان »آتون نامه« نوشته  محمد اسماعیل حاجی علیان  به برشی از زندگی 

»اسمال طالیی«  اختصاص دارد. 
 اسماعیل خان فرزند طالب خان یکی از سرداران دوران فتحعلی شاه است. قابل 
ذکر است، ســقاخانه ای به نام او در صحن عتیق حرم رضوی وجود دارد. با 
واکاوی و بررسی اولیه اثر یاد شده مشخص می شود نویسنده پیش از نگارش 
رمان یاد شده تحقیق جامع و کاملی در تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
کشور کرده است. دلیل ارزشمند بودن این اثر مطرح کردن مفاهیم عمیق 
بدست آمده در کمال ایجاز و در الیه های زیرین اثر است. توانمندی نویسنده 
در طرح رویدادهای تاریخی در قالب رمان تا حدی است که مخاطب به هیچ 
عنوان متوجه حضور نویسنده و حتی راوی مزاحم نمی شود. نویسنده آنچنان 
در نگارش »آتون نامه« تبحر داشــته اســت که این گمان به ذهن مخاطب  
خطور می کند که او براساس برخی دستنوشته ها و نامه ها،   داستان خود را 
پی ریزی کرده است. در صورتی که او هیچ نامه ای در اختیار نداشته است و 
تسلط او بر نثر دوره قاجار، فرهنگ، باورها، سنن و رویدادهای تاریخی، موجب 
شده تا مخاطب دچار شک و تردید شود. نکته قابل تعمق نثر جذاب و شیوای 
اثر است. این نثر از همان ابتدا به واسطه به کارگیری واژگان مناسب منطبق 

با دوره قاجار توانسته مخاطب خود را مجذوب کند. 
یکــی از ویژگی های مهم برگزاری  یک جشــنواره و یا جایزه ادبی، معرفی 
بهترین اثر سال  است و در پی آن قدردانی و معرفی نویسنده ای  است که به 
قول فاکنر دچار عرق ریزان روح شده است و اثری در خور تعمق خلق کرده 
اســت. اما این نباید تمام ماجرا باشد. در ایران متأسفانه پس از برگزاری هر 
جشنواره دیگر کسی در پی استفاده بیشتر از این رویداد نیست. همه چیز به 
پایان می رسد  و تنها خبرنگاران چند گزارش و مصاحبه ای  در خصوص  آثار 
برگزیده تهیه می کنند. بی شک مسئولیت  ایجاد جریان  تأثیرگذار در جامعه 
ادبی  بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد  و سایر مراکز ادبی صاحب سرمایه است. 
نمی توان از یک »ان جی او« مثل انجمن قلم ایران که پشــتوانه مالی ندارد 

توقع داشت در حد و اندازه یک وزارتخانه وارد میدان شود. 
متأســفانه در برنامه و دســتور کار این مراکز ایجاد موج بزرگ ادبی پس از 
برگزاری هر جشنواره،  وجود ندارد. مراکز یاد شده حتی برنامه مدونی برای 
جشــنواره های خود ندارند. جشنواره هایی که در ســال های اخیر به دلیل 
عدم حضور داوران زبردســت، رو به حضیض رفته است. این در حالی است 
که ظاهراً مسئوالن محترم سازمان های یاد شده نیز دغدغه ای برای حمایت 
از نویسندگان  توانمندی چون  حاجی علیان   ندارند . جا دارد متولیان امور 
فرهنگی  در این ارتباط  دوراندیشی کنند. یکی از دالیل ایست ادبیات کشور 
و راکد بودن جریان های ادبی معاصر، عدم حمایت اصولی و بنیادین اســت. 
بی شک در میان نویسندگان و شــاعران کشور افراد توانمندی هستند که 
می توانند  در حد و اندازه مولوی، خاقانی، حافظ، بیهقی و سعدی ظاهر شوند. 
جا دارد طرح حمایت اصولی از نویسندگان برگزیده جشنواره ها در دستور کار 
قرار بگیرد. به افرادی چون حاجی علیان  باید میدان داده شود تا شاهد آثار 

برتر ادبیات کشور باشیم. 
»آتون نامه« رمان برگزیده جایزه قلم زرین به شمارگان  یک هزار و250 ، تعداد 

صفحات 132 و در سال 98 توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

کروناضیافتنوبلراهملغوکرد
ایســنابهنقلازرویترز:بنیاد 
نوبــل اعالم کرد به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا، ضیافت نوبل را برای 
نخستین  بار در نیم قرن گذشته 
لغو خواهد کــرد. برندگان جوایز 
نوبل 2020 به روال گذشته اعالم 

خواهند شد، اما در این دوره از جوایز نوبل از ضیافتی که در دهم دسامبر با 
حضور  یک هزار و 300میهمان در سوئد برگزار می شود، خبری نخواهد بود.

»الرس هایکنســتن« رئیس بنیاد نوبل بیان کرد: »دو مشــکل وجود دارد. 
امکان جمع آوری تعداد زیادی میهمان در کنار یکدیگر وجود ندارد. همچنین 
مشخص نیست افراد بتوانند به سوئد سفر کنند«. آخرین  باری که ضیافت 
نوبل لغو شد به سال 1953 بازمی گردد. این مراسم در طول جنگ جهانی اول 
و دوم نیز لغو شده بود. به گفته بنیاد نوبل، هنوز کامالً مشخص نیست  مراسم 

اهدای جوایز در چه شرایطی برگزار خواهد شد.

ادبوهنر/صباکریمی با شــیوع ویروس 
کرونا حدس اینکه ممکن است نمایشگاه کتاب در 
اردیبهشت ماه سال 99 برگزار نشود، کار چندان 
سختی نبود و بسیاری از ناشران و عالقه مندان به 
نمایشــگاه آن را پیش بینی می کردند، اما پس از 
کش و قوس های فراوان، شورای سیاست گذاری، 
برگزاری نمایشــگاه کتاب تهران در سال جاری 
را منتفی دانســت و با ابالغ رسمی وزارت ارشاد 
مبنی بر عدم برپایی قطعی نمایشــگاه، حدس و 
گمان ها به واقعیت پیوست و نگرانی ناشران رنگ 
و بوی جدی تری به خود گرفت. ناشــرانی که در 
شرایط عادی همواره با مشکالت بسیاری دست 
و پنجه نرم می کنند، این بــار باید خود را برای 
یک رخداد غیرقابل پیش بینــی دیگر هم آماده 
کنند. کتاب هایی که در شــرایط بد اقتصادی و 
کمبود و گرانی کاغذ در ماه های پایانی سال 98 
به چاپ رســید تا در نمایشگاه اردیبهشت سال 
جاری رونمایی شــود با سرگردانی مواجه شدند 
و دست ناشــران بیش از پیش بسته شده است. 
با این حال محسن جوادی، معاون امور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، هفته گذشته طی 
خبری اعالم کرد: وزارت ارشــاد برای حمایت از 
ناشران برنامه هایی دارد تا با ارائه تسهیالتی ویژه به 

ناشران، بخشی از این خسارت جبران شود. 
در راستای حمایت از کتاب فروشی ها، طرح  فصلی 
تابســتانه کتاب )در مرداد مــاه( و پاییزه کتاب 
همزمان با هفته کتــاب )در آبان  ماه( با افزایش 
50 درصدی اعتبارات اجرا خواهد شد. همچنین 
تسویه حساب با کتاب فروشی های مجری، تأکید 
بر اســتمرار خرید کتاب از ناشران برای تقویت 
کتابخانه  هــای عمومی و تخصصی در راســتای 

حمایت از ناشران، امکان برگزاری نمایشگاه کتاب 
مجازی، تسریع در توزیع کاغذ دولتی به ناشران 
متقاضی، تمدید تفاهم نامه با شرکت پست و ارائه 
تسهیالت ویژه به ناشران از طریق همکاری چند 
سازمان و بنگاه اقتصادی دولتی و خصوصی را، از 

دیگر برنامه های حمایتی عنوان کرد.
به هم خوردن تقویم ســاالنه فرهنگی ناشــران 
کــه عموماً با محوریت نمایشــگاه کتاب تنظیم 
و بســته می شــد و عــدم برپایی نمایشــگاه و 
مشکالتی همچون افزایش قیمت ها، ناشران را با 
چالش های بسیاری روبه رو کرده است، اما باید دید 
جایگزین هایی که در غیاب نمایشگاه ساالنه کتاب 
برای رونق بازار نشر در نظر گرفته شده تا چه حد 
می تواند تأثیرگذار باشد و آیا طرح های حمایتی 
ارشاد می تواند مرهمی بر زخم های این روزهای 

نشر و کمکی به حال ناشران باشد ؟ 

طرح های فصلی#
درباره  آموزگار،  محمود 
وضعیت این روزهای نشر 
می گوید: تولید ناشــران 
نشده  متوقف  کامالً  اگر 
اما ریتم کندی  باشــد، 
پیدا کــرده و با توجه به 
عدم برپایی نمایشگاه کتاب و امکان فروش کتاب 
در 10 روز و بــه تبع آن کمبود نقدینگی، قاعدتاً 
این مســئله روی تولید هم تأثیر می گذارد و اگر 
ناشران در این شرایط  کتابی هم منتشر می کنند 
به ندرت کتاب چاپ اولی در بین آن هاســت بلکه 
سراغ کتاب های پرفروششــان می روند و آن ها را 

تجدید چاپ می کنند.

نایب رئیس اتحادیه ناشــران، با اشاره به طرح های 
وزارت ارشــاد در حمایت از نشــر و کتاب ، ادامه 
می دهد: اگر بودجه ای برای برپایی نمایشــگاه در 
اختیار وزارت ارشاد است که امروز صرف نمایشگاه 
نمی شود، مهم ترین و مؤثرین اقدامی که می تواند 
همه بخش های مختلف چرخه نشر را دربر بگیرد و 
در این ماجرا سهیم کند، برگزاری طرح های فصلی 
است. در این طرح ها مبلغی به عنوان یارانه خریداران 
کتاب از طریق وزارت ارشاد پرداخت می شود و در 
کنار این مبلغ، سه، چهار برابر آن توسط مخاطبان و 
خریداران وارد این چرخه می شود و ما را تا حدودی 
به ارقامی که در سال های گذشته و ایام نمایشگاه از 

فروش کتاب داشتیم، نزدیک می کند.
وی در ادامه می گوید: بقیه مواردی که مطرح شده 
به نظرم خاصیت خیلی زیادی نخواهند داشت، مگر 
اینکه این یارانه به صورت مشــارکتی با بانک های 
عامل پرداخت شــود و مبالغی هم توسط بانک ها 
اضافه و وام های کم بهره ای به ناشران پرداخت شود. 
مدیر مســئول انتشارات نشــر عاّمه  در خصوص 
تأثیر طرح تسریع در توزیع کاغذ دولتی، به ناشران 
می گوید: این هم بی تأثیر نیست، اما اکنون فوریت 
ماجرا خیلی بیشــتر از در اختیار قرار دادن کاغذ 
دولتی به ناشــران متقاضی اســت. وضعیت نشر 
مانند بیماری اســت که حال وخیمی دارد و باید 
برایش اقدام های فوری انجام دهیم. اختصاص کاغذ 
صرف نظر از اینکه در جای خودش باید بررســی 

شود، اما در شرایط فعلی درمان مناسبی نیست.
آموزگار درباره ظرفیت های برپایی نمایشگاه مجازی 
به عنوان جایگزین نمایشگاه معتقد است: دیجیتال 
حوزه بسیار مهمی است و می تواند امکانات زیادی 
را عاید صنعت نشر کند، اما نکته مهمی که موجب 

می شــود این حوزه جایگاه واقعی خودش را نزد 
ناشران و اهل قلم پیدا نکند، حراست و مراقبت از 
حقوق پدیدآورنده است. به این معنا که در فضای 
مجــازی اطمینان کمتری دربــاره رعایت حقوق 
مؤلف و ناشــر وجود دارد. شــما ببینید وقتی در 
فضای فیزیکی آشکارا کتاب های دیگران را چاپ 
می کنند و با تخفیف می فروشند، طبیعی است که 
این نگرانی نسبت به حوزه دیجیتال بیشتر باشد 
که با شکستن یک قفل می توان به سادگی به آن 
دسترسی پیدا کرد، به ویژه پی دی اف کتاب ها که 
در کانال های مجازی فراوان هســتند و آن ها را با 
پزهای مترقیانه و ترویج کتاب خوانی بدون توجه 
به حقوق صاحبان آثار، بارگذاری می کنند. اگر به 
این مسئله نپردازیم و  شرایط را در رابطه با حقوق 
صاحبان آثار در فضای دیجیتال بهبود نبخشیم، 
این حوزه جایگاه واقعی خودش را پیدا نخواهد کرد.

گرانی هزینه های پست #
مدیرعامــل انتشــارات 
ســوره مهــر می گوید: 
نمی توان  کــه  زمانــی 
برگزار  کتاب  نمایشگاه 
حرکتــی  هــر  کــرد، 
می تواند قــدری از آالم 
آن را کم کند و اگر به بخشی از این برنامه ها هم 
عمل شــود، قطعاً به جریان نشر کمک می کند، 
زیرا نشــر صدمه دیده است و این مسئله فقط از 
زمان شیوع بیماری به وجود نیامده و این صنعت 
پیشتر هم با مشکالتی روبه رو بوده است. از طرفی 
دیگر کرونا فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار 
داده و گرانی ها و کاهش قدرت خرید مردم تأثیر 

منفی روی نشر داشته است، چرا که هزینه های 
تولید باال رفته و اولین چیزی که از ســبد خرید 
مردم خالی می شــود، محصوالت فرهنگی است. 
بنابراین هر چیزی که بتواند به برقراری تعادل بین 
بهای تمام شده تولید کتاب به ناشران کمک کند 
و از آن طرف توزیع مناسبی داشته باشد، به نشر 

کمک کرده است. 
حمید قره داغی اضافه می کند: موضوع دیگر بحث 
پست است که وزارت فرهنگ و ارشاد پیشتر 50 
درصد هزینه پســت را تقبل کرده بود. به نظرم 
این طرح بســیار خوبــی بود و از آن اســتقبال 
شــد، اما به صورت مقطعی به اجرا درآمد. شاید 
بد نباشــد مثالی از غرفه مجازی سوره مهر بزنم. 
زمانی که ما ارسال رایگان را برای مخاطب در نظر 
گرفتیم، استقبال مردم از سایر شهرها باال رفت و 
از روستاهایی خرید کتاب داشتیم که شاید این ها 
هیچ گاه فرصت آمدن به تهران را نداشتند و از این 
طریق کتاب ها را سفارش دادند و به شکل رایگان 

در اختیارشان قرار گرفت.
وی تصریح می کند: بنابراین هزینه پســتی یک 
پارامتر مهم است که حتماً می تواند برای ناشران و 
البته عالقه مندان کتاب جذاب باشد و بسیار مؤثر 
خواهد بود. نکته دیگر بحث توزیع کاغذ است که 
می تواند به کاهش قیمت تمام شده کتاب کمک 
 کند، چــرا که امروز یکی از مهم ترین هزینه های 
کتاب، چاپ کاغذ اســت و اگر این قیمت پایین 
بیاید ناشــر هم کتــاب را با قیمت تمام شــده 
پایین تری عرضــه می کند و در توان خرید مردم 

قرار می گیرد.
مدیرعامل انتشارات سوره مهر در بخش دیگری 
از ســخنان خود می گوید: تجربیات ما در حوزه 
برپایی نمایشگاه های مجازی نشان می دهد رفتار 
مصرف کننده کتاب در ایران هنوز به طور کامل به 
سمت فضای مجازی نرفته است. تغییر این رفتار 
زمانبر اســت و نیازمند طرح های تشویقی است. 
ما باید فضایی ایجاد کنیم که مخاطب عالقه مند 
شــود به خرید در حوزه مجازی ورود کند و این 

تبدیل به یک رفتار شود.
وی درباره لغو نمایشــگاه و تأثیــر آن بر تقویم 
ساالنه ناشران، می گوید: ایده هایی که برای ترمیم 
آســیب های ناشــی از کرونا در نظر گرفته شده 
می تواند ضرر و زیان را به حداقل برساند. اسفند 
ماه سال گذشته که شیوع این بیماری جدی شد 
و احتمال عدم برگزاری نمایشگاه می رفت، زمانی 
بود که بســیاری از ناشران کتاب هایشان را آماده 
کــرده بودند. بنابراین باید به آن ها فرصت عرضه 
داد و در غیاب نمایشگاه کتاب، اشکال مختلفی 
مانند طرح هــای ویژه وزارت فرهنگ و ارشــاد 
را پیاده ســازی کرد تا از طریق کتاب فروشــی و  
برپایی نمایشــگاه های کتاب مجازی تا حدودی 
این وضعیت را جبران کرده و کمک رسان باشد. 
مجموعــه این طرح ها می توانــد درصدی از این 
آسیب را ترمیم کند و اگر به درستی انجام شود 
می تواند بخشی از این کسری ها را به ویژه در بحث 

کاغذ و طرح های کتاب فروشی جبران کند.

بهیادمردیکهسازشبهوسعتکلفرانسهارزشداشت!

هنرمند شناخته شده موسیقی بلوچستان درگذشت 
ایسنا:می گفت کل فرانسه را هم که به او بدهند سازش را به آن ها نخواهد فروخت؛ این 
بود نگاه مردی که با اتفاق نظر تمام نوازندگان بلوچ، عنوان بهترین نوازنده »ســرود« را 
به خود اختصاص داده بود و متأسفانه  موسیقی نواحی کشور برای همیشه از داشتنش 

محروم شد.
صبح جمعه ـ سوم مرداد ماه ـ عرصه موسیقی نواحی کشور یکی دیگر از ُدردانه هایش 
را از دست داد. رسول بخش زنگشاهی، هنرمند چیره دست سیستان و بلوچستان که در 

قیچک  نوازی ید طوالیی داشت، در سن ۷9 سالگی دار فانی را وداع گفت.
زنگشــاهی تا همین چند سال پیش هنوز ســاز پدرش را در دست می گرفت. او حتی 
وقتی با این پیشنهاد مواجه شده بود که ساز قیچکش را به قیمت 12میلیون تومان به 
فرانسوی ها بفروشد، در پاسخ گفته بود حتی اگر همه فرانسه را به او بدهند، سازش را 

به آن ها نخواهد داد.
وی دو ساز قیچک داشت که یکی را از پدرِ پدرش به ارث برده  بود و به خوبی آن را تزئین  

کرده  بود  و می گفت تاکنون آن را سه  بار تعمیر کرده  است.
هشــت نسل است که در خانواده زنگشاهی ساز می نوازند. خود او از 1۴سالگی قیچک 
را در دســت گرفته و نواختن آن را از پدرش یاد گرفته  بود  و تا سال 95، ۶1 سال بود 

که می نواخت.
حاتم بلوچ زهی درباره استاد زنگشاهی گفته است: »در بلوچستان طایفه های بسیاری 
زندگی می کنند و در هر 20 طایفه دو تا سه طایفه، ساز را به  صورت ارثی می نوازند. حتی 
اگر کســی از یک طایفه دیگر بخواهد نوازندگی یاد بگیرد فضایی برای آموزش این کار 
وجود ندارد. استاد رسول بخش زنگشاهی، قدیمی ترین نوازنده در طایفه زنگشاهی است. 
کسانی که استاد را می شناسند او را به خانه  می برند تا به آن ها آموزش دهد، در غیر این 

صورت فضایی برای این کار وجود ندارد«.
موسیقی بین برخی طایفه ها در سیستان و بلوچستان رونق بسیاری داشته است. زمانی 

که عده ای در بلوچستان دور هم جمع می شدند از نوازنده ها می خواستند در دورهمی ها 
برایشان بنوازند. این کار را بیشتر برای شاد بودن انجام می دادند. البته در مجالس عروسی 
هم از نوازنده های بلوچی زیاد استفاده می شد. در واقع هنرمندان موسیقی بلوچی فقط از 

طریق نوازندگی روزگار می گذراندند.
پیش از زنگشاهی شاعرانی مثل »ُمال غالم قادر رحمانی« و »کمال خان« که همراه استاد 
بودند، فوت کردند. استاد همیشه در کنار خواننده اش بود و زمانی که آن ها فوت کردند، 

دیگر کسی برای ساز خالی پول نمی داد.
به کسی که در بلوچستان ساز می زند، می گویند کم نسل است، یعنی او کارهای جهنمی 

انجام می دهد؛ البته بسیاری از افراد هم در این منطقه، موافق موسیقی هستند.
زنگشــاهی درباره استقبال نسل جوان از موسیقی بلوچی گفته بود: جوانان امروز چون 

موسیقی سنتی بلوچ را نمی شناسند، بیشتر به سازهای اروپایی گرایش دارند. هر چیزی را 
که نوتر باشد، بیشتر می پسندند. نسل جوان هم از سازها استقبال نمی کند. پسر کوچکم 

سهیل می گوید، تو چه جایگاهی داری که من هم راه تو را ادامه دهم؟!
این پیشکسوت موسیقی نواحی بلوچستان که شاگردانی از فرانسه داشت، در این زمینه 
توضیح داده بود: »در فرانسه، سوئد، بلژیک، آلمان، سوئیس و ایتالیا اجراهایی داشتم و 
دانشــگاه پاریس نیز مدرک دکترای افتخاری به من داد. در سال 1998 میالدی حتی 
پیشنهاد کردند همراه اعضای خانواده ام به فرانسه مهاجرت کنم، اما چون هیچ کجا ایران 

نمی شود و از طرفی چون فرهنگ ما با کشورهای دیگر متفاوت است، نپذیرفتم«.
وی درباره اینکه چرا فرانســوی ها به موسیقی بلوچی توجه نشان می دهند، گفته بود: 
تعدادی از بلوچســتانی ها به فرانسه مهاجرت کردند و چند بلوچی در سازمان فرهنگ 
فرانســه کار می کنند. رســتم میرالشــاری، خواننده بلوچی که در سوئد کار می کند، 
گروه های موسیقی بلوچی را برای اجرا در این کشور معرفی می کند. مردم این کشورها 
از این نوع موسیقی استقبال می کنند و بلیت های اجرا را با قیمت بسیار باالیی می خرند.

رسول بخش زنگشاهی متأسفانه مانند بسیاری از هنرمندان پیشکسوت کشور  به خصوص 
در حوزه موسیقی نواحی، مشکل معیشت داشت. ندیم، فرزند او، پیشتر به ایسنا گفته بود 
انتظار داشتند برای پدرش سرپناهی تهیه کنند تا او دغدغه کرایه خانه نداشته باشد و 

مستمری اش را بیشتر کنند که بتواند هر ماه با آن مبلغ روزگار بگذراند.
آن ها همچنین نامه ای برای دســتیار ویژه رئیس جمهور و نیز معاون هنری وزیر ارشاد 

وقت نوشته بودند و انتظارات  خود را در آن نامه مطرح کرده  بودند، ولی اتفاقی رخ نداد.
در بهمن ســال 95 که فرزند اســتاد زنگشــاهی در مواجهه با پرسشی درباره آخرین 
وضعیت پای مصنوعی که قرار بود برای پدرش ساخته شود قرار گرفت، گفته بود: گویا 
پیگیری های آن ها از طرف دولت نتیجه نداده و در نهایت چند نیکوکار هزینه های این 

کار را برعهده گرفته اند.

موسیقی 

در حوالی داستان

کامرانپارسینژاد،نویسندهومنتقد
annotation@qudsonline.ir
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برگ س���بز و س���ند خودرو س���واری پراید GTXi مدل 
1385 رن���گ س���فید ب���ه ش���ماره موت���ور 1642485 و 
شماره شاسی S1412285915128 به شماره انتظامی 
776 م 96 ایران 32 بنام هادی لسانی عارفی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و کارت ماشین خودروی پراید مدل 1387 
رنگ س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 126ق92 ایران 14 
شاس���ی  ش���ماره  و   2655070 موت���ور  ش���ماره   
ترخان���ی  مه���دی  مالکی���ت  ب���ه   S1412287559406
اش���کفتی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد. 

,ع
99
04
06
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ق���رارداد ش���ماره 2606 م���ورخ 81/3/19 موضوع یک 
قطعه زمین به شماره پالک 193 از طرح 50 هکتاری 
فاز 2 صدرا به مس���احت 230 مت���ر مربع به مالکیت 
محم���د رضا تاجدانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد .

,ع
99
04
04
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
04
04
1

س���ند 3 برگ سفید موتورسیکلت زیگما مدل 1394 
رن���گ بنفش به ش���ماره موت���ور 0125N1D310671 و 
شماره شناسایی 125A9401817***N1D به شماره 
انتظام���ی 55231 ایران 773 به مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناسنامه)برگ سبز(وکارت پالک نوع وانت سیستم 
نیسان تیپ2400 رنگ ابی  مدل 1389 شماره موتور 
 NAZPL140TBN284266 565729 ش���ماره شاسی
شماره پالک 573 س 38 ایران 95 بنام محمدامین 
حس���ین بر مفق���ود گردی���ده واز درجه اعتبار س���اقط 

میباشد . ,ع
99
04
03
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایوانکی )924021(

 آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی حفاظ با مسئولیت محدود به شماره ثبت 127 و شناسه ملی 10100303027

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,03,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مصطفی محمودی به شماره ملی 
0082371156 با پرداخت مبلغ 98,000,000 ریال به صندوق شرکت ، در ردیف شرکاء قرار گرفت . خانم نرگس محمودی به شماره 
ملی 0075464136 با پرداخت مبلغ 1,000,000 ریال به صندوق شرکت ، در ردیف شرکاء قرار گرفت . خانم سعیده محمودی به 
شماره ملی 0075183714 با پرداخت مبلغ 1,000,000 ریال به صندوق شرکت ، در ردیف شرکاء قرار گرفت . سرمایه شرکت از مبلغ 

50,000,000 ریال به مبلغ150,000,000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه بشرح مذکور اصالح گردید. 

,ع
99
04
01
4

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان )924022(

آگهی تغییرات شرکت گچ سمنان پارس با مسئولیت محدود به شماره ثبت 660 و شناسه ملی 10480038692

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,03,28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرکارخانم طاهره مومن آبادی به سمت رئیس 
هیئت مدیره ، سرکار خانم پریناز مومن آبادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ،آقای عباس مومن آبادی فرزند مرحوم حاج ذات 
اله به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل همراه 
با امضائ رئیس هیئت مدیره و درغیاب رئیس هیئت مدیره با امضائ نایب رئیس هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر باشد . 

مکاتبات عادی شرکت به امضاء مدیرعامل وممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. 

,ع
99
04
01
7

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان )924024(

 آگهی تغییرات شرکت کشاورزی دامداری جاهد کشت دامغان سهامی خاص به شماره ثبت 652 و شناسه ملی 10480038333

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,09,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای هوشنگ مخلصی عضو 
هیئت مدیره با کدملی 0040873307 و آقای علی مخلصی عضو هیئت مدیره با کد ملی 0073610186 و خانم شهرزاد 
مخلصی عضو هیئت مدیره با کد ملی 0070622078 به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . 
آقای سید محمدرضا امیرخلیلی به عنوان بازرس اصلی با کد ملی0077908120 و آقای احسان دارنده به سمت بازرس 

علی البدل با کد ملی 0045955735 برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . 

,ع
99
04
01
9

دامداری  کشاورزی  شرکت  تغییرات  آگهی 
جاهد کشت دامغان سهامی خاص به شماره 
ثبت 652 و شناسه ملی 10480038333

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
1398,09,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای 
هوشنگ مخلصی به سمت رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل با کد ملی 0040873307 و آقای علی 
مخلصی به سمت نائیب رئیس هیئت مدیره با 
کد ملی 0073610186 و خانم شهرزاد مخلصی 
عضو هیئت مدیره با کد ملی 0070622078 به 

مدت دو سال انتخاب گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان )924023(

,ع
99
04
01
8

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

چالشهایپیشرویصنعتنشردرغیابنمایشگاهکتاب

طرح های حمایتی ارشاد التیامی برای ناشران خواهد بود؟طرح های حمایتی ارشاد التیامی برای ناشران خواهد بود؟
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