
ترفندنخنما
بی بی ســی فارسی که شــاید هنوز هم 
خیلی ها آن را غول دنیای رســانه بدانند، 
یکــی از ترفندهــا و دروغ پردازی هایش، 
معرفــی نکردن چهــره واقعی میهمانان 
و کارشناســانش اســت. یکی از کاربران 
توییتری در حســاب کاربری خود نوشته 
است: »بی بی سی فارسی تعمداً وابستگی و 
دلبستگی های میهمانان خود را پنهان می کند. موسی شریفی خودش را همکار 
شبکه العربیه وابسته به سعودی معرفی می کند، ولی در بی بی سی فقط تحلیلگر 
خاورمیانه است! چنان که امیر طاهری، معاون کنونی اروپایی جان بولتون در 

مؤسسه گیت استون، سردبیر سابق کیهان )۴۲ سال قبل( معرفی می شود!«

دلبهکدامگروهببندیم؟
»کرونــا« اگرچه خیلی کارها و خیلی جاها 
را در سراسر جهان تعطیل کرده، اما محرم 
امسال نشان داد عزاداری برای امام حسین)ع( 
تغییر کردنی است اما تعطیل کردنی نیست. 
در همین راستا، کیانوش جهانپور، مدیرکل 
مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، با انتشار 
تصاویری از رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
توســط هیئت ها در توییتر نوشــت: »رعایت همدالنه ۹۵ درصدی پروتکل های 
بهداشتی در هیئت های سوگواری حسینی در سراسر کشور حکایت از آن دارد که 
برای هر کار و هدف بزرگی در فردای این سرزمین، کمافی السابق بیش و پیش از 

هرجا و هر کس، دل به کدام طیف و اقشار و گروه ها باید بست«.

تویروزروشن
البته تجاوز به زنــان آن هم در خیابان در 
غرب پدیــده تازه ای نیســت و البد تا به 
حال درباره آن زیاد خوانده و شــنیده اید. 
اما یک کاربر توییتــر جور دیگری به این 
خبر تکراری نگاه کرده اســت. این توییت 
را بخوانید: »تجاوز در روز روشن به دختر 
۲۵ ســاله ساعت ۱۱ صبح شنبه در مرکز 
منهتن. وقتی از ترس کرونا ماسک می زنی ولی موضوعی رو که برای مصونیت 
خودت از اشرار یعنی حجاب رو اجباری می دونی میشه این وضعیت... هم امنیت، 
هم شعور، هم آزادی رو می بری زیر سؤال. تازه این جماعت چشم و دل سیرن!«

هیچکجایدنیا
مدتی پیش رسانه های افغانستانی و غیر 
افغانستانی و برخی شخصیت های سیاسی 
این کشور، دنیا را روی سرشان گذاشتند 
و مدعی شدند پاسگاه های مرزی ایران با 
پناهجویان افغانستانی بد رفتاری کرده و 
سبب غرق شدن آن ها شده اند. کار حتی 
به جوابیه وزارت خارجه ایران هم کشید 
و برخی شاعران برای این اتفاق شعر سرودند. حاال این خبر را به نقل از یک 
کاربر توییتر بخوانید: »پلیس یونان پناهجوها رو کتک زده، تمام وســایل و 
حتی گوشی های همراهشون رو هم غارت کرده، جالب اینجاست که بیشتر 
این پناهجوها افغان بودن...همین تازگی ها یکی از دوستان افغان در انتقاد از 

ایران مدعی شده بود هیچ کجای دنیا با پناهجو چنین برخوردی ندارن«.

روایت اول
معترضانراترورکنید!

محمدتربتزادهترامپ انگار قرار نیست 
به حاشیه  ســازی هایش در آستانه انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا پایان دهد. پس از 
تمام حواشــی جور واجوری که در روزهای 
اخیر فضای سیاســی آمریکا را دچار بحران 
کــرده، رئیس جمهور این کشــور این بار از 
عامل کشتن دو معترض در شهر کنوشا در 

ایالت ویسکانسین دفاع کرده است!
اگر خاطرتان باشد حدود یک هفته پیش بود 
که یک نوجوان ۱7 ســاله سفیدپوش که از 
طرفداران دوآتشه ترامپ به حساب می آمد و 
عضو چندین انجمن نژادپرستی بود، به سوی 
تظاهرات کنندگان ضدنژادپرستی در کنوشا 
تیرانــدازی کرد کــه در نتیجه دو معترض 

کشته شدند.
این تیراندازی مرگبار که منجر به مرگ یک 
مرد سیاه پوست در جلو چشمان فرزندانش 
شد، سبب باال گرفتن دوباره موج تظاهرات 
ضدنژادپرســتی در آمریکا شــده است. در 
ادامه حواشــی این ماجرا، روز گذشته یکی 
از خبرنگاران در نشست خبری کاخ سفید، 
نظر ترامپ را درباره اقدام تروریستی نوجوان 
سفیدپوست پرســید. درحالی که خیلی ها 
انتظار داشتند ترامپ این اقدام وحشتناک 
را محکوم کند یا دســت کم از پاسخ دادن 
به آن طفــره رود، آقای رئیس جمهور رک 
و پوست کنده خطاب به مردم آمریکا اعالم 
کرد تروریست سفیدپوست کار درستی انجام 
داده اســت! ترامپ پس از این هم در دفاع 
از مهاجم سفیدپوست مدعی شد او تنها از 
خود در برابر سیاه پوســتان دفاع کرده و اگر 
این کار را نمی کرده به دســت آنان کشته 

می شده است! 
ترامپ دراین باره گفته است:»او )فرد مهاجم( 
قصد داشــته فرار کند، به زمین می افتد و 
به خشونت تمام مورد حمله مهاجمان قرار 
می گیرد؛ من حدس می زنم او در دردســر 
بزرگی افتاده بود و قصد داشت از خود دفاع 
کند وگرنه توسط مهاجمان کشته می شد«.

اظهــارات رئیس جمهور آمریــکا بالفاصله 
مورد انتقاد مردم این کشور قرار گرفت. کار 
حتی به جایی رســید که عالوه بر واکنش 
نشان دادن بسیاری از فعاالن حقوق بشری، 
جو بایدن، رقیب انتخاباتی اش هم وارد گود 
شد و رئیس جمهور آمریکا را به تفرقه افکنی 

در میان ملت آمریکا متهم کرد.
حاال کاربران فضای مجازی در واکنش به همه  
این حواشی هشتگ TrumpTerroism# را 

در فضای مجازی داغ کرده اند. این هشتگ 
با بیش از ۲0 هزار بار تکرار، تبدیل به ترند 
اول موضوعات سیاسی در آمریکا شده است. 
کاربران در ذیل این هشتگ، از رئیس جمهور 
آمریــکا بابت ترویج خشــونت و حمایت از 
تروریســم انتقاد می کنند. در پایان بخشی 
از توییت های منتشر شده توسط کاربران را 

می خوانید.
 این مــرد مریض اســت. کامالً جدی 
می گویم. او مشــکل روانــی دارد چون از 
مرگ سیاه پوستان خوشحال می شود. اینجا 
بحث نژادپرستی در میان نیست. ما با یک 
فرد بیمار طرفیم که اکنون مدیریت ایاالت 

متحده را به عهده دارد.
  ترامپ تروریســت واقعی است. ترامپ 
فعاالنه در حال تبلیغ خشــونت اســت. او 
می داند کــه دارد می بازد، بنابراین ســعی 
دارد جنبش هــای راســت گرای افراطی و 
نژادپرست ها را به خشونت واداشته و آن را به 

گردن معترضان صلح طلب بیندازد.
 ترامپ دقیقاً نمونه همان چیزی اســت 
که همفکرهای خود را به انجامش تشویق 

می کند. معترضان را ترور کنید.
  رأی بدهیــد، رأی بدهید، رأی بدهید... 

اگر رأی ندهید چهار ســال دیگر هم باید 
یک تروریســت را در سمت رئیس جمهور 

کشورمان تحمل کنیم.

روایت دوم
مسئوالِنسوسوِلژاپنی!

نظریه معروف »ادوارد لورنتس«  احتماالً 
را شنیده اید. همان نظریه ای که می گوید 
بال زدن یک پروانه در نقطه ای از جهان 
می توانــد طوفانــی را در نقطــه دیگری 
بیافریند. حکایت استعفای »شینزو آبه« 
در ژاپن و ترند شــدن هشتگ نامش در 
کشــور ما هم دقیقاً مصــداق بارز همین 
نظریه اســت! البته این را کاربران فضای 
خیلی هایمان  مثل  که  می گویند  مجازی 
از داغ شدن هشتگ #شینزوآبه در ایران 

شگفت زده شده اند. 
شاید »شینزو آبه« و »توییتر فارسی« یکی 
از بی ربــط   ترین ترکیب های ممکن به نظر 
برسند اما فضای مجازی به قدری عجیب و 
غیرقابل پیش بینی است که می تواند هر دو 

چیز نامرتبطی را به همدیگر ربط دهد!
ماجرا از چند روز پیش آغاز شــد که خبر 

اســتعفای نخســت وزیر ژاپن در فضای 
مجازی انتشــار یافت. تــا اینجا همه چیز 
عادی به نظر می رســید تــا اینکه »آبه« 
دلیل اســتعفایش را به رسانه ها اعالم کرد. 
نخست وزیر سابق ژاپن پس از اعالم استعفا 
بیان کــرد: »نمی خواهم در تصمیم گیری 

مهم، اشتباه رخ دهد«.
شینزو آبه، همچنین توضیح داد که به علت 
وخیم شــدن وضعیت بیماری اش از سمت 

خود کناره گیری می کند.
پــس از انتشــار دلیــل اصلی اســتعفای 
نخســت وزیر ژاپــن، کاربــران شــروع به 
شوخی با مسئوالن کشــورمان کردند که 
سال هاست باوجود تأکید رهبرمعظم انقالب 
بر جوان گرایی، همچنــان بر صندلی های 
ریاست تکیه زده اند. هشتگ طنزی-انتقادی 
#شــینزوآبه خیلی زود تبدیــل به یکی از 
ســوژه های توییتر شــد. در ادامه بخشی از 
توییت های منتشر شــده توسط کاربران را 

می خوانید.
 این ژاپنی های سوسول رو مقایسه کنید 
با مســئوالن ما که حاضرن همه چیزشونو 

ازشون بگیری ولی میز ریاستشونو نه.
 ایــن ژاپنی هــای بیچاره آن قــدر کار 
رو می دن به دســت جوون هــای خام که 
وضعشــون همینه دیگه. یکم از مسئوالی 

ایرانی یاد بگیرید!
پس از بــاال گرفتن واکنش های انتقادی به 
مسئوالِن خودمان، بخشی از فعاالن مجازی 
و رســانه ای، موج جدید خودزنی مجازی را 
موردحمله قرار دادند و از کاربران خواستند 
دالیل سیاسی استعفای نخست وزیر ژاپن 
و همچنیــن مدت زمانی که او در ســمت 
نخست وزیری بوده است را در نظر بگیرند 
و بعد از آن دست به مقایسه مسئوالن ژاپن با 
مسئوالن کشورمان بزنند. چند نمونه از این 

توییت ها را هم می خوانید.
 شما می خوای باور کنی شینزو آبه تنها 
به خاطر بیماری می خواد کناره گیری کنه 
مختاری، امــا از نظر من ژاپن و ســرانش 
اون قدر اســتقالل ندارن که هر تصمیمی 

گرفتند، بگیم بدون امر یا اذن آمریکا بوده.
 نصف اینایــی که دارن توییت می کنند 
نمی دونن شینزو آبه از سال ۲0۱۲ چسبیده 

بوده به صندلی نخست وزیری.
با وجود این حواشــی، اســتعفای »شینزو 
آبه« همچنان یکی از سوژه های داغ فضای 
مجازی اســت که بخشــی از کاربران آن را 
سوژه جوک های توییتری کرده اند و دسته 
دیگر هم حواشی سیاسی و غیرسیاسی این 

اتفاق را بررسی می کنند!

خدمتگزاریاغارتگر؟

فؤادآگاه:می خواهیم از پروفسور »پوپ« معروف حرف بزنیم که چه در 
آمریکا و چه در ایران، دو تصور درباره اش وجود داشته و دارد. در آمریکا، 
خیلی ها او را فقط یک دانشــمند و پژوهشــگر تصور می کردند و عده ای 
دیگر هم به او برچســب کمونیست بودن، جاسوســی و غیره می زدند و 
او را مجبور می کردند از شــغل های دولتی و رسمی کناره گیری کند. در 
ایران هم خیلی ها هســتند که می توانند ســاعت ها درباره خدمات او به 
فرهنــگ ایران زمین حرف بزنند و عده دیگری هم هســتند که حاضرند 
ثابت کنند »پوپ« به چیزی جز غارت یواشــکی میراث فرهنگی ایرانیان 

فکر نمی کرده است. 
اما امروز در ســالمرگش، ما قرار اســت اول بگوییم این باستان شــناس 
آمریکایی که کشــیش زاده هم هست، پس از ســال ها کار روی فرهنگ 
ایران، عاقبت در کشــورمان ماندنی می شود و وصیت می کند او را پس از 
مرگــش کنار آثار تاریخی فرهنگ ایرانیان دفن کنند. بعد هم نظرمان را 
درباره »آرتور پوپ« طوری که نه سیخ بسوزد و نه کباب می گوییم. البته 
یک حقیقت را واقعاً نمی شــود کتمان کرد که »پوپ« نخســتین کسی 
است که به مسئوالن و دلســوزان ایران 80 یا ۹0 سال تلنگر می زند که 
باید قدر میراث فرهنگی کشــورتان را بدانید و برای حفظ و نگهداری آن 
تالش جدی کنید. اقداماتش را هم که بررســی کنید متوجه می شــوید 
ظاهراً در این زمینه چیزی کم نگذاشــته است. »موری« کاردار سفارت 
آمریکا گفته اســت: »دولت و طبقه روشــنفکر ایران چنــان با پیام ها و 
گزارش های آموزنده آقای پوپ تحریک شــدند که بالفاصله برای عملی 
کردن پیشــنهادهای او کمیسیونی تشکیل داده اند. موزه شاهنشاهی که 
مدت زیادی مایه استهزای بازدیدکنندگان خارجی شده بود تخلیه شده 

است تا گنجینه واقعی آثار باستانی جایگزین آن شود«. 
منتها این را هم در جریان باشــید که فعالیت ها و تالش های »پوپ« در 
ایران و یا زحماتش بــرای معرفی فرهنگ و هنر ایرانی به جهان غرب از 
حیــث کمیت و کیفیت آن قدر حجم باالیــی دارد که آدم نمی تواند باور 
کند همه آن ها فقط به خاطر عشق این پروفسور به ایران و فرهنگش بوده 
اســت. حتی همین حاال هم اگر در ویکی پدیا و منابع دیگر جســت وجو 
کنیــد، در بخش فعالیت های او این عبارت را هم خواهید یافت: »هزاران 
قطعه شــئ که توسط تیم های باستان شناســی زیر مدیریت پوپ کشف 

شده بودند سر از موزه های بزرگ آمریکا و انگلیس درآوردند!«
به جز این ها راه اندازی انجمن فرهنگی ایران و آمریکا هم هست که اتفاقاً 
به این مورد انتقاد های زیادی وارد شــده و خیلی ها معتقدند این انجمن 
نه یک جاده دوطرفه بلکه بزرگراهی یکطرفه برای انتقال فرهنگ و سبک 
زندگی آمریکایی به ایران بوده اســت. خالصه اینکه راه شــناخت بیشتر 
شرق شناســانی مثل »پوپ« این اســت که با تــرازوی تحقیق و انصاف، 
بســنجیم و ببینیم کفه خدماتش سنگین تر اســت یا خیانت هایش؟ نه 
اینکه مثل چند ســال پیش عده ای را بفرستیم که قبر او را در اصفهان، 

کنار پل خواجو تخریب کنند!

 مجازآباد
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ورزشورزش
لیستباشگاهیالیستمجیدی؟

فهرست نقل و انتقاالت استقالل 
لو رفت

درفاصلهچندروزماندهتاشروعدوبارهاینرقابتها

وضعیت نگران کننده نمایندگان 
ایران برای لیگ قهرمانان آسیا

گفتوگوبااحسانچریکیبهانگیزهانتشاریککتابصوتیازادبیاتکالسیکفارسی

لذت گوش دادن به تاریخ گویای بیهقی

گاهیشمعهاحرفمیزنند
رقیهتوسلی:گاهی باید شمع ها حرف بزنند. با یک کارتُن شمع رفته ایم مزار.

شــام غریبان است. فکر کنم آقاجان -امشــب- گل الله دوست داشته باشد. 
گل فروش فقط الله بســاط کرده. خواهری پشت ماسکش افتاده به هق هق. 
نمی توانم بغلش کنم. ســر گالب را برمی دارم و می گویم کف دســتت را بده. 
برادرخان توی خودش مچاله است باالی آرامگاه. »علی« هم هست. با تماس 
تصویری که هشت بار قطع و وصل شده. شکل آدمی که هی می رود و یکهو 
برمی گردد. من هم هســتم، همان که خواهر برادرهایش نمی دانند شمع ها را 

دارد با فندک سوغاتی آقاجان روشن می کند.
جای »عزیز« خیلی خالیست. می دانم اگر حاال کنارمان بود می دانست چطور 
معجزه کند. مثالً قرآنش را که می خواند، قشنگ شبیه آن وقت ها که بابا می آمد 
خانه، می رفت چفت َمردش می نشســت و سر حرف را باز می کرد. عاشقانه و 
ُزل زنان. از همه چیز می گفت؛ یک کم درددل هم چاشــنی اش می داد؛ بلکم 

خرما هم تعارفش می زد.
بعد به آفرینش که توی ماشین بود می گفت: نازجان! صدای نوحه را بلند کن و 

شروع می کرد به عزاداری؛ جوری که ما را هم به خیمه سوگش می بُرد.
عجیب نیست که مادرها بهشــتی اند. بس که بالشان خورده به پَر فرشته ها؛ 
بس که سعه صدر دارند و اهل دوست داشتن اند؛ بس که دنیا را می ریزند توی 

سینه شان؛ همه زشتی ها و بدی ها و تلخی هایش را.
می دانم اگر با تمام حواسش اینجا بود به علی می گفت: دورت بگردم! پسر راه 
دور داشتن آداب دارد و قربان صدقه گویان راضی اش می کرد برود و لپ تاپش را 
خاموش کند و بی معطلی، دو ماچ آبدار می گذاشت روی کله مائده... از همان ها 

که خواهری وقت بی تابی گل ترمه می کارد روی سرش و او کیف می کند.
بعد پا تند می کرد سراغ عشق ارشدش، برادرخان. مطمئنم صدایش نمی کرد 
و خودش را می کشــاند پهلویش و بی کالم فقط می نشست کنارش؛ مهربان، 

مادرانه طور، پرحرارت.
آه از شــام غریبــان... چقدر مادر و پدر که نباشــند ما دانه هــای جدا از هم 

تسبیح ایم... هستیم اما پراکنده و گمشده ایم و دور خودمان چرخ می خوریم.
غریباننوشت: باید به »آفرینش« بگویم صدای مداحی را بلند کند. باید مادر 

بشوم. عین گل فروشی که با اشک می گفت من الله فروشم!
بایــد دل بزنم به دریای عاشــقی. به قول عزیز، به قربــان غریبی آل اهلل و 
کرب بال نرویم، چی می ماند از ما... هیچ... پاره ای گوشــت و استخوان که 

نمی شناسیمش.

طارمیپسازپیوستنبهپورتو:

قهرمانی در لیگ قهرمانان 
اروپا غیرممکن نیست

آن روزها

روزمره  نگاری
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سینا حســینی: رســیدگی به پرونده پرحاشیه مارک 
ویلموتس از سوی دستگاه قضا و پیگیری حقوقی مسئله از 
سوی مجلس شورای اسالمی به مذاق برخی مدیران فوتبال 
و ورزش ایران خوش نیامد اما برخالف نارضایتی این طیف 
حداقلی، افکارعمومی به شدت از این مسئله استقبال کرد 
تا مشخص شود نظارت مستمر همیشه یک مطالبه جدی 
مردم است. با تشکیل جلسات متعدد از سوی مراجع نظارتی 
از جمله کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی، سازمان 
بازرسی کل کشور و تأکید سخنگوی دستگاه قضا مبنی بر 
رسیدگی فوری به تخلفات روی داده در این پرونده، پرونده 
به دستگاه قضایی سپرده شد تا زوایای پنهان این ماجرا برای 

افکارعمومی آشکار شود.

شیطنت های داخلی#
همزمان با این اتفاق برخی نمایندگان مجلس با تهیه طرح 
استیضاح وزیر ورزش و جوانان خواستار حضور وی در مجلس 
شدند تا نگرانی های مسئوالن دستگاه ورزش نسبت به این 
اتفاق تشدید شود، اما در این بین برخی شیطنت ها از داخل 
سبب شــد نهادهای بین المللی روی این موضوع حساس 
شــوند تا چالشی جدید در خصوص پرونده استخدام بحث 
برانگیز مارک ویلموتس به وجود بیاید. البته این نخستین بار 
نبود برخی منابع داخلی چنین رفتاری را مرتکب می شدند. 
اما این بار که پای محاکمه متخلفان این پرونده کذایی بود 
خیلی زودتر از آنچه تصور می شد ماجرا به اطالع فیفا رسید 
تا آن ها به نشــانه حمایت از مدیران فوتبال خواستار پایان 

دادن به این ماجرا شوند.
مدیران فیفا با اســتناد به اطالعات دریافتی مدعی شدند 
رسیدگی مجلس و قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور به 
پرونده مارک ویلموتس نوعی دخالت دولت در حوزه مدیریت 
فوتبال است و این اتفاق خالف اساس نامه فدراسیون فوتبال 

است.

یکی به نعل، یکی به میخ#
تهدید فیفا بــا واکنش های فراوانی همراه شــد، منتقدان 
مدیریت فدراسیون فوتبال با استناد به رفتارهای مشابه از 
این قبیل مدعی شدند برخی افراد که حاال از سوی دستگاه 
قضا تحت پیگرد قرار گرفته اند با ارائه اطالعات به نهادهای 
بین المللی به دنبال پایان دادن به ِسیر تحقیقات هستند در 
حالی که فیفا پذیرفته است فوتبال ایران باید تحت قوانین 
داخلی جمهوری اســالمی فعالیت کنــد، از طرفی طیفی 
دیگر مدعی شدند نباید حساسیت نهادهای بین المللی را 

برانگیخت چون فعالیت های فوتبال از سوی این نهادها به 
حالت تعلیق در می آید.

در این بین ســکوت ســران وزارت ورزش و جوانان در نوع 
خود جالب توجه بود، با این حال فدراســیون فوتبال که از 
روز پنجشنبه هفته گذشــته این نامه را دریافت کرده بود، 
با انتشار بیانیه ای رسمی روی سایت اطالع رسانی خود در 
این باره نوشت: فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران با 
تأیید دریافت نامه مشترک فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا 
تأکید می کند همچون گذشته و همیشه ضمن احترام به 
قوانین فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، خود را مقید و ملتزم 

به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران می داند.
موضع گیری دو پهلو فدراســیون فوتبال نشــان داد آن ها 
می خواهنــد هر دو طرف ماجــرا را راضی نگه دارند به این 
دلیل به اصطالح معروف یکی به نعل زده اند و یکی به میخ! 
اما واکنش رسانه های فارســی زبان خارج از ایران کامالً به 

ســود فدراسیون فوتبال بود تا به نوعی با طرح این موضوع 
مقاصد سیاســی خود را دنبال کنند و سیســتم قضایی را 

تضعیف کنند.

حمایت فیفا از مبارزه با فساد#
با این وجود نصراهلل پژمان فر، رئیس کمیســیون اصل 90 
مجلس که هفته قبل با احضار هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 
و وزیر ورزش پیگیر این پرونده شده بود در مصاحبه ای اعالم 
کرد: به نظر می رسد فیفا در این موضوع دقت الزم را نداشته 
و نوع پیگیری هایی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده 
را به خوبی رصد نکرده اســت. همین مسئله سبب قضاوت 
همراه با عجله فیفا شــده و موضوع مطرح شده در ایران را 

مداخله شخص سوم در مسئله فوتبال می داند.
رئیس کمیســیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای 
اســالمی تأکید کرد: مســئله مطرح شــده در ایران، ابعاد 

پیچیده ای دارد که در حال بررسی است. مسلماً در صورت 
مشخص شدن تمام ابعاد این پرونده، فیفا همان طور که به 
خودش اجازه نداده در بعضی پرونده ها در کشورهای مختلف 
از جمله »کالچوپولی« ایتالیا ورود کند، در این مســئله هم 
مداخله ای نخواهد داشــت و حتی برای مبارزه با فســاد در 
فوتبال از اقدام های صــورت گرفته در داخل ایران حمایت 

خواهد کرد.

دفاع از بیت المال#
با این حال منابع خبری از بهارستان خبر می دهند نمایندگان 
مردم در خانه ملت به هیچ وجه قصد عقب نشینی در قبال 
فشارهای بیرونی را ندارند و همچنان خواستار برخورد جدی 
قوه قضائیه با متخلفان هســتند تا مسببان استخدام این 
سرمربی بلژیکی معرفی شوند و غرامت این انتخاب اشتباه 
و سهل انگاری صورت گرفته را شخصاً پرداخت کنند تا این 
هزینه سنگین و غرامت بسیار بزرگ از بودجه عمومی کشور 
پرداخت نشــود. باید دید با توجه به اصرار آن ها در روزهای 
آینده دستگاه قضا در این ارتباط چه تصمیمی خواهد گرفت 
و سرنوشت این پرونده جنجالی چه خواهد شد؟ بدون تردید 
فشارهای داخلی و خارجی با تصمیم جدی مجلس بیشتر از 
قبل خواهد شد به ویژه مسئوالن فدراسیون و دستگاه ورزش 
به این باور رســیده اند موضوع رسیدگی به تخلفات صورت 
گرفته جدی تر از هر زمانی اســت. از این رو در تالش اند با 
بهانه قــراردادن تهدید فیفا این موضوع را مدیریت کنند تا 

پرونده مختومه اعالم شود.

برخورد با خبرچینان داخلی#
راســتینه، رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی 
مجلس با تأکید بر اینکه قطعاً فیفا نیز باید به قوانین داخلی 
کشــورها احترام بگذارد، گفت: ورود کمیســیون اصل 90 
مجلس به پرونده مذکور کامالً قانونی و بر اســاس شکایتی 
اســت که عده ای از نمایندگان در رابطه با فســاد احتمالی 

رخ داده در پرونده ویلموتس صورت داده اند.
راســتینه تصریح کرد: همه دستگاه ها مکلفند تابع قوانین 
کشــور باشند و با هرگونه تخلف وزارت ورزش و فدراسیون 

فوتبال برخورد خواهد شد.
وی اضافه کرد: در عین حال مجلس و دستگاه های نظارتی با 
جریانی که در صدد است با یک فشار رسانه ای و بین المللی 
از طریق فیفا و AFC پرونده مارک ویلموتس را به حاشــیه  
براند تا امکان رسیدگی به فساد و تخلفات در حوزه فوتبال 

وجود نداشته باشد، رصد و برخورد خواهد کرد.

رسیدگی به موضوع فساد در فوتبال ایران به مذاق برخی خوش نیامد

 پاس اشتباه متخلفان پرونده ویلموتس به فیفا

گل محمدی به شایعات پایان داد
ورزش: سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با انتشار پستی در فضای مجازی به شایعات 
جدایی اش از این تیم پایان داد. یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس 
دیروز با انتشار پستی در فضای مجازی به شایعات چند روز اخیر پایان داد و اعالم 
کرد باشگاه پرسپولیس با سه بازیکن جدید قرارداد امضا خواهد کرد و سه بازیکن 
دیگر در روزهای آینده به این تیم خواهند پیوست. گل محمدی همچنین بار دیگر 
تأکید کرد شکســت تیمش در دیدار دربی جام حذفی روی مسائل فوتبالی نبوده 

است اما امیدوار است در دیدارهای آینده بتواند این شکست را جبران کند.

بازگشت صیادمنش به استقالل
ورزش: اللهیار صیادمنش بازیکنی بود که با ۱۷ سال سن به استقالل پیوست. 

این مهاجم جوان در اواخر لیگ هجدهم به بهانه مصدومیت برای استقالل بازی نکرد تا 
بدون مشکل لژیونر شود. اکنون این بازیکن به مسئوالن استقالل پیام داده به این تیم 
برگردد و دوباره به بازیکن گذشته تبدیل شود. به خصوص اینکه او متوجه شده مهدی 
قایدی چند ســالی در استقالل تجربه کسب کرده و این روز ها ستاره استقالل است و 
شاید او بتواند به این جایگاه برسد. در همین راستا، شنیده می شود مسئوالن استقالل 

نامه رسمی خود را برای جذب صیادمنش به باشگاه ترکیه ای فنرباغچه ارسال کردند.

2 میلیارد تومان قیمت رضایت نامه واسعی
ورزش: باشگاه استقالل با ارسال نامه رسمی به باشگاه پیکان خواستار جذب سعید 
واسعی شده است. این بازیکن یک فصل دیگر با پیکان قرارداد دارد و عبداهلل ویسی 
این بازیکن را برای فصل آینده در فهرست مد نظر خود قرار داده است. باشگاه پیکان 
برای صدور رضایت نامه سعید واسعی مبلغ 2 میلیارد تومان را در نظر گرفته است. 
از طرفی دو باشــگاه فوالد خوزستان و سپاهان خواستار جذب این بازیکن پیکان 
شده اند. باید دید مسئوالن پیکان در نهایت با انتقال واسعی که در فهرست ویسی 

هست موافقت می کنند یا خیر؟

جدایی۴۰۰ هزار دالری امیری
ورزش: وحیــد امیری بندی در قــراردادش گنجانده که با پرداخت مبلغی )گفته 
میشه ۴00 هزار دالر( می تواند به هر تیم خارجی دوست داشت برود. این بازیکن به 
مدیران باشگاه پرسپولیس اعالم کرده قصد دارد به پیشنهاد تیم قطری پاسخ مثبت 

داده و از این تیم جدا شود. 
گفته می شود ترابی تا آخر هفته راهی قطر می شود و با تیم جدیدش قرارداد امضا 

می کند. 
پیش از او ترابی با باشگاه پرسپولیس فسخ قرارداد کرد تا سرخ ها بدون بال شوند.

ورزش: مهدی طارمی مهاجم ملی پوش کشــورمان دیروز 
قراردادی چهار ساله با باشگاه پورتو پرتغال امضا کرد. پس از 
عقد این قرارداد مهاجم تیم ملی کشورمان با نشریه »اوجوگو« 

مصاحبه اختصاصی انجام داد که در ادامه می خوانید.

آرزوی دوران کودکی ام محقق شد#
مهاجم ایرانی درباره این انتخابش گفت: در فصل گذشته 
تمام بازی های پورتو را تماشا کردم. من این تیم را طوری 
دیدم که مانند یک تیم واقعی می جنگند و این نوع سبک 

بازی را دوست دارم.
وی افزود: من از اینکه این قرارداد را با پورتو امضا کردم بسیار 
خوشحال هستم. پورتو باشگاه بزرگی است و  تمام تالشم 
را برای موفقیت این تیم می کنم. نخستین ایرانی هستم که 
در باشگاه پورتو بازی می کنم و به نظرم به بهترین باشگاه 
دنیا آمدم. مهاجم گلزن ریوآوه دلیل انتخاب پورتو را این طور 
عنوان کرد: دلیل انتخابم این بود که از زمان کودکی از پورتو 
شناخت دارم. در کشورم، پورتو در میان باشگاه های پرتغال 

بیشــترین شــهرت را دارد. با آمدن به پورتو آرزوی 
کودکی ام محقق شد.

وقتــی طارمی درباره خاطرات کودکی اش از 
پورتو تعریف می کرد به سال 200۴ برگشت 
و وقتی ۱2 سال داشــت. او درباره آن دوران 
گفت: پورتو در ســال 200۴ قهرمان لیگ 
قهرمانان اروپا شد و من خیلی خوب آن سال 
را یادم می آید. پورتو در فینال مقابل موناکو 
بازی کرد و موفق شــد با نتیجه 3 برصفر به 

پیروزی برســد. در آن زمان مورینیو سرمربی 
پورتــو بود و در ترکیــب تیم، بازیکنان 

بزرگی حضور داشــتند. این 
خاطره شــیرین من از 

پورتو در آن سال ها 
بود.

می خواهم بیش از 20 گل بزنم#
امیدوارم با پورتو در رقابت های مختلف به قهرمانی برسم. 
بــه هواداران پورتو این قول را می دهم که تمام تالش خود 
را برای خوشحالی آن ها انجام می دهم. طارمی تصریح کرد: 
وظیفه من اســت که به تیم کمک کنم تا در تمام بازی ها 
برنده شود. اینجا فرصت های زیادی برای گلزنی نسبت به 
ریوآوه خواهم داشــت به همین خاطر می خواهم در فصل 
آینده بیشتر از 20 گل به ثمر برسانم. من اکنون شناخت 
خوبــی از لیگ دارم و به نظرم بهترین زمان برایم بود تا به 

بهترین تیم پرتغال منتقل شوم.

قهرمانی در لیگ قهرمانان محال نیست#
مهاجــم ایرانی درباره تأثیر آرزویش برای حضور در لیگ 
قهرمانان اروپا در انتخاب پورتو گفت: من به تمام جزئیات 
انتقالم به پورتو فکر کردم. این انتخاب تنها به خاطر این 
نبود که پورتو باشگاه خوبی است بلکه باشگاه باقدمت و 
بزرگی است که توانایی قهرمانی دوباره در لیگ قهرمانان 
اروپا مثل سال 200۴ را دارد. قهرمانی در اروپا 
به همراه پورتو محال نیســت و همه چیز 

ممکن است.
با ســرجیو  اینکه  دربــاره  طارمــی 
کونسیســیو، سرمربی پورتو صحبت 
کرده گفت: من با او صحبت کردم 
البته این گفت و گویم چندین ثانیه 
بیشتر طول نکشید. او به من گفت 
خوشــحال است که به اینجا آمدم. با 
هم می توانیــم کارهای بزرگی در تیم 
انجــام دهیم. از او شــناخت 
خوبی دارم و می دانم 
و  توانمند  مربی 
خوبی است. 

ورزش: باشگاه استقالل در نقل و انتقاالت با سه بازیکن 
لیگ برتری به توافق رســیده و منتظر پاسخ دو بازیکن 

دیگر است تا تیمش را برای لیگ بیستم تقویت کند. 
در حالی که بین احمد ســعادتمند، مدیرعامل باشگاه 
استقالل و فرهاد مجیدی، سرمربی آبی پوشان اختالف 
شدیدی ایجاد شده، اما این باشگاه طبق لیست خود در 

حال مذاکره با بازیکنان جدید است.
به گفته مسئوالن استقالل، مجیدی لیستی به باشگاه 
نداده و چون فرصتی برای ترمیم تیم برای حضور در لیگ 
قهرمانان آسیا باقی نمانده، کمیته نقل و انتقاالت باشگاه 

اقدام های خود را برای جذب بازیکنان جدید انجام داد.

لیست باشگاه استقالل#
لیست نفرات مدنظر استقالل شامل احسان حاج صفی 
)تراکتور(، اللهیار صیادمنش )فنرباغچه(، محمد حسین 
مرادمند )شهر خودرو(، سعید واسعی )پیکان( و حبیب 

فرعباسی )نفت مسجدسلیمان( است.
تاکنون توافقات با واســعی، مرادمند و فرعباسی انجام 
شده و مسئوالن اســتقالل به سه باشگاه این بازیکنان 
نامه رســمی برای جذب آن ها فرســتاده اند و اگر پول 
رضایت نامه آن ها از سوی باشگاه استقالل پرداخت شود، 

اسامی آن ها وارد لیست آسیایی استقالل خواهد شد.
جذب حاج صفی کار آســانی برای اســتقالل نخواهد 
بود، چرا که گرفتن رضایت نامه و پیوســتن او به جمع 
آبی پوشان هزینه سنگینی خواهد داشت، اما مسئوالن 
اســتقالل برای آن راهکاری اندیشیده اند تا بتوانند این 
بازیکــن را جذب کنند. حاج صفــی البته برای گرفتن 
رضایت نامه کار سختی در پیش دارد. درباره صیادمنش 
باید گفت باشگاه استقالل نامه رسمی به فنرباغچه ارسال 
خواهد کرد تا این بازیکن به صورت قرضی به استقالل 

بازگــردد. صیادمنش قصد دارد بار دیگر به اســتقالل 
برگردد و خودش را در جمع آبی پوشان احیا کند .

لیست مجیدی و خروجی های استقالل#
جدا از لیست باشگاه استقالل، پیگیری ها نشان می دهد 
مجیدی و کادر فنی اش لیســتی را تهیه کرده بودند که 
با فهرست باشگاه متفاوت است. گفته می شود در لیست 
مجیدی نفراتی چون حاج صفی، رامین رضاییان، آرمین 
سهرابیان و صابر حردانی حضور داشتند که البته از میان 
آن ها مسئوالن اســتقالل با حاج صفی و سهرابیان وارد 
مذاکره شده اند. در لیست خروج استقالل، نفراتی چون 
علی دشتی، محمد بلبلی و دو بازیکن مطرح قرار دارند 
که به دلیل در پیش بودن فینال جام حذفی هنوز نامی 
از آن دو بازیکن برده نشــده است. ضمن اینکه دشتی 

خودش درخواست جدایی کرده است.

واکنش سعادتمند به جدایی مجیدی#
احمد ســعادتمند در واکنش به مصاحبه جدید فرهاد 
مجیدی مبنی بر اینکه اگر استقالل قهرمان جام حذفی 
هم شد باشگاه به دنبال گزینه جدید باشد و تحت هیچ 
عنــوان پس از دیدار با تراکتور به کارش با این مدیریت 
ادامه نمی دهد گفت: من این مصاحبه را ندیدم. هرطور 
که  ایشان صالح می داند! من وظیفه داشتم برای وحدت 
و همدلی باشــگاه هرکاری از دستم برآید را انجام دهم. 
استقالل باشگاه بزرگی است و باید دل هواداران را شاد 
کنیــم. وی درباره اینکه مجیدی اعالم کرده هرکســی 
صحبت ها سعادتمند را بشنود متوجه می شود مدیریت 
قصد ادامه همکاری ندارد عنوان کرد: ما االن در آستانه 
فینال جام حذفی و کســب یک افتخار بزرگ هستیم. 

اکنون وقت پرداختن به مسائل حاشیه ای نیست.

طارمی پس از پیوستن به پورتو: 

قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا غیرممکن نیست
لیست باشگاه یا لیست مجیدی؟

فهرست نقل و انتقاالت استقالل لو رفت

ورزش: لیگ قهرمانان آســیا از ۱2 روز دیگر شــروع می شود و 
نمایندگان ایران از حدود بیستم شهریور راهی قطر خواهند شد تا 
در چهار گروه به ادامه رقابت با نمایندگان تیم های آسیای غربی 
بپردازند. به گزارش ایسنا این مسابقات به صورت متمرکز در قطر 
برگزار می شود و تا مرحله نیمه نهایی جریان دارد تا تکلیف یکی از 
فینالیست ها مشخص شود و در نهایت در تاریخ مدنظر AFC به 
مصاف قهرمان شرق آسیا برود. پرسپولیس، استقالل، شهرخودرو 
و سپاهان نمایندگان ایران تمرینات خود را برگزار می کنند تا با 
آمادگــی باالیی به این رقابت ها بروند و از حیثیت خود و فوتبال 
ایــران دفاع کنند ولی با این وجود، وضعیت تیم ها از حیث فنی 
نامناسب است و با این روند امیدی به تیم های ایران نمی رود که 

حتی از گروه خود هم صعود کنند.
نگاهی به حال و روز چهار نماینده ایران نشان می دهد آن ها گرفتار 
مشــکالت فنی و مدیریتی هستند و برای موفقیت در آسیا این 

وضعیت به معنی خودکشی است.

استقالل#
اوضــاع در تیم آبی پوش پایتخت بد نبود تا اینکه مدیرعامل این 
تیم راهی ایتالیا شــد و در آستانه دربی تهران شایعه بازگرداندن 
اســتراماچونی قوت گرفت تا مجیدی دلخور شود و پس از بازی 
استعفا دهد. دوشنبه شب اوج حواشی در این تیم بود که سرمربی 
استقالل اعالم کرد پس از فینال جام حذفی قصد همکاری ندارد. 
این اتفاق در حالی است که استقالل چند روز بعد از فینال جام 
حذفی باید به قطر برود اما با کدام سرمربی؟ در حالی نام مجیدی 
و دستیارانش ارسال شده که او دیروز از خجالت مدیرعامل تیمش 

در آمد و به نظر راه ها برای ادامه همکاری مسدود شده است.

پرسپولیس#
حذف سرخپوشان از جام حذفی با صحبت های انتقادی از سوی 
یحیی گل محمدی همراه بود که ترکش هایش به مدیرعامل این 
باشگاه هم می رســید چرا که او هنوز گامی برای تمدید قرارداد 
بازیکنانش برنداشته است. پرسپولیس پس از چند فصل با مشکل 
بزرگی به نام جدایی ستاره ها مواجه است و برخی از آن ها به بهانه 
فرصت مالی بهتر قصد جدایی دارند. دوشنبه مهدی ترابی فسخ 
کرد و مدیرعامل پرسپولیس می گوید به جز او هشت نفر دیگر هم 
مفادی در قراردادشان دارند که می توانند از تیم جدا شوند. به این 
بازیکنان اتمام قرارداد بشار رسن و علی علیپور را هم اضافه کنید 
که بارها گفته شده آن ها دنبال جدایی و لژیونر شدن هستند. به 

هر صورت وضعیت در اردوگاه قرمزپوشان مساعد نیست و تاکنون 
بازیکن جدیدی به خدمت گرفته نشــده تا تیم رفته رفته خالی 
شود و چه بسا گل محمدی با لشکری چند پاره به مصاف غول های 

آسیایی برود.

سپاهان#
خبر خوش برای طالیی پوشان دیار اصفهان این است مدیرعامل 
محبوب هواداران به این باشگاه بازگشته است و تاکنون قرارداد 
دانیال اسماعیلی فر نهایی شده اســت. درباره چند ستاره لیگ 
برتری هم خبرهای خوش شنیده می شود اما از آن سمت چندین 
بازیکن تیم خداحافظی کردند و به نظر سپاهان با یک خانه تکانی 

مواجه است. در این وضعیت باید به نبود سرمربی اشاره کرد که 
سپاهان هنوز با شاه ماهی خود به توافق نرسیده و در بازار شایعات 
درباره این تیم حرف بســیار زیاد است. اگر چه احتمال حضور 
سرمربی روی نیمکت سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا قوی است، 
اما مسئله زمان و کمبود فرصت باقیمانده بسیار مهم است و به 
نظر این تیم در حال فرصت ســوزی است که می تواند به قیمت 

حذف از مرحله گروهی تمام شود.

شهرخودرو#
اتفاقات عجیب تمامی ندارد. ســید مهدی رحمتی ســرمربی 
شهرخودرو شد تا در لیگ قهرمانان آسیا به عنوان بازیکن - مربی 
فعالیت کند. این موضوع به معنی پایان دوران بازیگری وی و ورود 
به عرصه مربیگری بدون داشتن مدارک الزم است. طبیعتاً او را 
یک مربی مدرک دار همراهی می کند اما کمبود تجربه عاملی است 
که موجب نگرانی هواداران و فوتبال دوستان نسبت به این تیم 
می شود. شهرخودرو با سرآسیایی، مربی سابق و موفق خود هم در 
آسیا موفق نبود و دو شکست از او به یادگار مانده است ولی این بار 
نوبت رحمتی است که از داخل زمین و از عقب ترین نقطه تیمش 

را هدایت کند و چه بسا دست به معجزه بزند.
وضعیت تیم های ایرانی مســاعد نیســت و امید هــواداران به 
موفقیت این چهار تیم کم اســت؛ مگر اینکه استقالل زودتر از 
این حواشی فاصله بگیرد و  زودتر تکلیف سرمربی تیم برای لیگ 
قهرمانان مشخص شود. پرسپولیس نیاز به تقویت شدن و ماندن 
ستاره هایش دارد. سپاهان قبل از هر خریدی باید تکلیف سرمربی 
تیمش را مشــخص کند و شــهرخودرو هم از این پس کارهای 

عجیب را انجام ندهد.

چرا یونایتد » دانی فن ِدبیک« را خریداری کرد؟

یک آژاکسی کالسیک در منچستر!
امیرمحمد سلطان پور: در حالی که بسیاری از باشگاه های مطرح فوتبال 
اروپا از جمله رئال مادرید و بارسلونا خواهان به خدمت گرفتن دانی فن ِدبیک 
هافبک جوان بودند، این منچستریونایتد بود که موفق شد با پرداخت ۴0 
میلیون پوند به آژاکس با این بازیکن با اســتعداد قرارداد پنج ساله به 
امضا برساند. اما چرا این ملی پوش هلندی در چند وقت اخیر این قدر 
مورد توجه باشگاه های بزرگ اروپایی قرار داشت و چرا یونایتد او را 

به خدمت گرفت؟

تولید کارخانه بازیکن سازی آژاکس#
دانــی فن دبیک تمام دوران فوتبال خود را تاکنون در باشــگاه 
آژاکــس گذرانده و از ســال 20۱۴ در آکادمی فوتبال آن ها 

حضور دارد. 
او یک سال بعد یعنی وقتی که تنها 
۱8 ســال داشت نخستین بازی 
رســمی خود را برای بزرگساالن 
آژاکس به انجام رساند و در لیگ 
اروپا مقابل سلتیک قرار گرفت. 
فصل بعد از آن به مهره ثابت این 
تیم هلندی تبدیل شد و در همان 
زمان صحبت های زیــادی برای 
انتقالش به باشــگاه های تاتنهام، 
رم، بارســلونا و بایرن مونیخ مطرح 
 بود کــه البته هیچ کــدام به وقوع 

نپیوست.
اوج کار فــن دبیک و جایی که برای 

اولین بار در تمامی اروپا مطرح شد را می توان فصل 20۱8.۱9 عنوان کرد. 
او در این فصل عضو کلیدی تیم جذاب آژاکس بود که تا مرحله نیمه نهایی 

لیگ قهرمانان اروپا صعود کردند. 
کنار او ماتیاس دلیخت و فرنکی دی یونگ حضور داشتند که هم اکنون به 

ترتیب در یوونتوس و بارسلونا توپ می زنند.
فن دبیک در آن فصل لیگ قهرمانان ســه گل از جمله تک گل تیمش در 
بازی رفت مرحله نیمه نهایی مقابل تاتنهام را به ثمر رساند و همین طور 9 
گل در اردیویسه زد و ۱0 پاس گل داد تا آژاکس برای نخستین بار در مدت 

پنج سال قهرمان لیگ هلند شود.
فن دبیک فصل گذشته در لیگ قهرمانان اروپا خوب شروع کرد و در تساوی 
دراماتیک ۴بر۴ در اســتمفورد بریج گلزنی کرد اما تیمش در همان مرحله 
گروهی از مسابقات کنار رفت. لیگ هلند فصل گذشته به خاطر همه گیری 
ویروس کرونا نیمه تمام ماند اما فن دبیک با به ثمر رساندن هشت گل و دادن 

6 پاس گل در 23 بازی، در حال شکستن رکورد آمار بهترین فصلش بود.

چه چیزی فن دبیک را این قدر خاص کرده است؟#
یکــی از نقاط قوت بــازی دانی فن دبیک را انعطاف پذیــری باالی او در 
قرارگیــری در هر نقطه از خط میانی می توان برآورد کرد. این بازیکن 23 
ســاله هم در بخش دفاعی و هم در بخش هجومی توانمند است و وی را 
می توان نمونه یک هافبک باکس تو باکس کامل لقب داد. این توانمندی 
این روزها در بین هافبک ها قیمت آن ها را بســیار باالتر می برد؛ اما نباید 
فراموش کنیم با وجود داشــتن توانمندی های توامان هجومی و دفاعی، 
فن دبیک در فاز حمله قوی تر از فاز دفاع اســت و گفته می شود اوله گنار 
سولسشر در مذاکره با ملی پوش هلندی به وی گفته می خواهد در پست 
شــماره ۱0 و پشت مهاجمان یونایتد از او بهره ببرد. فن دبیک پاس های 

روبه جلو بسیار خوبی می فرستد و همین طور توانایی جالبی در قلب دفاع 
حریف زدن دارد که می توان بســیاری از دیوارهای دفاعی مستحکم را به 
هم بریزد. اما همان طور که گفتیم او از عقب نشســتن هراسی ندارد و در 
لیگ هلند میانگین دو تکل در هر مســابقه را به ثبت رسانده که در بین 
بازیکنان آژاکس از این حیــث رتبه چهارم را در اختیار دارد. این را نباید 
فراموش کنیم که دنیس برگکمپ اســطوره فوتبال هلند و آژاکس به او 
بســیار عالقه مند است و او را شــبیه به خودش می داند. وی که دخترش 
نامزد فن دبیک محسوب می شود، و همین طور ادوین فندرسار دروازه بان 
سابق شیاطین سرخ و مدیر اجرایی کنونی آژاکس نقش ویژه ای در انتقال 

فن دبیک به اولدترافورد ایفا کردند.

آیا او به درد لیگ برتر انگلیس می خورد؟#
مسلماً هواداران منچســتریونایتد از حضور فن دبیک در تیمشان هیجان 
زده هســتند اما همیشــه برای بازیکنان خارجی که به لیگ برتر می آیند 
این پرســش مطرح اســت که آیا در این مسابقات و سطح دشوار آن موفق 
می شوند؟ می توان گفت فن دبیک تمامی خصوصیات الزم برای این موفقیت 
را داراست. او توانایی های خود برای بازی مقابل تیم های انگلیسی را در ۱2 
ماه گذشته مقابل تاتنهام و چلسی به خوبی نشان داده و قرارگیری وی در 
کنار برونو فرناندز و پل پوگبا مثلث جذابی را در میانه میدان برای شیاطین 
سرخ می سازد. البته هنوز معلوم نیست آیا سولسشر از فن دبیک در پست 
مهاجمان استفاده می کند و یا همچنان به برونو فرناندز اعتماد می کند که در 
آنجا خوش درخشیده است. یونایتد به جز این سه هافبکی که صحبتشان 
به میان آمد، فِِرد، اسکات مک تامینی و نمانیا ماتیچ را در اختیار دارد و حاال 
می تواند با اضافه شــدن ستاره جوان هلندی خیالش از این منطقه از زمین 

کامالً راحت باشد.

دروازه بان شــهرخودرو که اکنون با تصمیم مدیریت این 
باشــگاه به سرمربی منصوب شــده و قرار است در لیگ 
قهرمانان آســیا بازیکن مربی تیمش باشــد، در پســتی 
اینستاگرامی به جلسه معارفه خود واکنش نشان می دهد. 
مهدی رحمتی در پســت خود نوشــته: »همین که عزم 
کــردی و تصمیم گرفتی، به خدا اعتماد کن و کار خود را 
دنبال کن! گر نگهدار من آنست که من می دانم شیشه را 

در بغل سنگ نگه می دارد«.

در میان شایعات مختلف درباره بازیکنان پرسپولیس که احتماالً 
از این تیم جدا خواهند شد، مدافع قرمزپوشان، تکلیف خودش 
را از همین حاال مشــخص می داند. حسین کنعانی زادگان که 
یک بــار پیش از این پرســپولیس را ترک کــرده و با گذراندن 
دوران ناموفق در دیگر باشگاه ها از جمله استقالل دوباره با ابراز 
پشیمانی به جمع قرمزپوشان برگشت، اکنون در استوری خود 
نوشته: »یکی از خصوصیات اخالقیم اینه یک اشتباه رو دو بار 

انجام نمی دم«.

حسین کنعانی زادگانمهدی رحمتی
خبرنگار روزنامه اســتاندارد به شکل خاص خود به رونمایی از 
پیراهن جدید تیم ملی انگلیس واکنش نشــان داده است. در 
حالی که داستان انتقال احتمالی جیدون سانچو از دورتموند 
به منچستریونایتد با وجود عالقه قلبی این بازیکن جوان فعاًل 
با شکست مواجه شده، جیمز رابسون در توییت خود به شکل 
عامدانه به صحنــه آرایی و عکس بــرداری از پیراهن جدید 
انگلیس اشــاره می کند، که در آن از سانچو و رشفورد بازیکن 

یونایتد استفاده شده و سانچو پیراهن قرمز به تن کرده است!

دروازه بان ملی پوش کشــورمان کــه در تیم ماریتیمو پرتغال 
عضویت دارد، در پست اینستاگرامی خود پندی انگیزاننده برای 
دنبال کنندگان خود در این شبکه اجتماعی کنار گذاشته است. 
امیر عابدزاده که فصل خوبی را در باشــگاهش گذراند و اکنون 
در تعطیالت حضور دارد، در پســت خود به دو زبان فارسی و 
انگلیسی نوشــته: »فقط حرکت و عمله که شک ها رو از بین 
می بره. وقتی نکوبی براش اون موقع اســت که شــک ها میان 

سراغت«.

امیر عابدزادهجیمز رابسون

در فاصله چند روز مانده تا شروع دوباره این رقابت ها

وضعیت نگران کننده نمایندگان ایران برای لیگ قهرمانان آسیا

ضد  حمله

 سعید آقایی، حامد لک و آل کثیر
 به پرسپولیس پیوستند

ورزش: سعید آقایی، مدافع چپ فصل گذشته سپاهان که در پایان لیگ 
نوزدهم قراردادش با طالیی پوشان به پایان رسیده بود دیروز قرارداد خود 
را را با این باشگاه به امضا رساند تا نخستین خرید سرخپوشان برای لیگ 
نوزدهم لقب گیرد. همچنین حامد لک دربازه بان پیشین  ماشین سازی با 
حضور در باشگاه پرسپولیس قرارداد خود را با این تیم به امضا رساند. مدت 
قرارداد حامد لک با پرســپولیس دو فصل است. عیسی آل کثیر مهاجم 
گلزن فصل پیش صنعت نفت آبــان نیز که با ۱2 گل زده مدعی جدی 

آقای گلی بود پس از توافق   با مدیران پرسپولیس به این تیم پیوست .

استقالل- استرا منتفی شد
پرونده استراماچونی دست بازرسان

ورزش: ربیعی سخنگوی هیات دولت دیروز از برخورد جدی با مفسدان 
و دالل ها خبرداد و گفت: مدتی اســت که با همــکاری وزارت ورزش و 
وزارت اطالعات و دستگاه قضایی آغاز و تعدادی از عوامل فساد شناسایی 
و با آن ها برخورد شده و پرونده آنان در دستگاه قضایی در حال رسیدگی 
است. وی افزود:موضوع اختالف حساب در پرونده استراماچونی در دست 
بررسی است و بازرسان بزودی تکلیف آن را روشن خواهند کرد. همچنین 
رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال اعالم کرد باشگاه 
اســتقالل نمی تواند با استراماچونی قرارداد امضا کند. جمشید نورشرق 
گفت: اســتراماچونی قرارداداش را با استقالل فسخ کرده و برای حضور 
دوباره در این تیم باید قرارداد جدید منعقد کند که با توجه به تصویب 

قانون منع جذب بازیکنان و مربی خارجی این امر شدنی نیست. 

جاوید به کراپ الوند پیوست
ورزش: بازیکن تیم ملی فوتسال کشورمان به تیم تازه لیگ برتری شده 
کــراپ الوند ایرانیان ملحق شــد. مهدی جاوید آقــای گل چندین دوره 
مســابقات لیگ برتر فوتســال پس از توافق با مدیران باشگاه کراپ الوند 
ایرانیان به تیم فوتسال این باشگاه پیوست. محسن منتظمی بازیکن فصل 
گذشته گیتی پسند اصفهان با باشگاه قزوینی قرارداد بست. کراپ الوند این 
فصل با صعود به فینال لیگ دسته اول، صعود خود را به لیگ برتر فوتسال 

در فصل ۱۴00-۱399 قطعی کرد.

خداحافظی باشکوه برای رحمتی !
ورزش: قائم مقام باشــگاه شــهر خودرو گفت: اگر آقــای رحمتی به این 
جمع بندی برســد که از دنیای فوتبال می خواهد خداحافظی کند مراسمی 
فوق العاده باشکوه برای ایشان تدارک خواهیم دید. وحید علیپور در گفت وگو 
با تسنیم عنوان کرد: رایزنی هایی صورت گرفته و دو سه پیشنهاد خوب برای 
بازی خداحافظی ایشــان وجود دارد که در حال بررســی آن هستیم و باید 
اجازه دهید به نتیجه برســیم؛ تالش می کنیم اگر قرار به خداحافظی باشد 

یک تصمیم در شأن ایشان گرفته شود و امیدواریم شرایط کرونا اجازه دهد.
علیپــور بیان کرد: آقای رحمتی در نخســتین فرصت که پس از بازی های 

آسیایی خواهد بود برای حضور در دوره های مربیگری اقدام خواهد کرد.

ماشین سازی تبریز واگذار شد 
ورزش: سرانجام باشگاه ماشــین سازی رسماً اعالم کرد دیگر مالکیت 
ماشین ســازی در اختیار زنوزی نیســت و یک مالک خصوصی جدید 
سکان مالکیت این تیم را برعهده گرفته است؛ محمد پورضایی یکی از 
سرمایه گذاران اهل تبریز است که باشگاه ماشین سازی امروز طی توافق 

با محمدرضا زنوزی به وی واگذار شد.

داور فینال جام حذفی فوتبال مشخص شد
ورزش: بر اساس اعالم کمیته داوران، موعود بنیادی فر قضاوت مسابقه روز 
پنجشنبه بین تیم های استقالل و تراکتور در مشهد مقدس را بر عهده خواهد 
داشت. سعید علی نژادیان و سعید قاسمی کمک های اول و دوم داوری این 
بازی خواهند بود. وحید کاظمی و امیر عرب براقی به عنوان داوران پشــت 

دروازه همچنین مرتضی منصوریان داور چهارم در این مسابقه حضور دارند.

درخواست ۱۰ تا ۱۵ میلیاردی برخی بازیکنان 
برای عقد قرارداد

تسنیم: با تصویب منع ورود مربی و بازیکن خارجی، قیمت مربی و بازیکن 
ایرانی به شکل فزاینده ای افزایش پیدا کرده است.هنوز زمان زیادی از اعالم 
این قانون نگذشــته که با شــنیدن اعداد و ارقام بازیکنان و مربیان داخلی، 
دود از ســرمان بلند شده اســت. بازیکنی که برای یک سال ۱۵ میلیارد از 
باشگاه خود برای تمدید قرارداد طلب کرده یا بازیکن دیگری که با ۱2-۱3 
میلیارد خواسته تا بماند. حال این سؤال پیش می آید که چگونه باشگاهی 
مثل پرسپولیس و استقالل یا حتی سپاهان، می تواند و می خواهد ۱0 تا ۱۵ 
میلیارد تومان به یک بازیکن بدهد؟ ســازمان لیگ و فدراسیون فوتبال چه 

قانونی برای کنترل بازار داخلی دارند؟

احتمال غیبت یزدانی مقابل تراکتور
ورزش: ســیاوش یزدانی یکی از مصدومان اســتقالل بود که نتوانست 
در دیدار با پرســپولیس برای آبی پوشــان به میدان برود. این بازیکن به 
دلیل مصدومیت عضله به بازی نیمه نهایی نرسید اما از روز دوشنبه در 
تمرین آبی پوشان حضور پیدا کرد. البته یزدانی به صورت کامل در تمام 
برنامه های تاکتیکی آبی پوشان حضور نداشت و به نظر می رسد این بازیکن 

در بازی با تراکتور نتواند برای تیمش به میدان برود.

 پاداش 3۰۰ میلیونی برای مجیدی 
در صورت قهرمانی در جام حذفی

ورزش: قهرمانی استقالل در فینال جام حذفی یک پاداش قابل توجه برای 
فرهاد مجیدی دارد. در یکی از بندهای قرارداد سرمربی تیم استقالل آمده 
در صورتی که این تیم قهرمان جام حذفی شــود وی مبلغ 300 میلیون 
تومــان پاداش دریافت خواهد کرد. بــه این ترتیب اگر مجیدی در قامت 
سرمربی با آبی پوشان در مشهد موفق به کسب جام شود چنین پاداشی 
را از باشگاه استقالل دریافت خواهد کرد. مجیدی اعالم کرده پس از پایان 

مسابقات جام حذفی تحت هر شرایطی از استقالل جدا خواهد شد.

همگروه استقالل به دنبال مهاجم پرسپولیس
ورزش: سایت »اسپورت« عراق خبر داد باشگاه الشرطه برای تقویت خط 
حمله اش در فصل آینده و برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا به دنبال جذب 
اوساگونا، مهاجم نیجریه ای باشگاه پرسپولیس است. الشرطه یکی از رقبای 
استقالل در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2020 است. دیدار رفت تیم 

عراقی با آبی های پایتخت با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

منهای فوتبال

لطف وزارت ورزش به مولتی میلیاردرهای نوظهور!
مهدی رســول پناه در واکنش به فسخ قرارداد مهدی ترابی می گوید: 
او یک مشــکل خانوادگی دارد که اگر این مشــکل برطرف شود او در 

پرسپولیس خواهد ماند!
سرپرست باشگاه پرســپولیس سعی می کند ماجرا را به شکلی وانمود 
کند که پای پول و پیشــنهاد نجومی در میان نیست بلکه موضوع یک 
مســئله خانوادگی اســت اما حقیقت امر این است مهدی ترابی وقتی 
دید مدیران این باشــگاه پیشنهاد نجومی او را رد کردند بدون معطلی 

درخواست فسخ قراردادش را ثبت کرد!
حــاال تنها راه برای حفظ این بازیکن در ترکیب پرســپولیس پذیرش 
پیشــنهاد نجومی این بازیکن اســت، البته قبول این پیشنهاد تبعات 
دیگری به دنبال دارد که مدیران پرســپولیس به خوبی به آن اشراف 

دارند.
اگر رســول پناه با پیشــنهاد ترابــی موافقت کند باید در برابر ســایر 
پیشــنهادهای سرســام آور بازیکنان دیگر هم کوتــاه بیاید و آن ها را 

بپذیرد و این یعنی آغاز یک فاجعه مدیریتی!
اما در این میان یک پرســش بی پاسخ برای اهالی فوتبال باقی می ماند 
که منابع  تأمین این پیشــنهادهای نجومی کجاســت؟ آیا قرار اســت 
رسول پناه و دیگر اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس این پول ها 
را از جیب شخصی پرداخت کنند یا اینکه دوباره همان داستان قدیمی 

تکرار خواهد شد!
پس از ماجرای افتضاح قرارداد مارک ویلموتس و ورود دســتگاه های 
نظارتی به این پرونده حساســیت نهادهــای نظارتی روی هزینه های 
فوتبال ایران بیشتر از قبل شده از این رو باید دید آیا مسئوالن وزارت 
ورزش بــه منصوبان خود اجازه ریخــت و پاش های بی حد و وصف را 
خواهند داد یا به واسطه نبود منابع مالی کافی اجازه خروج ستاره های 

خود را خواهند داد.
وزیر ورزش و جوانان روزهای ســختی را پشت سر می گذارد، از طرفی 
دیگــر قانون ناگهانی ممنوعیت به کارگیــری مربی و بازیکن خارجی 
از ســوی این وزارتخانه و فدراســیون فوتبال، حاشــیه امنی را برای 
فوتبالیســت ها و ایجنت هــای آن ها به وجود آورده تا پیشــنهادهای 
نجومی را به باشــگاه ها ارائه کنند تا یک شــبه به مولتی میلیاردرهای 

نوظهور تبدیل شوند.

آغاز اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از ۱۰ روز دیگر
ورزش: پس از ماه ها تعطیلی به دلیل شیوع کرونا، اردوی تیم ملی کشتی 

فرنگی از 22 شهریور ماه از سر گرفته می شود.
بر این اســاس و طبق اعالم ســرمربی تیم ملی قرار است اردوی تیم ملی 
کشتی فرنگی از روز شنبه 22 شهریور با دعوت از سه کشتی گیر در هر وزن 

المپیکی و دو کشتی گیر در اوزان غیرالمپیکی از سر گرفته شود.
اردوی تیم ملی کشــتی فرنگی در مرحلــه اول به مدت یک هفته برگزار 

می شود.
با توجه به ریســک باالی از ســرگیری رقابت های کشــتی برای سالمت 
کشتی گیران، ستاد ملی مقابله با کرونا مجوزی برای برگزاری لیگ کشتی 

صادر نکرد.

بانوی دونده: با خودم رقابت می کنم
ورزش: پریسا عرب می گوید: در مسابقات لیگ به دنبال جابه جایی رکورد 
ملی ایران است و آمادگی خوبی هم دارد. پریسا عرب، در مورد آمادگی خود 
برای حضور در مرحله اول مسابقات باشگاهی که ۱۷ و ۱8 شهریور برگزار 
می شــود به ایسنا گفت: آمادگی ام خوب است، چند روز قبل در مسابقات 
جایزه بزرگ شرکت کردم و فقط دو ثانیه با رکورد ملی ایران فاصله داشتم 
اما از آنجایی که دستگاه تایمر خراب بود، مسابقه یک ساعت با تأخیر شروع 
شد و باد شدیدی می وزید که نتوانستم رکوردشکنی کنم و این برایم اتفاق 
بدی بود. در مسابقه رقیبی نداشتم و خیلی راحت می توانستم رکورد ملی 

را جابه جا کنم.
این دونده در ادامه بیان کرد: ســطح مسابقات باشگاهی باالتر است اما در 
جریان رقابت بین خودم و نفرات دیگر فاصله می اندازم، با این حال نمی دانم 

چه می شود چون همیشه خودم با خودم رقابت می کنم.

همیلتون، از رکورد شوماخر گذشت
ورزش: لوئیس همیلتون،  راننده انگلیسی تیم مرسدس در گرندپری عصر 
روز یکشنبه که در پیست »اسپا« کشور بلژیک برگزار شد، زودتر از بقیه از 
خط پایان گذشت و صدرنشینی خود را در مسابقات فرمول یک حفظ کرد.

همیلتــون پس از ایــن رقابت در مجموع 2۴هــزار و 28۷ کیلومتر را در 
مسابقات F۱ پیمود و از رکورد 2۴هزار و ۱۴۴ کیلومتر میشائیل شوماخر، 
راننده افســانه ای تیم فراری گذشت. سباســتین وتل با ۱8 هزار و ۱2۱ 

کیلومتر در جایگاه سوم این فهرست قرار دارد.

بازگشت شهرداری گرگان به لیگ برتر بسکتبال
ورزش: شهرداری گرگان که فصل گذشته با هدایت مهران شاهین طبع 
تا پایان دور گروهی صدرنشین بود، پس از توقف مسابقات به دلیل شیوع 
ویروس کرونا به عنوان قهرمان معرفی نشد. فدراسیون تصمیم گرفت بدون 
تعیین قهرمان به لیگ برتر سال 98 پایان بدهد؛ تصمیمی که با اعتراض 

گسترده گرگانی ها همراه شد.
در ماه های اخیر بارها مسئوالن شــهرداری گرگان اعالم کردند حاضر به 
شرکت در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال نیستند و در اعتراض به تصمیم 

فدراسیون بسکتبال انصراف می دهند.
در حالی که قرار است از ماه آینده فصل جدید لیگ برتر بسکتبال استارت 
بخورد، امروز جلسه ای با حضور مسئوالن شهرداری گرگان در فدراسیون 
بسکتبال تشکیل شد که خروجی آن بازگشت تیم پرتماشاگر شهرداری 

گرگان به لیگ برتر بود.

 حمایت فدراسیون جهانی تکواندو
 از کودکان لبنانی 

ورزش: فدراسیون جهانی تکواندو خواستار حمایت خانواده تکواندو و تأمین 
بودجه کمک هزینه تحصیلی با نام »قهرمان بزرگ« برای کودکان لبنانی 

شد.
این بورس توسط »چانگ وان چو« رئیس فدراسیون جهانی تکواندو، برای 
کمک به کودکان لبنانی آسیب دیده از انفجار اخیر بیروت راه اندازی شده  
اســت که تنها می تواند در تأمین مستقیم هزینه های مدرسه و تحصیل 

کارساز باشد.

یادداشت

سینا حسینی
annotation@qudsonline.ir
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ادب و هنرادب و هنر

  توجه به تولید کتاب های صوتی 
ادبیات منثور کالسیک

بر هیچ کس پوشیده نیست ادبیات ارزشمند و غنی کالسیک ایران از چه جایگاه 
و مرتبتی در جهان برخوردار است و چگونه شد تا آوازه ادیبان و شاعران مطرح 

ایران تمام دنیا را فرا گرفت.
با یک نظر اجمالی در شرح حال و آثار نویسندگان مشهور جهان همچون گوته، 
ویکتورهوگو، مارکــز، بورخس، پائولو کوئیلو... می بینیم تا چه حد و اندازه ای 
نویسندگان و شاعران ایرانی توانستند بر بسیاری از اهالی قلم در دنیا  تأثیرگذار 
باشند. این در حالی است که در ایران ادبیات منظوم بیشتر مورد توجه مردم، 
حاکمان و اهالی ادب و اندیشه قرار گرفت و بالطبع شرایط رشد آن دوچندان 
شد. با این حال ما شــاهد خلق آثار ارزشمندی در حوزه ادبیات منثور ایران  
بوده ایم. گلستان، تاریخ بیهقی، کشف المحجوب، سمک عیار، هزار و یک شب، 
فرج بعد از شدت، محبوب القلوب، سیاســت نامه، قابوس نامه، اسرارالتوحید، 
تذکره االولیاء، کلیه و دمنه، تاریخ جهان گشای جوینی، مناقب العارفین، کیمیای 
سعادت و بسیاری حکایات عارفانه، نمونه آثار فاخری هستند که در این عرصه 
منتشر شــده و سابقه ادبیات داستانی کشور را به سمت و سوی دوران کهن 
می کشــاند. در این آثار بی مانند، تجارب، باورها، اندوخته های ارزشمندی در 
عالم سیاست،جامعه، فرهنگ،هنجارها، روان شناسی، دین... مطرح شده است 
که متأســفانه مورد توجه مردم ایران آن چنان که توقع می رود، قرار نگرفته 
اســت. این در حالی است که غربیان به ارزش و اعتبار این آثار واقف هستند 
و بهتر از ما آثار ما را می شناســند و واکاوی کرده اند. غربیان با طرح مسائلی 
چون تجدد و دوری جســتن از تجارب ارزشمند گذشتگان موجب شدند تا 
مردم از گذشته و انبوهی از تجارب بدست آورده خود فاصله بگیرند، اما همان 
غربیان تمام اندوخته های ادبیات کشور را استخراج کرده و از عرصه های مختلف 
سیاســی، اجتماعی و ادبی، سودها برده اند. در شرایط کنونی که پیوند میان 
ادبیات کالسیک ایران و مردم قطع شده، تولید کتاب های صوتی درباره ادبیات 
کالسیک، اقدامی بسیار ارزشمند است. از آنجایی که  به ادبیات منظوم بیشتر 
از ادبیات منثور برتری داده شده و کار به جایی رسیده که بر غالب واحدهای 
دانشگاهی ادبیات فارسی چنبره زده، جا دارد تا دست اندرکاران تولید کتاب های 
صوتی ادبیات بیشتر از هر زمان به ادبیات منثور توجه کنند. بی شک نوع قرائت 
درست متون ادبیات توسط گوینده بسیار حائز اهمیت است. گوینده متون باید 
کامالً به ادبیات موردنظر اشراف داشته باشد . زیبایی صدای گوینده هم نقش 
تعیین کننده ای در جذب مخاطب دارد. از آنجایی که احتمال می رود هر متن 
فقط یک بار به کتاب صوتی تبدیل شود بهتر است در این ارتباط دقت زیادی 
صورت بگیرد. انتخاب کتاب بسیار ارزشمند »تاریخ بیهقی« نوشته »ابوالفضل 
محمدبن حسین بیهقی« که هم در عرصه ادبیات داستانی اثری مطرح است 
و هم روایتگر بخشی از تاریخ ایران است، هوشمندانه و در خور تمجید است. 
در »تاریخ بیهقی« به جا مانده، جدای شرح حوادث تاریخی دوره غزنویان، ما  
شــاهد اثری ادبی هستیم که تمامی عناصر داستانی چون شخصیت پردازی، 
حادثه، کشمکش، زاویه دید و فضاسازی به درستی مورد استفاده قرار گرفته 
اســت. تا پیش از بیهقی و پس از او مورخان فقــط به حوادث مهم تاریخی 
بسنده می کردند، اما بیهقی جدای شــرح حوادث تاریخی  به جزئیات مهم 
و ریزه کاری های مطرح شــده در دوران خود نیز بی توجه نبوده است.آنچنان 
که در داســتان بی مانند »حسنک وزیر«، رنگ، نوع لباس و جزئیات ماجرای 
بردار شدن حسنک در قالب داستانی روایت شده است. جا دارد سایر ادبیات 
کالسیک منثور ایرانی که به اسامی آنان اشاره شد به زودی به کتاب های صوتی 
تبدیل شوند و  ادبیات کالسیک ایرانی مورد توجه نویسندگان و تولیدکنندگان 
سینمای کشور هم قرار بگیرد، چرا که این آثار می توانند دستمایه خوبی برای 

خلق آثار معاصر باشند.

 ادب و هنر/صبا کریمی  به تازگی انتشارات کتاب 
نیستان کتاب گویای »تاریخ بیهقی« اثر ابوالفضل 
بیهقی را به روایت احســان چریکی منتشــر کرده 
است. تاریخ بیهقی یا تاریخ مسعودی نوشته ابوالفضل 
محمدبن حسین بیهقی است که حکومت مسعود 
غزنوی و دودمان غزنوی را روایت می کند. این کتاب 
عالوه بر تاریخ غزنویان، اشاراتی هم درباره صفاریان، 
سامانیان و دوره پیش از برآمدن و پادشاهی محمود 
غزنوی دارد. نســخه اصلی کتــاب حدود ۳۰ جلد 
بوده، اما امــروز تنها 6مجلــد از آن بر جای مانده 
 است .»تاریخ بیهقی« از متون مهم در معرفی تاریخ 
ادبیــات ایران، تاریخ زبان فارســی و از متون مهم و 
تأثیرگــذار در زمینه روایت از ســبک ادبی و بیانی 

زبان فارسی است.
به بهانه انتشار این کتاب صوتی با احسان چریکی، 

راوی این اثر به گفت وگو نشسته ایم که می خوانید.

آقای چریکی شــما دانش آموخته ادبیات س
فرانســه هســتید، چه شــد که به وادی 
کتاب خوانی روی آوردید و متوجه شــدید  
جنس صدایتان چنیــن قابلیتی را دارد، این 

عالقه از کجا شکل گرفت؟
من احســان چریکی، متولد 1۳65 از شهرســتان 
گچساران هستم. این، آن چیزی است که بی اطالع و 
اجازه ام به من داده شده، باقی مشخصات اما دستاورد 
همدستی یا درگیری من و زندگی و جهان پیرامونم 
بوده اســت. ابتدای آشتی من و صدایم به سال های 
کودکی برمی گردد. خاطرم هســت یک زمســتان 
حسابی سرما خورده بودم. یک روز که با خیال بهبود 
کامل از خواب بیدار شدم دیدم هر چه مادرم را صدا 
می زنم، نمی شنود. داد زدم، نشنید. دامنش را گرفتم 
تکان دادم تا متوجه من بشود. تا یک ماه تنها صدایی 
دور و گنــگ از گلویم بیرون می آمد، الرنژیت مرا با 
اهمیت صدا آشنا کرد و پس از آن نیز اهمیت صدا و 
روانی بیان، در کار، درس و جامعه را بیشتر شناختم 
و دست آخر دیدم که نشسته ام پشت میکروفون که 
هم صدای خودمـ  این دوست عزیز و همیشگی امـ  

را بشنوم و هم به گوش دیگران برسانم.
اولین بار کتاب گویای »چهار میثاق« با صدای نیما 
رئیسی مرا با رسانه ای نو آشنا کرد. با انتشارات »نوین 
کتاب گویا« تماس گرفتم و از من خواستند نمونه 
صدا برایشان ارسال کنم. وقتی قرار به همکاری شد، 
پرسیدند آیا پیشــنهادی دارم؟ من هم ناخودآگاه 
گلستان ســعدی از خاطرم گذشت و گفتم. از آنجا 
که اولین تجربه نشســتنم پشت میکروفون و خلق 
اثری که مرا به عنوان صداپیشــه به دیگران معرفی 
می کرد، گلستان سعدی بود، کتاب های بعدی را با 
وسواس فراوان انتخاب می کردم و تا خط به خط و 
واژه به واژه اش را درک نمی کردم، پشت میکروفون 
نمی رفتم، البته در انتخاب بعضی کتاب ها، گاهی غم 

نان به جای من تصمیم می گرفت. 

شیوه انتخاب کتاب ها چگونه است، آیا این س
انتخاب براساس سلیقه شماست یا ناشر آن ها 

را پیشنهاد می دهد؟
تا امــروز و اینجا به جز موارد معــدودی، خود من 
کتابی را که دوست داشــتم روایت کنم، پیشنهاد 
می دادم. گلســتان سعدی، بوستان سعدی )که بنا 
به دالیلی هنوز منتشر نشــده است(، داستان های 
بیدپای )ترجمه دیگری از کلیلــه ودمنه(، غوغای 
غزل، عقاب های تپه 6۰، هنر عشق ورزیدن، نیچه، 
گزیده قابل خوانش عبید زاکانی و ... و تاریخ بیهقی از 

آن جمله است. البته چند وقتی هست که از فضای 
کار و کتاب گویا فاصله گرفته ام. 

تولید کتاب صوتی چــه مراحلی را طی س
می کند؟

تولیــد کتاب صوتــی در عین ســادگی فرایندی 
سرگیجه آور است، چه برای ناشر، چه برای گوینده و 
چه برای ناشر نسخه مکتوب، حق نشر، درصد فروش 
و ... بــه همین دلیل متون کهن که بی نیاز از اجازه 
ناشر و مؤلِف خدابیامرز هستند، بهترین محتوا برای 
تولید کتاب های صوتی هستند. این است که کنار 
کشیدم تا مخاطب، روایت های مرا از روایت هایی که 

»متن-ُمزد« هستند، جدا کند.

روند تولید کتــاب صوتی »تاریخ  بیهقی« س
چطور پیــش رفت، آیا در ایــن کتاب همه 

بخش های تاریخ بیهقی را می شنویم؟ 
کل اثر پیش رویتان ۳6 ساعت است که شامل تمام 
متن موجود تاریخ بیهقی است )آنچه از کتاب بزرگ 
تاریخ بیهقی به دست ما رسیده تنها از انتهای مجلد 
پنجم تا مجلد دهم است(. اجاره استودیو برای ضبط 
این کار هزینه باالیی را می طلبید، چرا که برخالف 
کتاب های ساده تر، امکان اشتباه خواندن، تردید در 
درست خواندن و ضرورت ضبط مجدد، خستگی  و 
... موجب می شد ساعت های اجاره استودیو چند برابر 
بیشتر از ســاعت های الزم برای یک کتاب ساده تر 
باشد و نمی خواســتم درست و مطمئن خواندن را 
قربانی کاستن از هزینه های تولید کنم. آقای شجاعی 
پیشنهاد دادند یک استودیو  کوچک شخصی درست 
کنم. پس از مشــورت با متخصصان صدابرداری و 
آزمون و خطای بسیار، بهترین تجهیز ممکن برای 
اســتودیو شــخصی ام را فراهم کردم. فرایند ضبط 
تاریخ بیهقــی حدود 6ماه زمان برد و  پس از آن هم 

انتخاب موسیقی اثر و در نهایت مرحله مسترینگ 
انجام شد.

چقدر با فضا و نثر »تاریخ بیهقی« از پیش س
آشــنا بودید و مرجع این کتاب صوتی کدام 

تصحیح بیهقی است؟
از روزی که کتــاب »تاریخ بیهقی« را برای خوانش 
انتخاب کردم تا زمان تحویل اثر، حدود یک ســال 
و چند ماه گذشــت. می دانســتم درک کامل زبان 
بیهقی در عین حالوت برای خود من هم دشــوار 
اســت، چه برســد به مخاطبی که به امید آشنایی 
بــا تاریخ بیهقی، بر تردیدهایش غلبه کرده و هزینه 
خرید اثر را پرداخته تا بشــنود هزار سال پیش چه 
بر ســر این ســرزمین آمده که هنوز در آن زمان 
مانده ایم و راه گریز و گزیرمان چیســت. این شــد 
که نســخه های»خطیب رهبر«،»فیاض«، »یاحقی 
و ســیدی«، »مدرس صادقی«، »دیبای دیداری« و 
کتاب ارزشــمند »حدیث خداوندی و بندگی دکتر 

دهقانی« را پیش رویم گذاشــتم و تمام نسخه های 
گویای موجــود تاریخ بیهقی را نیــز تهیه کردم و 
فرهنگ لغت دهخدا و فرهنگ معین در  نیز سمت 
دیگرم و خط به خط و واژه به واژه را در همه نسخ و 

همه فرهنگ ها مطابقت می دادم. 

یکی از نکاتی که درباره تاریخ بیهقی و متون س
کهنی همچون آن وجود دارد، نثر و بیان مملو 
از استشهاد، تمثیل و تقلید از نثر عربی و ... 
است. شما در برخی از بخش های این کتاب به 
»توضیحاتی« درباره قسمت هایی از متن هم 

می پردازید. 
از آنجــا کــه می خواســتم نســخه ای گویا از 
تاریخ بیهقی را برای عالقه مندانی که شاید وقت 
و حوصله و حتــی منابع الزم برای فهم و لذت 
بردن از این متن را ندارند ارائه کنم، تالش من 
بر این بود با اســتفاده از نسخه های پیش رویم، 
متنی را مبنا قرار بدهم که هم شنیدنی تر باشد 
و هم مخاطب کمتر دچار ابهام شــود. در واقع 
هدف خلق »صدای ذهــن« خواننده کتاب، با 

خوانشی روان و یکدست بود. 
هر خــط و هــر ورق از این کتــاب معلم من 
بود و هــر روز نکته ای نو یــاد می گرفتم. دلم 
می خواســت مخاطــب را بنشــانم رو به رویم و 
دانه دانــه ایــن نودانســته ها را بــه او بگویم و 
هردویمان لذت ببریــم. از آنجا که از ابتدا قرار 
بود فقط متن تاریخ بیهقی ترجمانی شــنیداری 
شود، با مشورت آقای شــجاعی تصمیم گرفتم 
تنها نکات بســیار مهم را به متــن اضافه کنم. 
عبارت »توضیح خارج از متن« و استفاده از این 
شــیوه را نیز مرهون ابتکار جناب آقای ســاعد 
باقری هستم؛ چرا که افتخار داشتم در چند اثر 
مدیرتولید کتاب گویایی باشم که ایشان روایت 

می کردند و آنجا بود که این شــیوه را از ایشان 
آموختم. آنچه به عنوان »توضیح خارج از متن« 
در نســخه گویای تاریخ بیهقی می شنوید، شاید 
یک دهم مواردی است که دوست داشتم اضافه 

کنم، اما منصرف شدم.

آیا در خوانش این کتاب از کسی مشورت س
هم گرفتید؟

من زبان آموزی را دوست دارم و در دوره دبیرستان 
با آنکه رشــته تحصیلی ام ریاضی بــوده، اما درس 
عربی ام همیشــه خوب بود و در کنکور سراســری 
آن سال ها، به 1۰۰درصد پرسش های عربی کنکور 
پاسخ درست داده بودم. اما این برای حصول اطمینان 
از درســت خوانی عبارات عربی تاریخ بیهقی کافی 
نبود و حین پیش تولید یا همان تسلط بر متن، هر 
هفته موارد مبهم و پرسش هایم را برای دکتر رحیم 

فرج الهی )دکترای ادبیات( می فرستادم. 

احیا و در صحنه نگاه داشتن ادبیات کهن با س
هر روشی از جمله خوانش آن ها در قالب کتاب 
صوتی قابل تقدیر است. در این بین تکلیف 
مخاطباِن هدف چنین کتاب هایی روشن است 
و از آن استقبال می کنند، اما مخاطب عادی 
چقدر به سمت متون ادبی کهن کشش نشان 

می دهد؟
وقتی معیشــت مردم به خطــر می افتد، فرهنگ، 
محصوالت فرهنگی و کتاب و ... جزو اولین کاالهایی 
هستند که از لیست خرید خط می خورند. راستش 
نمی دانم در پاســخ به این پرسش که چه باید کرد 
تا مردم بیشتر کتاب بخوانند یا کتاب بشنوند، تئاتر 
و کنسرت بروند. یک چیزی باید همیشه باشد که 
آدم را از فکــر و ذکر اختیاری و فکر کردن به اینکه 
کیستیم و چیستیم دور نگه دارد. پیشتر رادیو بوده، 
اکنون اینستاگرام و ... در این میان یک عده  شنیدن 
تاریخ بیهقی را پیشنهاد می دهند، یک عده خواندن 
آثار میالن کوندرا را، یک عــده دعوای فالن چهره 
مشهور با آن دیگری را و ... خود من هم گاهی پای 
تلویزیون می نشینم و کاله قرمزی می بینم تا به دوزخ 

فکر و ذکر اختیاری نیفتم.

نسل امروز نسبت به فناوری و استفاده از س
آن در حوزه ادبیات مانند کتاب های صوتی و 
دیجیتال اقبال زیادی نشان می دهد، آینده این 
جنس از ادبیات و فرهنگ آمیخته با تکنولوژی 

و تکنیک را چگونه می بینید؟
انســان از همان ابتدا که نمی توانست بخواند، اصاًل 
نمی توانست حرف بزند. یا به تعبیر کمی جسورانه تر 
حتی نمی توانســت فکر کند، کم کم مجهز به قوه 
تخیل شد. پایش را از لحظه اکنون به گذشته و آینده 
گذاشت، مرگ را فهمید. روی دیوار نقش کشید تا 
برای یک نفر دیگر این پیام را بگذارد که من اینجا 
بوده ام تا به حرف زدن رسید، خیلی چیزها را شنید 

و آموخت. 
اختراع خط و توانایی درک نشانه ها و بسط مفاهیمی 
که مدلول این نشانه ها بودند، مهارتی است که انسان 
متأخر آن را بدست آورده اســت. اول روی پوست 
حیوانات، بعد روی تن درختان، حاال هم در جســم 
بی جان موبایل و تبلت و ... شاید نسل های بعد نیاز 
به خواندن و نوشتن  و حتی دانستن نداشته باشند 
و با یک تراشه کوچک توی جمجمه شان به وظایف 
محوله عمل کنند و اصالً دوزخ فکر و ذکر اختیاری 

را نیز تجربه نکنند.

برش

این  ضبط  برای  استودیو  اجاره   
می طلبید. را  باالیی  هزینه  کار 
دادند  پیشنهاد  شجاعی  آقای 
شخصی  کوچک  استودیو   یک 
با  از مشورت  درست کنم. پس 
متخصصان صدابرداری و آزمون 
تجهیز  بهترین  بسیار،  خطای  و 
استودیو شخصی ام  برای  ممکن 
ضبط  فرایند  کردم.  فراهم  را 
تاریخ بیهقی حدود 6ماه زمان برد 
و  پس از آن هم انتخاب موسیقی 
اثر و در نهایت مرحله مسترینگ 

انجام شد

گفت وگو با احسان چریکی به انگیزه انتشار یک کتاب صوتی از ادبیات کالسیک فارسی

لذت گوش دادن به تاریخ گویای بیهقی

در حوالی داستان

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

-C30  س���ند مالکیت سواری سیس���تم ولیکس تیپ
AT ب���ه رنگ س���فید – روغنی مدل 1395به ش���ماره 
شاس���ی   ش���ماره  و   GW4G151601028839 موت���ور 
ب���ه ش���ماره پ���اک 54-   NA6NF213XGC007230
735 ق 11 مفق���ود گردی���ده واز درج���ه اعتبار س���اقط 
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 131SX سند قطعی و برگ سبز خودرو سواری سایپا
م���دل 1390 رن���گ س���فید روغن���ی ب���ه ش���ماره موتور 
4151828 و ش���ماره شاس���ی S1412290776238 به 
ش���ماره انتظام���ی 988 و 26 ای���ران 42 ب���ه مالکیت 

فاطمه اصلی حامیه مفقود و فاقد اعتبار می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ سبز،س���ند کمپان���ی موت���ور س���یکلت زیگم���ا 
م���دل 1391 رنگ قرم���ز آلبالویی به ش���ماره انتظامی 
و   NID*2987354* موت���ور  ش���ماره    41532/767
ش���ماره شاس���ی NID***125A9100703 به مالکیت 
ج���واد مرادبخ���ش مفقود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 
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پروانه تایید صاحیت آقای سلیم زعفرانیه 
مدیر کنترل کیفیت ش���رکت صمیم قوچان 
به ش���ماره 18902 مورخ���ه 98/5/17 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
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برگ س���بز خودرو س���واری پراید 132SE رنگ س���فید 
 M13,6374892  روغنی مدل 1398 ش���ماره موت���ور
و شماره شاس���ی NAS421100K1263677 به شماره 
انتظام���ی 166 ط 91 ایران 36 به مالکیت امید جنتی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اصل برگ س���بز خودروی سواری پراید جی ال ایکس 
آی مدل 1389 به شماره انتظامی 52 ایران 713 ب 13 
و شماره شاسی S1412289470818  و شماره موتور 
3463231 متعل���ق ب���ه آق���ای رض���ا احم���دی مفقود 

گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط میباشد 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه سهامداران  شرکت توسعه فرم آتی 

بیهقی )سهامی خاص( به شماره ثبت 61124 
و شناسه ملی 14006686521

 
بدینوسیله از کلیه س��هامداران شرکت توسعه فرم 
آتی بیهقی به ش��ماره ثبت 61124 دعوت می شود در 
جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که 
در تاریخ 99/06/24 س��اعت 10 صبح در محل قانونی 
ش��رکت واقع در مشهد شهرک صنعتی توس فاز یک 
بلوار صنعت بلوار تعاون جنوبی پالک 7 طبقه همکف 

برگزار می شود حضور یابند. 
دستور جلسه : 

1-استماع گزارش بازرس قانونی
اقدام��ات                   و  مال��ی  صورته��ای  تصوی��ب  و  2-ط��رح 

هیئت مدیره برای سال مالی 1398
3-انتخاب بازرس قانونی

4-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
5-طرح و تصویب بودجه شرکت

6-بررس��ی و تصمیم گیری در خصوص سایر مواردی 
که برابر اساس��نامه ش��رکت و قانون تجارت برعهده 

مجمع عمومی عادی سهامداران می باشد.
9ع هیئت مدیره شرکت توسعه فرم آتی بیهقی 

90
58

58

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )967048(

آگهی تغییرات شرکت شتاب گستر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 21986 و شناسه ملی 10380374701

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,11,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم زهرا دلربا با کد ملی 0934718751 به 
سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره 2- آقای محمد صادق روحی با کد ملی 0934087903به سمت رئیس هیئت مدیره 
3 - خانم نسرین روحی با کد ملی 0921389337 به سمت عضوهیئت مدیره شرکت برای مدت باقیمانده تا تاریخ 1400,2,28 انتخاب 
گردیدند. ب : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آورو رسمی شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضای 

آقای محمد صادق روحی و یا خانم زهرا دلربا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )966930(

آگهی تغییرات شرکت توکا تجارت نریمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47536 و شناسه ملی 10380636626

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,04,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمدعلی احمدیان به شماره ملی 1062579887 
بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احمد حسنـی به شماره ملی 1249596939 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصرالدین 
گرامی به شماره ملی 1060325578 بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی محمودی به شماره ملی 0943177650 بعنوان مدیرعامل 
شرکت   انتخاب گردیدند . کلیه اوراق،قراردادها و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، بروات ، سفته و اوراق بهادار با 
امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضاء مدیرعامل و 

مهر شرکت معتبر خواهد بود.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )966929(

آگهی تغییرات شرکت توکا تجارت نریمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47536 و شناسه ملی 10380636626

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,04,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران 
پارس به شماره ثبت 10382 و شناسه ملی 10380386750 و آقای احمدعلی احمدیان به شماره ملی 106257988 و آقای ناصرالدین گرامی به شماره 
ملی 1060325578 به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. صورت های مالی منتهی به 1398,12,29 به تصویب رسید. موسسه 
حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی 10320721862 به عنوان بازرس اصلی و خانم صدیقه شکرکالتی به شماره ملی 0055987575 بعنوان بازرس                
علی البدل برای سال مالی منتهی به 1399,12,29 انتخاب شدند. روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی 

1399,12,29 تعیین گردید.
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شرق  گستر  شتاب  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 21986 

و شناسه ملی 10380374701

عمومی                  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات   1398,11,06 مورخ  العاده  فوق 
در  شرکت  محل   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل 
واحد ثبتی مشهد به آدرس میدان ده دی 
- خیابان امام خمینی - امام خمینی 35 - 
پالک 559 - طبقه 2 کدپستی9184948789 
اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر 

اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مشهد  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره 

)967063(
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آگهی تغییرات شرکت آسمان ایمن کاسپین 
ثبت  شماره  به  محدود(  مسئولیت  )با 

13638 و شناسه ملی 14005080180

مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل  تصمیمات   1394,08,20 مورخ 
از  شرکت  آدرس   -  : شد  اتخاذ 
قزوین جای سابق به آدرس جدید: 
راه  اداره  روبروی  پونک  قزوین   (
دوم  طبقه  پالک100  شهرسازی  و 
انتقال   )  3414947598 کدپستی 

یافت.
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  قزوین 
)967506( قزوین  غیرتجاری  موسسات 

س
,  9
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آگهی تغییرات شرکت آب ابنیه طلیعه شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 56479 و شناسه ملی 14005406380

ذیل  موارد  شرکت  موضوع  به   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,05,10 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مزبوراصالح گردید: رشته ساختمان : دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به ساخت 
ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری سنگی بتنی فلزی . رشته آب : در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها ، سدها و ساختمان 
نیروگاه آبی سازه های هیدرولیکی و تونل های آب ، مخازن آب و شبکه های توزیع آب ، جمع آوری و انتقال فاضالب ، کانالهای 
انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی ، سازه های دریایی و ساحلی ، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان 
و عملیات ساختمانی . سیویل و تصفیه خانه های آب و فاضالب .رشته تاسیسات و تجهیزات : در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به 
انتقال ( آب و نفت وگاز ) شبکه گازرسانی تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سیستمهای سرد کننده ساختمان تاسیسات و  خطوط 
تجهیزات ساختمان ( آب و گازو برق و فاضالب ) انتقال زباله , تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب , وسایل انتقال( 
آسانسور و پله برقی . سیستمهای خبر و هشدار دهنده تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشوی خانه . سیستمهای ارتباطی شبکه 
های رایانه ای ساختمان و ماسه پاشی حفاظت کاتودی . رشته برق دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید توزیع و انتقال نیرو 
اعم از نیروگاهها، شبکه های برق و تاسیسات برقی، پستهای توزیع و الکترونیک عام و خاص، سیستمهای کنترل برق و ابزار دقیق . 
رشته راه و ترابری در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راههای اصلی و فرعی بزرگراهها آزادراهها راههای 
ریلی باندفرودگاه سیتمهای انتقال هوایی پایه دار تونل ها پل ها راههای زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل . تهیه نصب نگهداری 
و تعمیر تجهیزات و راهداری و عملیات آسفالتی پس از اخذ مجوزهای الزم ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد .
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