
مثل صدام
دونالــد ترامپ در جریــان یک مصاحبه 
رادیویی مدعی شد: »ما به آن ها )ایرانی ها( 
اخطار داده ایم که اگر دور و بر ما بچرخید 
و اقدام بدی علیه ما انجام دهید بالیی بر 
ســرتان می آوریم که نمونه آن را هرگز 
ندیده ایــد«. کاربران فضای مجازی هم با 
داغ کردن هشتگ ضد ترامپ در توییتر، 
اظهارات وقیحانه رئیس جمهور آمریکا علیه کشورمان را بی پاسخ نگذاشتند. 
برخی واکنش ها را بخوانید: »رهبر انقالب: اگر غلطی از شما سر بزند، تل آویو 
و حیفا را با خاک یکسان می کنیم... تکلیفتان در منطقه مشخص شده، منتظر 

اجرای آن هستیم... او پایانی چون صدام خواهد داشت...«.

تَرگل و َورگل پس از شکنجه
پس از شــایعه هایی که درباره شــکنجه 
شــدن و بیماری »نرگس محمدی« سر 
زبان ها افتــاد و پــس از آزادی اش همه 
متوجه اضافه وزن او شــدند و در فضای 
مجازی در این باره نوشتند حاال انگار نوبت 
»سعید ملک پور« است. یک کاربر فضای 
مجــازی در توییتی دربــاره این زندانی 
سیاســی نوشته است: »اسمش ســعید ملک پور بود... گفتن شکنجه شده، 
اعتصاب غذا کرده، فلج شده و در شرف مرگه! اما بعد از آزادیش تَرگل و َورگل 
توی کانادا به ریش همه خندید... البته اگه اون موقع به فلج شدن دروغینش 

تیکه مینداختیم، انگ بی اخالقی می خوردیم«.

سفره انقالب
درباره خانواده شــهدا و آنچــه بر آن ها 
گذشــته، هر چه بگوییم و بنویسیم کم 
است؛ به خصوص اینکه بخواهیم از مادر 
شــهیدان صحبت کنیم. امــا تصویر و 
متن کوتاهی کــه یکی از کاربران فضای 
مجازی منتشــر کرده گویای ناگفته های 
بســیاری است که شــاید ما از گفتنش 
عاجز باشــیم: »این قاب عکس ها همه  سهم یک مادر از سفره  انقالب است! 
مدال های شهادت این خانواده را به عدد ۶ رسانده و سهم او از سفره انقالب 
شد یک جمله: »مادر شهید«... باید سالمی هم عرض کنیم به خوش نشین و 

میلیاردرهای پیشانی پینه بسته و آقازاده های بی ام دبلیو سوار سفره  انقالب«.

به دنبال نفرت نژادی
»یوســف عالونــه« از آن بــه اصطــالح 
کارشناسانی است که در دشمنی با ایران و 
شیعیان حد و مرزی نمی شناسد و به تازگی 
همزمــان با اربعین، ایرانی ها و عراقی ها را 
به ناســزا گرفته بود. حاال »قیس قریشی« 
تحلیلگر مسائل سیاســی در واکنش به 
فحاشی عالونه به عراقی ها و ایرانی ها در 
توییتر نوشته: »یوسف عالونه یکی از ایرانی ستیز ترین مزدوران اماراتی سعودی 
می گوید ده ها حســاب کاربری توییتری درســت کرده که به زبان فارسی به 
عراقی ها فحاشــی و به زبان عربی به ایرانی ها فحاشی می کرده اند و دریافته 

بهترین راه برای جداسازی شیعیان دو سوی مرز، ایجاد نفرت نژادی است«.

 کیان راد در میان همه حواشــی ریز و درشــت این 
روزهای فضای مجازی که اغلب به ماجرای درگذشــت 
استاد شــجریان گره خورده، از روز گذشته صحبت های 
»شــیرین عبادی« هم به صورت جسته و گریخته سوژه 
فضای مجازی شده است. به نظر می رسد خانم وکیل هم 
به سبک بســیاری از چهره های فعال در فضای مجازی، 
قصد دارد از این ماجرا به سود خودش بهره برداری کرده و 
نامش را یک بار دیگر سر زبان ها بیندازد. عبادی در فیلمی 
که از صحبت هایش در فضای مجازی منتشر شده، عالوه 
بر اظهارنظر درباره درگذشت استاد شجریان و همچنین 
آزادی نرگــس محمدی، در اقدامی عجیــب و غریب از 
مســئوالن فدراســیون های بین المللی ورزشی خواسته 
ورزشکاران کشورمان را از حضور در هرگونه رویداد ورزشی 

بین المللی محروم کنند!

نخستین رئیِس زن دادگاه در ایران#
البد ســال 1344 که وارد دانشــکده حقوق دانشگاه 
تهران شد، قصد داشت فقط یک وکیل یا قاضی ساده 
باشد اما دست تقدیر بعدها زندگی او را به قدری پر از 
فراز و نشیب و تالطم کرد که حاال او همه چیز هست 

به جز یک قاضی و یا حتی یک وکیل! 
درست 10 ســال پس از ورودش به دانشکده حقوق، 
برای نخستین بار در تاریخ دادگستری ایران به عنوان 
ریاست دادگاه رســید تا اولین زنی باشد که در ایران 
بر منصب ریاســت دادگاه تکیه می زند. البته سه سال 
بعد همزمان با انقالب اســالمی از سمتش برکنار شد 
و به عنوان یک کارمند ســاده در دادگســتری شروع 
بــه فعالیت کرد. خیلی زود اما خودش را بازنشســت 
کرد تا بتواند دفتر وکالتش را راه اندازی کند. سال 71 
باالخره موفق شــد پروانه وکالتش را بگیرد اما نامش 
دقیقاً همزمان با آغاز دوران اصالحات بر ســر زبان ها 
افتاد. هرچند تا پیش از آن با رسانه ای کردن چندین 
پرونده تجاوز توانســته بود نامی برای خودش دست و 
پا کند اما در ســال 7۶ با پذیرفتن پرونده کودکی که 
توســط پدرش به قتل رسیده بود، توانست زمینه های 
تصویب قانون حق حضانت فرزند برای مادر تا پیش از 
هفت سالگی را فراهم کند. همین موضوع هم موجب 
شــد او به یکی از جنجالی ترین و پرنفوذ ترین وکالی 

ایران تبدیل شود.

قتل های زنجیره ای#
ماجــرای مرمــوز قتل هــای زنجیره ای دهــه 70 اما 
سرآغاز فصل جدید زندگی خانم وکیل بود. او با قبول 
پرونده های مرتبط با این رویداد و همچنین پذیرفتن 
وکالت تعدادی از دانشجویان بازداشت شده در جریان 
اغتشاش های سال 78، تبدیل به سوژه اول رسانه ها در 
آن روزها شد. شیرین عبادی همان زمان به جرم نشر 
اکاذیب دستگیر شــد اما بعدها در دادگاه تجدیدنظر 

تبرئه و آزاد شد.
خانم وکیل پس از این، وکالت بســیاری از محکومان 

امنیتی دیگر را هم به عهده گرفت تا تبدیل به یکی از 
حاشیه ساز ترین وکالی پس از انقالب شود.

مجموع این اقدامات ســبب شد بسیاری از شبکه های 
ضدانقــالب از او بــه عنوان حامی اصلی اپوزیســیون 
در ایران یــاد کنند و چهره های شــاخص ضدایرانی 
در سرتاســر جهان هم شــروع به تعریف و تمجید از 
او کردند. ســال 82 در اقدامی بی سابقه کمیته صلح 
نوبل، تصمیم گرفت سیاســی ترین جایزه این آکادمی 
را برای نخســتین بار در تاریخ به یک ایرانی اهدا کند. 
شــیرین عبادی در آن مراسم بدون حجاب حاضر شد 
و تصاویر مرتبط با حضورش در مراســم اهدای جایزه 

نوبل بالفاصله نقل محافل رسانه ای شد. 
عبادی از همان زمان شــروع به انجام انواع و اقســام 
موضع گیری هــای ضدانقالبی کرد. او در این مســیر 
حتی چندیــن پرونــده را هم در جهــت حمایت از 
 بهائیــت پذیرفت که نتیجه ای به جــز بدنامی برایش 

نداشت.
سال 88 اما پایان ماجراجویی های شیرین عبادی بود. 
خانم وکیل که در آن روزهای داغ هر نوع تالشی برای 
پیشبرد برنامه های براندازی انجام داده بود، در نهایت 
پس از شکست فتنه، برای همیشه از کشور خارج شد.

ایران را محروم کنید!#
عبادی در تمام این ســال ها بــا حضور گاه و بیگاهش 
در برنامه هــای ضدانقالب و همچنیــن فعالیت هایش 
در پوشش ســازمان های بشردوستانه، بارها خودش را 

سوژه رسانه ها و فضای مجازی کرده است. 
خانم وکیل که بارها درخواست آزادی نرگس محمدی 
را مطرح کرده بود، حاال و پس از آزادی او، اعالم کرده 

این آزادی تحت فشــار افکار عمومی صورت گرفته و 
ارزشی ندارد! او البته گریزی هم به ماجرای درگذشت 
استاد شــجریان زده و مدعی شــده برگزاری مراسم 
تشییع برای این استاد موسیقی تنها برای فریب دادن 

و آرام نگه داشتن مردم بوده است!
ایــن البتــه پایان اظهــارات عجیب شــیرین عبادی 
نیســت. او در پایان در اقدامی عجیب و غریب فیلمی 
از خودش در فضای مجازی منتشــر کرده و خواستار 
محرومیت ورزش ایران در همه عرصه ها شــده است. 
عبادی در این فیلم می گوید:»دخالت سیاســت در امر 
ورزش موجب شــده تعدادی از قهرمانان ما این کشور 
را ترک کنند و با پرچم کشور دیگری به میدان بروند. 
اعتراض های مردم و ورزشکاران به جایی نمی رسد به 
همین خاطر از همه فدراســیون های ورزشی خواهش 
می کنم به مدت یک سال ایران را محروم کنید و اجازه 
شــرکت بین المللی در هیچ زمینــه ای به دولت ایران 

داده نشود!«

تاریخ مصرفش به پایان رسیده#
این ماجرا را نمی توان نخســتین اقدام عجیب و غریب 
شیرین عبادی دانست. او همان زمان هم که هنوز در 
ایران بود، با حمایــت از جریان های همجنس گرایی و 
قبول وکالت پرونده هفت بهایی، موجی از حاشــیه ها 
را بــه راه انداخت که در نهایت به انتشــار خبر تأیید 
نشــده ای از گرویدن او به بهائیت ختم شــد. عبادی 
ســال ها بعد هم مجموعــه ای از تجزیه طلبان را دور 
خــودش جمع کرد کــه نتیجه ای به جــز راه اندازی 
کمپین مجازی #شیرین_عبادی_غلط_کرد نداشت! 

شــیرین عبادی در ایــن میان البته ســعی می کند 
همچنــان برخــی از ظواهر ماننــد مخالفتش با رژیم 
پهلوی، اعتقادش بر انقالب اسالمی در اوایل انقالب و یا 
تأکیدش بر ارادت به اسالم را حفظ کند! البته مدت ها 
پیش با انتشــار بریده هایی از روزنامه »رســتاخیز« که 
نشــان می داد شــیرین عبادی در مصاحبه ای با این 
روزنامــه وفاداری اش به نظام شاهنشــاهی را اعالم و 
از انقالبیون ابراز تنفر کرده اســت و همچنین کشــف 
حجاب او و رد بســیاری از دستورات فقهی و حقوقی 
اسالم، مشخص شد این ادعاها تنها تالشی برای فریب 

افکار عمومی بوده است.
حاال شــیرین عبادی به واسطه تمام موضع گیری های 
ضد و نقیضش در ســال های اخیــر، اندک هوادارانش 
در فضای مجازی را هم از دســت داده و حتی فعاالن 
ضدانقالب فضای مجازی هم پس از هر اظهارنظرش، 

حسابی به او می تازند. 
به نظر می رسد روزهای یکه تازی خانم وکیل در فضای 
رسانه ای کشــور به پایان رسیده و شیرین عبادی که 
تاریخ مصرفش به پایان رســیده و حاال از اینجا مانده 
و از آنجــا رانده شــده، ایــن روزها ســعی می کند با 
حاشیه سازی در فضای مجازی همچنان خودش را در 

گود نگه دارد!

چشم های »حورا«

قدس زندگی: ایران، خوزســتان، اهواز، شهرستان کارون، روستای سویسه؛ 
این ها مختصات نقطه ای اســت که سال هاســت خانم معلم را حتی با وجود 

دردسرهای زیاد به سوی خود می کشاند.
پایه  چهارم، انتخاب هر ســاله  خانم »قریشوندی« برای تدریس بود. امسال اما 
گفتند باید معلم کالس ســومی ها باشی. خب شاید تقدیر این بود که خانم 
معلم، به پایه ســوم برود و آنجا چشمش بیفتد به دوقلوها. داشتن دانش آموز 
دوقلو جالب است اما دردسرهایی هم دارد. به خصوص وقتی خانم معلم متوجه 
شــود یک قل، هر چند دقیقه یک بار آن هم سرکالس ریاضی، درگوشی از 

خواهرش چیزی می پرسد!
 بقیه ماجرا را به نقل از خود خانم معلم روســتای »سویســه« در شهرستان 

کارون استان خوزستان بخوانید که »فارس« آن را منتشر کرده است.
»... بیشــتر حورا را زیر نظر گرفتم، اوایل با خودم فکر می کردم حتماً نمره  
چشمش باال رفته، درست نمی بیند... اما قضیه چیزی فراتر از تصورات من 
بود... شــماره مادرش را از دفتر مدرسه گرفته بودم، تلفن چند بوق که زد 
صدایی خســته ســالم داد... مادر حورا با نگرانی و دستپاچگی گفت: هر 
ســال معلم های حورا تماس می گیرند که کاری برایش بکنیم اما مشــکل 
چشــم هایش یکی دوتا که نیســت... خالصه متوجه شدم چشم های حورا 
عالوه بر بیماری مادرزادی، انحراف و چند مشــکل دیگر هم داشــت تا او 
دنیای کودکانه اش را فقط با کورســویی از نور ببیند... پس از اینکه دکتر، 
حورا را ویزیت کرد متوجه شدم یک عمل چند میلیونی می تواند چشم های 
این دختر کوچک را بینا کند... ســراغ خیران رفتم... اما گفتند بهتر است 
صبر کنیم بیمارستانی دولتی بعد از تمام شدن کرونا به شما نوبت بدهد... 
فضای مجازی آن قدرها هم که می گویند بد نیســت، چون در فاصله  زمانی 
کمتر از یــک ماه که پیام برای کمک به حــورا را در گروه های معلمان و 
همکاران فرهنگی منتشــر کردم هزینه  عمل جور شد... یادم می آید وقتی 
پانسمان چشــم هایش را باز کردند برایش ســخت بود که دنیا را این قدر 
واضح ببیند، مدام دور و برش را نگاه می کرد و ســوال می کرد. فکر می کرد 
این خوشــحالی موقتی اســت اما وقتی دکترها و پرستارها به او اطمینان 
دادند چشم هایش خوب شــده، دستش را باال برد و با همان لحن معصوم 

کودکانه اش گفت: خانم معلم، اجازه؟ من دارم می بینم...«!
البته همه داستان بینا شــدن حورا و زحمات خانم معلم به این سادگی 
و اختصاری که ما نوشــتیم نیســت. خانم قریشــوندی، به دلیل رفت و 
آمد های مکرر به بیمارستان، به کرونا هم مبتال می شود و دوران سختی را 
می گذراند تا دوباره سالمتی اش را به دست بیاورد. همه سختی ها را هم با 
شیرینی درمان شدن حورا تحمل می کند اما قسمت سخت تر ماجرا این 
اســت که پدر حورا راننده یک ماشین اجاره ای است و ماهیانه فقط یک 
میلیون و 200 هزار تومان درآمد دارد، خانواده در حال حاضر در اتاقکی 
در گاوداری و با شرایطی سخت مشغول به زندگی اند و خانم معلم پس از 
بهبودی، دوباره سراغ دانش آموزش آمده تا به کمک چند فرهنگی دیگر، 

سرپناهی مناسب برای این خانواده فراهم کند.

 مجازآباد
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ورزشورزش
انتقال پول برانکو غیر ممکن است 

 اعتصاب پرسپولیسی ها 
در بن بست های مالی 

نیمه تاریک وجود
رقیه توسلی: به تازگی خانوم عینکِی شیِک سختگیری با من حشرونشر دارد 

که جمله ای ورد زبانش است: »باکیفیت زندگی کن«.
وقتی توی اینستا می چرخم، سر می رسد. پُست ها و استوری ها را که همراهم 
ِســیر می کند توی صورتم می گوید: فراموش نکن فقــط عده ای عالقه دارند 
این قدر با صدای بلند زندگی کنند. آدمیزاد عاقل اما همه روز و شــبش را به 

اشتراک نمی گذارد.
وقتی پایم را می گذارم توی مطبخ و اهل اجاق و قابلمه می شوم، می آید. حرف 
حسابش، نمک و روغن و شکر است. اصرار دارد بفهمم حال روحم مستقیم به 

اوضاع جسمم مرتبط است. 
وقتی به »آفرینش« خبر می دهم برای من هم ســفارش »دستبند تعادل« بده، 
پیشنهاد پیاده روی می دهد. آنجا زیاد حرف نمی زند. اکتفا می کند به یکی دو 
جمله؛ می دانی شبانه روز تحت امواج قرار گرفته اید و تمام چیزهایی که اطرافتان 
وجود دارد تشعشعات مغناطیسی تولید می کنند؟ موبایل، کابل برق، دستگاه های 
الکترونیکی، المپی که باالی سرتان روشن است... یادت نرود باید این اشعه ها را 
پارو کنی. وقتی در منگنه هله هوله خوری، درخواست نابجای اطرافیان و فوران 
خشم هستم هم سه سوته خودش را می رساند کنارم. با پیشنهادهای به دردبخور 

پزشکی. داروخانه و خیابان گردی و خرید و منزل آقاجان هم تشریف می آورد.
پریــروز وقت گپ زدن با تلفن، روی صندلی کناری ام نشســت. آرام زد روی 
شــانه ام که اوالً گوشی را بگذار سمت راســت، بعد هم تذکر داد یک ساعت 
و خرده ای اســت پشــت میز کار چمباتمه زده ای... دیگر وقت تنفس است. 

کارایی ات اُفت می کند.
دیروز »عینکی شیک« را غافلگیر کردم. کتاب به دست ایستاده بود پشت پنجره 

که گفتم برایت اسم انتخاب کرده ایم خانوم.
برنمی گردد سمتم اما صدای خنده اش می آید.

می گویم: با »مالحت و مالمت و زرگیس و مرمِر« عزیز مشــورت کردم. آن ها 
دوست دارند شما را دکترجان صدا کنیم. اعتقاد دارند جایتان خیلی خالی بود. 

می گویند بدعنق و کم حرف هستید اما مفیدید. به شما ایمان پیدا کرده ایم.
پی نوشت: »نیمه تاریک وجود« دبی فورد را می گذارد روی میز.

می پرسد خوانده ام؟ جوابم مثبت نیست.
می گوید جمله درستی تویش خوانده ام که سال هاست درحال تجربه اش هستم. 
آنجا نوشته جهان بازتابی از خود شماست. اگر طالب عشق بیشتری هستید 

به خود عشق بورزید.

حکایت امروز

روزمره  نگاری

آقایی:  اوایل حضور در پرسپولیس استرس داشتمآقایی:  اوایل حضور در پرسپولیس استرس داشتم

 فینالیست آسیا  شدن  فینالیست آسیا  شدن 
برای خیلی ها آرزو  استبرای خیلی ها آرزو  است

شیب تند سقوط »شیرین عبادی« 

از اینجا مانده، از آنجا رانده
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گفت وگو با دکتر احمد تمیم داری در روز بزرگداشت »لسان الغیب«

بیا و خوش بخوان حافظ

پرویز مظلومی در گفت و گو باقدس:

برای ساختن استقالل جدید 
آمده ایم

رحمتی لیست خرید می دهد

 پنجره انتقاالتی شهرخودرو 
باز شد
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حمیدرضاعرب: پرویز مظلومی جزو نخستین افرادی بود که 
نامش به عنوان یکی از همکاران محمود فکری مطرح شــد. او 
قراراســت از این پس به عنوان سرپرســت در باشگاه استقالل 
فعالیت کند. مظلومی که سابقه سال ها مربیگری و سرمربیگری 
در استقالل را دارد براین باور است که با اتحاد وهمدلی می شود 

این استقالل را ساخت.

آقای مظلومی بعد از ســال ها دوباره به اســتقالل س
برگشتید.

ما استقاللی هســتیم و وظیفه ای جز این نداریم. هر وقت تیم 
به بن بست می خورد سراغ من و امثال من می آیند. ما همیشه 
خودمان را ســرباز استقالل می دانیم و خودمان را وقف این تیم 

کرده ایم. االن هم برای ساختن استقالل نوین و کمک آمده ایم.

استقالل لیگ بیستم را چه طور تیمی می بینید؟س
من به بستن تیم بدون ســرمربی انتقاد دارم. این صحبت ها را 
قبل از آمدنم به زبان آوردم و بازهم تکرار می کنم. این شــرایط 
مناسبی برای یک سرمربی نیست. نه اینکه برخی بازیکنان که 
جذب شده اند را قبول نداشته باشم. این طور نیست. استقالل تیم 
بزرگی است و قطعاً هربازیکنی به استقالل می آید باید خودش 
را جمع و جور کند ودر حد این تیم بازی کند اما ســؤال ما این 
اســت که استقالل با تأیید کدام مربی بسته شد؟ آن روزها که 
مدیران استقالل دنبال جذب بازیکن بودند نه تکلیف مدیرعامل 
آینده این باشگاه مشخص بود نه سرمربی. اما نمی دانم چه طور 

شد لیست را پر کردند.

برخی بازیکنان هم جدا شدند. دراین باره چه نظری س
دارید؟

هیچ اشــکالی ندارد. ما با همین پتانسیل جلو می رویم و تالش 
می کنیم بهترین عملکرد را داشته باشیم. استقالل تیم بزرگی 
است و بازیکن باید بداند پایش را کجا گذاشته است. ما توجهی 

به این مسائل نداریم.

فکر می کنید به عنوان سرپرست بتوانید به استقالل س
کمک کنید؟

قطعاً می شود چون من همه جوره خودم را متعلق به این باشگاه 
می دانم. وقتی می بینیم که تیم به هم ریخته و شرایط نا مساعدی 
دارد نمی توانیم دست روی دست بگذاریم. استقالل تیم بزرگی 
است که متأسفانه با تصمیم گیری های افراد کوچک، کوچک شده  

است. انتظار دارم تیم به روزهای اوج برگردد. کار سختی نیست.

محمود فکری را چه طور می بینید؟س
او با عشق و عالقه به استقالل آمده و ریسک کرده است. محمود 

در زمان بازیگری بسیار با غیرت بود. او اگر بتواند همان روحیه 
را به تیمش انتقال دهد بدون شــک استقالل به تیمی تبدیل 
می شــود که همه انتظار دارند. ما انتظار می کشــیم استقالل 
بهترین روزها را تجربه کند. قولی نمی دهیم، اما برای رســیدن 
به موفقیت تالش می کنیم. ما استقالل جدید را خواهیم ساخت.

تکلیف سرپرستی تیم ملی جوانان چه می شود؟س
ابتدا از سرپرســت و دبیرکل محترم و مسئولین فدراسیون 
همچنین کمیته های فنی و جوانان تشکر می کنم. همکاری 
با تیم ملی جوانان و این بچه های مســتعد برای من باعث 
افتخار بود. امیدوارم این تیم در مسابقات آسیایی موفق باشد 

و به جام جهانی صعود کند.
در این موقعیت حساس استقالل به کمک نیاز داشت و من 
به خانه خودم بازگشتم. امکان فعالیت در هر دو تیم هم وجود 
نداشت و به همین دلیل از اعضای محترم تیم ملی جوانان 

قدردانی و خداحافظی می کنم.

ورزش: پس از بازگشت تیم پرسپولیس از لیگ قهرمانان 
آســیا اعالم شــد تمرینات این تیم به مــدت هفت روز 
تعطیل اســت و از 19 مهر تمرینات سرخپوشــان برای 
فصل جدید آغاز می شــود، اما سایت رسمی این باشگاه 
اعالم کرد تمرینات سرخپوشان بنا به تصمیم کادر فنی، 
تعطیل خواهد بود و زمان شروع تمرینات، اعالم می شود.

با تصمیم کادر فنی بازیکنان پرســپولیس که توانستند 
در پی بازی های فشــرده و سنگین، بازگشت پرفروغی را 
در لیگ قهرمانان آســیا 2020، رقم بزننــد و به فینال 
رقابت ها راه پیدا کنند، استراحت بیشتری خواهند داشت 
و زمان شــروع تمرینات توسط کادر فنی، تعیین و اعالم 

خواهد شد.
نکته جالب این اســت که از 10 آبــان رقابت های لیگ 
جدیــد آغاز می شــود و به طــرز عجیبی زمان شــروع 

تمرینات پرسپولیس مشخص نیست.
پیگیری ها نشان می دهد که یکی از دالیل برگزار نشدن 

تمرین سرخپوشــان اعتراض بازیکنــان به مباحث مالی 
اســت و بازیکنان به دلیل نگرفتن پول های فصل جدید 

حاضر نشدند تمرین برگزار شود.
این روزها باشگاه پرسپولیس در وضعیت بغرنج مالی گیر 
کرده است. از یک سو دو روز دیگر فرصت برای پرداخت 
مطالبات برانکو نیست اما ظاهراً باشگاه همچنان نتوانسته 
کل پول را تهیه کند و از ســوی دیگر بامشکل چگونگی 

پرداخت پول هم روبه رو است. 
از سوی دیگر بازیکنان مطالباتی دارند که باشگاه به آن ها 

وعده کرده اما عملی نشده است.

فقط 330 هزار یورو#
در همین رابطه یک منبع آگاه در باشــگاه پرســپولیس 
اعــالم کرد در حال حاضر کمتــر از 20 درصد مطالبات 
برانکو به صورت ریال تأمین شــده که در حساب باشگاه 

موجود است. 
این در حالی است که پرســپولیس برای در امان ماندن 
از مجازات هــای فیفا باید تمام مطالبات برانکو را بپردازد. 
باشگاه پرسپولیس تا به حال ٣٣0 هزار یورو از مطالبات 
برانکــو را پرداخت کرده و حاال باید ٧٨۴ هزار یورو دیگر 
را بــه برانکــو و ۶0 هزار فرانک را نیز بــه عنوان جریمه 
بپردازد که به احتساب قیمت یورو، برای تأمین مطالبات 
 برانکــو و جریمه فیفا بایــد حدود 2٨ میلیــارد تومان 

تأمین کند.

بن بست در پرداخت ها#
سرپرست باشگاه پرســپولیس در تازه ترین صحبت های 
خود، به موضوعات جالبــی پرداخته که نگرانی هواداران 

را در پی داشته است. 
رســول پناه گفت: دو روز پیش نامه ای به AFC ارسال و 
اعالم کردیم پول برانکو را از محل مطالبات ما در این نهاد 
پرداخت کند که امروز به ما جواب دادند و گفتند با توجه 
به بررسی های تیم مالی و حقوقی AFC هیچ راهی برای 
پرداخــت این پاداش وجود ندارد. نــه می توانند آن را به 
پرسپولیس پرداخت کنند و نه امکان واریز آن به حساب 
برانکو یا شــخص ثالث دیگری وجود دارد. وی با گالیه از 
گزارش هــای داخلی گفت: یکی از مشــکالت ما هم این 
اســت که برخی از داخل شیطنت می کنند تا انتقال پول 
انجام نشــود. البته می خواهم به هواداران بگویم راهکاری 
پیــدا کرده ایم کــه اگر عملیاتی شــود، در این یکی دو 
روز پول برانکو را پرداخت خواهیم کرد. راهی که قانونی 
هم اســت. با توجه به تحریم اخیر 1٨ بانک کشــورمان 

تمام راه ها فرعی و ارتباط ها هم قطع شده است.

پرویز مظلومی در گفت و گو باقدس:

برای ساختن استقالل جدید آمده ایم
انتقال پول برانکو غیر ممکن است 

اعتصاب پرسپولیسی ها در بن بست های مالی 

بشار رسن هم ساز جدایی کوک کرد
ورزش: در جریــان تمدیــد قرارداد و با توجه به بدقولی هایی که پرســپولیس در 
پرداخت مطالبات داشته رســن در این تمدید قرارداد بندی در قراردادش گنجاند 
مبنی بر اینکه اگر باشگاه پرسپولیس تا 20 مهر 120 هزار دالر از مطالباتش را ندهد 
او می تواند یک طرفه قراردادش را فسخ کند. گفته می شود این بازیکن که پس از 
اتمام بازی های لیگ قهرمانان آسیا همراه سرخپوشان به تهران نیامد و در قطر ماند 
با یک باشــگاه قطری قرارداد بسته و به باشگاه پرسپولیس هم پیام داده اگر تا فردا 

120 هزار دالر او را ندهد او قراردادش را یک طرفه فسخ می کند.

»عابدزاده« سلطان سیو در لیگ پرتغال
ورزش: دروازه بان تیم ملی ایران و باشــگاه ماریتیمو در این فصل از رقابت های لیگ 
پرتغال با 15 سیو بهترین عملکرد را در بین تمام دروازه بان ها داشته است. امیر عابدزاده 
در این فصل از رقابت های لیگ پرتغال توانسته با عملکرد فوق العاده اش ماریتیمو را به 
رتبه شگفت انگیز پنجم برساند و همین نمایش خوب باعث شده تا رسانه های پرتغالی 
توجه زیادی به وی داشته باشند. jm desporto یک رسانه محلی مادیرا شهر تیم ماریتمو 
است که او را به عنوان بهترین بازیکن این تیم و یکی از ستاره های این فصل لیگا نوس 
روی جلد برده و ضمن ارائه گزارش لقب »سلطان سیو« را به بچه عقاب ایرانی داده است.

مشکل جدید واسعی برای آبی پوش شدن
ورزش: سعید واسعی دلیل فســخ قرارداد با پیکان را عدم دریافت حق و حقوقش اعالم 
کرده، این در حالی است که مسئوالن پیکان نظر دیگری دارند. طبق یکی از بندهای قرارداد 
باشگاه پیکان با بازیکنان، اگر این تیم در سه بازی پیاپی شکست می خورد، بازیکنان ٣0 
درصد جریمه می شدند. بر همین اساس و با توجه به سه و چهار شکست پیاپی پیکان در دو 
مقطع زمانی، بازیکنان پیکان شامل این جریمه می شوند و این بندی است که در قراردادها 
گنجانده شده است. با توجه به این بند قرارداد، باشگاه پیکان تأخیری در پرداخت حق و 

حقوق واسعی نداشته و مستندات خود را هم به کمیته تعیین وضعیت ارائه کرده است. 

توافق مالی مدیران استقالل با مدافع پرسپولیس
ورزش: مسئوالن استقالل با مدافع ملی پوش پرسپولیس برای پرداخت پولش به 
توافق رسیدند. مسئوالن اســتقالل تا ظهر دیروز برای تکمیل مدارک و پرداخت 
بدهی ها فرصت داشــتند و به همین خاطر به صورت شــفاهی مذاکرات زیادی با 
کنعانی زادگان انجام دادند و موفق شــدند یک دست خط از این بازیکن به صورت 
اینترنتی دریافت کنند. در این نوشــته کنعانی زادگان اعالم کرده مطالباتش را از 
استقالل دریافت کرده تا آبی ها بتوانند با تکمیل مدارک درباره پرداخت بدهی ها 

برای اخذ مجوز حرفه ای از کنفدراسیون فوتبال آسیا اقدام کنند. 

ورزش: یکی از بازیکنان جدیدی که یحیی در آسیا از 
آن استفاده کرد سعید آقایی بود . مدافع - هافبک چپی 
که خیلی ها به توانایی او برای بازی در پرســپولیس با 
دیده تردید نگاه می کردند. او با چند جلســه تمرین در 
بــازی با التعاون در ترکیب اصلی به میدان رفت و البته 

در بازی اول نتوانست عملکرد درخشانی داشته باشد. 
آقایــی اما رفته رفتــه در ترکیب تیم یحیــی جا افتاد 
به طوری که در بازی های حساس سرخ ها در دور حذفی 
بســیار درخشان و کارا ظاهر شــد. او به خوبی توانست 
جــای خالی نادری و انصاری را پــر کند و هوادارانی که 
با او زاویه داشــتند را راضی کند. آقایی حاال برگ برنده 
پرســپولیس در فینال آسیا و البته لیگ برتر است که با 
پهلوان می تواند جناح چپ را بیمه کند.با هم حرف های 

او را مرور می کنیم.

لذت فینالیست شدن#
سعید آقایی در خصوص وضعیت خودش در روزهای 
تعطیلی تمرینات پس از فینالیســت شدن در لیگ 
قهرمانان آســیا اظهار کــرد: از وقتی از قطر به ایران 
برگشتیم به تبریز آمدم تا بتوانم به استراحت بپردازم. 

به هر حال ما به افتخار زیادی رســیدیم و به فینال 
آســیا رفتیم که لذت این مســئله برای خیلی ها 
آرزوست. این روزها مشــغول استراحت هستیم 
اما از چهارشنبه تمرینات انفرادی خودم را شروع 
کردم و منتظر هســتم تا تمرینات گروهی با تیم 

آغاز شــود تا سرحال و قبراق در تمرینات 
حضور پیدا کنم. ما آماده آغاز دور 

جدیــد تمرینات و بازی ها 
خواهیم بود.

استرس اولیه#
وی در پاســخ بــه 

این پرســش که 
با  پرســپولیس 
یــک امتیاز به 
و  رفت  قطــر 
خــودت فکــر 
ی  د می کــر
به  فینالیســت 
برگردید،  ایران 
همان  افــزود: 
به  تــازه  زمان 
لیس  ســپو پر

و  بــودم  آمــده 
از نظر فکری اســترس زیادی 
نمی کردم  فکر  شــاید  داشتم. 
که پرسپولیس بتواند فینالیست 
شــود، امــا وقتــی بازی هــا 

شروع شــد متوجه شــدیم که 
می توانیم کارهــای بزرگی انجام 

دهیم. از طرفی ســرمربی تیم به 
همــه ما اعتماد زیادی داشــت و 
صحبت هایــش باعث شــد تا با 
برابری در مسابقات  تالش چند 
خوشــبختانه  و  شــویم  حاضر 

جواب مان را هم گرفتیم.
مدافع پرسپولیس درباره اظهارات 
یحیــی گل محمدی در خصوص 
وی و تمجیدهایــی که در یک 
برنامه تلویزیونی از این بازیکن 
کرد تصریح کرد: واقعاً از آقای 

گل محمدی تشکر می کنم. 

وظیفه ام بود تا جایی که می توانم برای پرســپولیس 
تالش کنم. 

به عنوان یک فوتبالیســت وظیفه دارم که در بازی 
بهتریــن عملکرد را داشــته باشــم. هرچند که در 
بازی های ابتدایی کمی اســترس همراهــم بود اما 
در بازی های بعدی شــرایط من بهتر شد و راحت تر 
توانستم به پرسپولیس کمک کنم. امیدوارم این روند 

در بازی های آینده هم ادامه داشته باشد.

در انتظار رقیب#
آقایی در ادامه گفت و گو با رســانه رســمی باشگاه 
درباره اینکه آیا این تیم می تواند به عنوان نخستین 
تیم ایرانی به مقــام قهرمانی لیگ قهرمانان آســیا 
برســد، خاطرنشــان کرد: هنوز رقیب مان در فینال 
مشخص نیست و منتظر هســتیم ببینیم چه تیمی 
رقیب ما خواهد بود.  مطمئناً کادرفنی آنالیز دقیقی 
از رقیــب انجام خواهد داد اما حتمــاً برای بردن به 
زمین می رویم. مهم نیســت چه تیمی به مصاف ما 
می آید چرا که هر تیمــی در بازی فینال مقابل مان 
حاضر شود ما برای برد به زمین می رویم. 
مطمئنــاً بــا تــالش و تمرکــز زیادی 
بــازی خواهیــم کــرد تــا بتوانیم با 
 قهرمانــی در آســیا دل هــواداران را 

شاد کنیم. 

ارتباط با هواداران#
بــه خوبــی می دانــم به چــه تیم 
تعــارف  آمــده ام.  بزرگــی 
نیســت و بــه گفتن من 
هــم نیــاز نــدارد. اکثر 
دوســت  لیگ،  بازیکنان 
دارنــد روزی بتواننــد به 
پرسپولیس راه پیدا کنند. 
پرافتخارترین  پرسپولیس 
و پرهوادارترین تیم است 
و فرصت حضور در آن به 

هر کسی رو نمی کند. 
خــدا را شــکر می کنــم 
کــه عملکرد فنــی من به 
شــکلی بود که این فرصت 
به من رو کرد و خوشحال تر 
می شــوم وقتی نشان بدهم 
کــه می توانم کمــک حال 
به خوبی  باشــم.  پرســپولیس 
می دانــم ســرمربی و هــواداران 
چه توقعی دارند. مشــخص است 
که فشار در پرســپولیس بیش از 
هر تیم دیگری اســت. اصال قابل 

مقایسه نیست. 
من تمام تالش خودم را می کنم و این را 
در خودم دیده ام که بتوانم برای پرسپولیس 
مهره خوبی باشم و لذت از فوتبالم را در صورت 
هواداران ببینم. امیدوارم آن ها هم مثل همیشه 
پشتیبان تیم خودشان باشند چون برای آسیا و به 
ویژه قهرمانی پیاپی پنجم، کار خیلی خیلی سختی 
را پیش رو داریم. من هم دیگر بخشــی از وجود 
 پرسپولیس شده ام و مثل همه نهایت تالش خودم را 

خواهد کرد.
از نظر تیمی دوســت دارم سال بعد جزو کسانی باشم 
که با پرسپولیس روی ســکوی قهرمانی می روم و از 
نظر فردی می خواهم به تیــم ملی برگردم و این بار 

در آنجا بمانم.

امیرمحمد ســلطان پور: این فصل شــاهد اتفاقات 
جالب توجهی در فوتبال اروپا بوده ایم که بدون شــک 
یکــی از آن ها اوج گیــری مهاجم جــوان اورتون بوده 
است. دومینیک کالورت لوئین فصل گذشته رگه هایی 
از درخشش را در گودیســون پارک به معرض نمایش 
گذاشت اما از ابتدای این فصل یکی از اصلی ترین دالیل 
عملکرد فوق العاده آبی پوشان مرسی ساید بوده است. به 
غیر از گلزنی در تمامی دیدارهای فصل تا اینجای کار و 
کسب جایزه بهترین بازیکن ماه لیگ، او برای نخستین 
بــار به تیم ملی نیز دعوت و موفق شــد در اولین بازی 
ملی خود نیز مقابل ولز گلزنی کند. در زیر مصاحبه این 

مهاجم فوق العاده را می خوانیم.

بســیاری از اوج گیری ناگهانــی تو متعجب س
شده اند؟

این اوج گیری اتفاقی نیســت که یک شبه افتاده باشد. 
من برای اینکه به اینجا برسم زحمت زیادی کشیده ام، 
تمرینات سختی را گذرانده ام و تمرکزم را همیشه حفظ 
کــرده ام. من تجارب خوب و بد زیادی را پشــت ســر 
گذاشــته ام که من را به بازیکن کنونی بدل کرده است. 
لیگ برتر برای من مانند یک آموزشــگاه بوده که از آن 

چیزهای زیادی آموخته ام.

اما قبول داری که قابل مقایسه با بازیکنی که در س
ابتدا پیراهن اورتون را می پوشید نیستی؟

من قطعاً دیگر آن بازیکنی که چهار سال پیش به اورتون 
پیوســته بود نیستم. من رشد کرده ام و بالغ شده ام. 

اکنون 2٣ ساله ام اما همیشه می دانستم که 
در هر شرایطی حتی اگر اوضاع خوب 
نیست باید تالش کنم یاد بگیرم و در 
عین حال در آن شرایط گیر نکنم و 
همیشه تمرکزم روی چیزی باشد که 

قرار است به آن تبدیل شوم.

کارلو آنچلوتی به عنوان سرمربی س
اورتون در رشــد تو چگونه 

بوده است؟
شاید کارلتو چیز خاصی 
که اکنون بخواهم از آن 
نام ببرم به من نگفته 
شخصیت  اما  باشد، 
کلی او که شــامل 
خونسردی، آرامش 
و کنترلی که روی 
خــود و اطرافش 

دارد او را بــه 
ی  د فــر

یل  تبد
کــه  کــرده 
بازی کردن بــرای تیمش 
در کل  او  اســت.  لذت بخــش 

انسان بســیار خوبی است و از 
همان ابتدا من را از اعتماد به 

نفس سرشار کرد. چنین چیزی 
را وقتــی از مربــی که آن همه 

افتخار کسب کرده و با بزرگ ترین 
بازیکنان کار کرده دریافت می کنید 
برایتان ارزش زیادی خواهد داشت. 
در سیســتمی که او در تیم پیاده 

کرده من کانون خط حمله هستم که باعث شده وظیفه ام 
یعنی گلزنی را خوب انجام بدهم.

آنچلوتی پس از نخســتین گل ملی ات به تو س
تبریک گفت؟

او امروز صبح به گوشی من زنگ زده بود اما به همراه تیم 
در حال صبحانه خوردن بودیم و متأسفانه تماسش را از 
دست دادم. اما به او پیام دادم و گفتم که بعد از ریکاوری 

و انجام این مصاحبه با او حتماً تماس خواهم گرفت.

مسلماً شب بعد از بازی مقابل ولز و نخستین س
گلی که زدی به راحتی خوابت نبرده است!

کالً برای بازیکنانی که در بازی های آخر شــب حضور پیدا 
می کنند، زود خوابیدن در همان شب بسیار سخت است؛ 
چون برای بازی مقدار زیادی کافئین مصرف کرده اید. هنوز 
آدرنالین در سراسر بدن شما جریان دارد. من مدت زیادی 
در رختخواب بیدار ماندم و بعد یک فنجان چای نوشیدم تا 
مقداری آرام شوم. البته صبح بعد از بازی وقتی بیدار شدم 
احســاس بسیار خوبی داشتم به خصوص که به سرعت به 
خاطر آوردم که چه دستاورد خوبی برای خودم رقم زده ام. 
همیشــه این اتفاق نمی افتد اما زمانی که چنین تجربه ای 

دارید احساس خوبی است.

اینکه ابتدای فصــل را این گونه آغاز کنی چه س
نقشی در بهبود شرایطت دارد؟

مســلماً زمانبندی گل هایم یکــی از اصلی ترین دالیل 
باالرفتن اعتماد به نفســم بوده اســت. برای مهاجمان 
اعتماد به نفس همیشــه حــرف اول را زده و من با 
گل هایی که برای اورتون زدم و همین طور برای 
نخستین بار دعوت شــدنم به تیم ملی در اوج 

اعتماد به نفس هستم.

در بازی مقابل ولز دو چهره جدید دیگر س
در تیم ملی یعنی کودی و اینگز نیز گلزنی 
کردند؛ به نظــرت این تنوع چه تأثیری در 

سه شیرها خواهد گذاشت؟
در جای جای تیــم ملی می توان 
کیفیت بــاالی بازیکنــان را 
مشــاهده کرد. بیشتر این ها 
بازیکنانی بودند که پایه ثابت 
تیم نیستند، اما در باشگاه های 
خود عناصر محوری محسوب 
می شوند. این اتفاق مسلماً 
بــرای تصاحب  را  رقابت 
جایگاه در ترکیب اصلی تیم 
ملی افزایش خواهد داد 
و باعث می شــود 
بازیکنان هر 
چه 

بیشتر 
توانایی های خود را 

به معرض نمایش بگذارند. این 
باعث افتخارم اســت که در این 
جمع حاضر باشم اما باید ثبات 
خود را حفظ کنم و نباید درگیر فکر 
به خیلی دوردســت ها شوم. باید به 
همان چیزی فکر کنم که می توانم 
تأثیر بگــذارم و آن قرار دادن توپ 
درون دروازه حریفــان در هر بازی 

است که به میدان می روم.

آقایی: اوایل حضور در پرسپولیس استرس داشتم

فینالیست آسیا شدن برای خیلی ها آرزو است
مصاحبه ستاره جدید لیگ برتر و تیم ملی انگلیس

»کالورت لوئین« پیشتاز نسل جدید سه شیرها
ضد  حمله

ایران- مالی در هاله ای از ابهام
ورزش: روابط عمومی فدراسیون فوتبال در خصوص دیدار با تیم ملی 
مالی اطالعیه ای صادر کرد. به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، 
با توجه به انتشــار خبر ابتالی چند بازیکن تیم ملی مالی به کرونا در 
رســانه ها و به جهت تأکید بر حفظ سالمت کادرفنی و بازیکنان تیم 
ملی، پیگیری های دقیق فدراسیون فوتبال جهت صحت سنجی اخبار 
منتشره در این باره در رسانه های بین المللی توسط واحدهای مربوط و 
به دنبال آن بررسی کلیت موضوع توسط ستاد کرونا در فوتبال آغاز شده 
است. تیم ملی ایران قرار است طبق برنامه روز سه شنبه هفته جاری 
در کشور ترکیه برابر مالی به میدان برود. این در شرایطی است که چهار 
بازیکن مالی کرونا گرفته اند و به همین دلیل مشخص نیست سرنوشت 

این دیدار تدارکاتی چه خواهد شد.

 گل های دیاباته، خلیل زاده و میرزایی 
نامزد بهترین گل لیگ قهرمانان 

ورزش: گل بازیکنان تیم های فوتبال استقالل، پرسپولیس و سپاهان 
نامزد کسب عنوان بهترین گل لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب قاره 
کهن شدند.با پایان مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 2020 در منطقه غرب، 
سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( از کاربران خود خواست 
تا بهترین گل بازی های غرب قاره کهن را انتخاب کنند که گل شــیخ 
دیاباته به االهلی عربستان، رضا میرزایی به السد قطر و شجاع خلیل زاده 

به شارجه امارات، در میان گزینه ها دیده می شوند.

قاسمی نژاد در مشهد ماندنی شد
ورزش: امین قاســمی نژاد مهاجم شهر خودرو یک فصل دیگر با این 
تیم قرارداد دارد، این در حالی است که وی درصدد جدایی از این تیم 
مشــهدی و حضور در تیمی دیگر است. قاسمی نژاد دو پیشنهاد خوب 
لیگ برتری دارد، ولی نکته مهم این است که برای جدایی باید رضایت 
باشــگاه را جلب کند. مسئوالن باشگاه شــهر خودرو اما بعد از انتقال 
محمدرضا خلعتبری به سپاهان، مخالف جدایی قاسمی نژاد هستند. با 
این حال این بازیکن همچنان در تالش است تا در نهایت رضایت نامه اش 

را گرفته و از شهر خودرو جدا شود.

فاضلی جانشین فکری در نساجی
ورزش: مســئوالن باشگاه نســاجی مازندران، وحید فاضلی دستیار 
محمود فکری را به عنوان ســرمربی جدید خود انتخاب کردند. پس از 
جدایی محمود فکری از تیم فوتبال نساجی مازندران، این باشگاه پس 
از بررســی چند گزینه، وحید فاضلی را به عنوان سرمربی جدید خود 
انتخاب کرد. فاضلی دســتیار فکری در نساجی بود و قرارداداش با این 

تیم به عنوان سرمربی دو ساله است.

 مهاجم استقالل و هافبک سپاهان 
در فهرست منصوریان

ورزش: مدیران باشگاه تراکتور تبریز قصد دارند با توجه به درخواست 
علیرضا منصوریان، سرمربی این تیم مهاجم استقالل و هافبک سپاهان را 
جذب کنند. گفته می شود باشگاه تراکتور با نامه رسمی باشگاه سپاهان 
برای جذب ساسان انصاری مهاجم سرخپوشان تبریزی مواجه شده و از 
همین رو، تراکتوری ها خواستار معاوضه انصاری و رضا میرزایی هافبک 
سپاهان هستند. ارسالن مطهری مهاجم استقالل دیگر بازیکنی است که 
مدیران تراکتور در روزهای گذشــته با او مذاکره کرده اند و باید دید در 

نهایت چه سرنوشتی در انتظار این بازیکن خواهد بود.

مهاجم ذوب آهن به استقالل برگشت
ورزش: سجاد آقایی مهاجم جوان سابق استقالل که در نیم فصل 
رقابت های لیگ برتر گذشــته به صورت قرضی به ذوب آهن رفت 
تا بتواند بیشــتر بازی کند، حاال به جمع آبی پوشان برگشته است. 
آقایی البته در ذوب آهن هم فرصت زیادی برای حضور در ترکیب 
پیــدا نکرد و حاال با پایان قرارداد قرضــی اش با ذوبی ها بار دیگر 

پیراهن استقالل را برتن کرده است.
ایــن بازیکن جوان از روز جمعه و همزمان با حضور محمود فکری 
در تمرین استقالل حضور یافته و همپای سایر نفرات کار می کند 

تا آماده حضور در لیگ بیستم شود.

منهای فوتبال

خطر توقف آنالیز تست دوپینگ ورزشکاران 
ایران در آزمایشگاه کلن

ورزش: قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ با اشاره به بدهی 
ســنگین این ستاد به آزمایشــگاه آلمان گفت: بابت پنج صورت حساب 
بدهکاریم و اگر این روند ادامه یابد قطعاً آنالیز نمونه ها متوقف خواهد شد.

فرزاد شارکی گفت: آزمایشگاه کلن آلمان بابت هر مرحله نمونه گیری های 
دریافتی از ایران صورت حساب جداگانه ای برایمان ایمیل می کند. طی 
9 - ٨ ماه گذشته پنج صورت حساب از آلمانی ها گرفته ایم، آخرین آن 
هم همین چند روز پیش به دستمان رسید درحالی که رقم تعیین شده 

در هیچ یک از این صورتحساب ها هنوز پرداخت نشده است. 

اتفاق عجیب در لیگ دوچرخه سواری
انتقال  مصدوم به بیمارستان روی باربند پاترول! 
ورزش:یک رکابزن در لیگ برتر دوچرخه سواری کوهستان به دلیل نبود 
آمبوالنس روی باربند ماشین به بیمارستان منتقل شد. بهزاد مرادی در 
گفت وگو با ایســنا درباره مصدومیت خود در لیگ برتر دوچرخه سواری 
کوهستان و نحوه انتقال او به بیمارستان بیان کرد: مشغول تمرین قبل از 
مسابقه بودیم که حین تمرین زمین خوردم و پای من شکست. متأسفانه 
آمبوالنس در محل مســابقه نبود و دو ساعت تمام من درد می کشیدم 
و منتظــر بودم که آمبوالنس بیاید. او ادامه داد: هر چقدر منتظر ماندیم 
آمبوالنس نیامد و در نهایت افراد حاضر در محل مســابقه با آتش نشانی 
تماس گرفتند که مأموران آتش نشــانی هم سریع خودشان را رساندند 
اما امکانات زیادی نداشــتند و فقط برانکارد همراهشــان بود در نهایت 
من را روی همان برانکارد گذاشــتند و یکی از نفرات خودرو خودش را 
که پاترول بود آورد من را روی باربند پاترول گذاشــتند و به بیمارستان 
رسول اکرم انتقال دادند.در بیمارستان به من گفتند استخوان پای من از 
دو جا ترک خورده که به دلیل تکان های زیاد، استخوان پایم جدا شده 

و نیاز به پالتین است.

7 نامزد برای یک صندلی رقابت می کنند
پایان یک سال بالتکلیفی دوومیدانی ایران

ورزش: براســاس اعالم وزارت ورزش امروز قرار است مجمع انتخاباتی 
فدراســیون دوومیدانی در آکادمی ملی المپیک با حضور هفت کاندیدا 
برگزار شــود. از میان ایوب بهتاج، سید حسین جاللی، حامد جوالیی، 
افشــین داوری، هاشم صیامی، محمدرضا محققی و مریم منظمی یک 
نفر فردا ریاست فدراسیون را در دست خواهد گرفت. 2۴ مهرماه سال 
گذشــته با پایان دوره چهار ساله ریاست مجید کیهانی، وزارت ورزش 
ایرج عرب را به عنوان سرپرســت این فدراســیون برگزید. قرار بود در 
اســفندماه انتخابات ریاست این فدراســیون برپا شود که برگزاری این 
انتخابات با روزهای اوج شــیوع کرونا یکی شــد و شــرایط عجیبی را 
به وجود آورد. برخی از رؤســای هیئت ها که بیشترشان از طرفداران 
کیهانی، رئیس سابق فدراسیون بودند در مجمع حاضر نشدند و افشین 
داوری در انتخاباتــی که کمتر از ٣0 نفــر رأی دادند، به عنوان رئیس 

معرفی شد. 
چند روز بعد اما وزارت ورزش انتخابات را به دلیل کمبود افراد رأی دهنده 
باطل اعالم کرد تا بالتکلیفی فدراسیون دوومیدانی هفت ماه دیگر ادامه 
داشــته باشــد. برای انتخابات دوره جدید مجید کیهانی بازهم پا پیش 
گذاشت، اما در اقدامی عجیب وزارت ورزش او را رد صالحیت کرد! حاال 
به نظر می رســد بازهم افشــین داوری که هفت ماه قبل نیز به عنوان 
رئیس معرفی شــده بود، بار دیگر با توجه به پستی که در وزارت ورزش 
داشته، بتواند ریاســت فدراسیون دوومیدانی را در دست بگیرد. البته او 

قباًل هم یک بار سابقه ریاست در این فدراسیون را دارد.

احتمال محرومیت بالروس از المپیک توکیو
ورزش: کشور بالروس که با انتخاب مجدد و جنجالی الکساندر لوکاشنکو 
به عنوان رئیس جمهور در تب و تاب اعتراضات عمومی و راهپیمایی های 
گسترده قراردارد، از سوی کمیته بین المللی المپیک )IOC( در خصوص 
اقدام تبعیض آمیز علیه ورزشــکاران این کشــور مورد تحقیق و بررسی 

قرارخواهد گرفت.
کمیته بین المللی المپیک اعالم کرده اســت که در صورت احراز اقدام 
سیاسی کمیته ملی المپیک این کشور در ایجاد تبعیض بین ورزشکاران 
به دلیل اعتقادها و گرایش های مختلف سیاســی؛ احتمال اتخاذ تحریم 

علیه این کشور در بازی های توکیو وجود خواهد داشت.

ورزش: طبق اعالم سایت رسمی باشگاه شهرخودرو مشهد، 
در حالی که این روز ها اخبار متعددی از شکست باشگاه های 
ایرانی در پرونده های مفتوح در ایران و فیفا به گوش می رسد، 
تیم حقوقی باشگاه شهرخودرو خراسان توانست با مکاتبات و 
دفاعیات صحیح، پنجره بسته باشگاه شهرخودرو خراسان را در 
فیفا باز کرده و همچنین دفاعیه کامل از باشــگاه شهرخودرو 
خراســان در کمیته اســتیناف نســبت به رفع محرومیت 
نقل وانتقاالت داخلی اقدام نماید و از خروج ارز کشور به بهانه 

جرایم مختلف جلوگیری کند.
در یکی از پرونده ها کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال، 
باشگاه شهرخودرو خراسان را در رابطه با جذب دو بازیکن، با 
غرامت مالی سنگین و محرومیت از دو پنجره نقل و انتقاالتی 
محروم کرده بود، اما این موضوع با اقدام های صورت گرفته رفع 
شد تا باشگاه شهرخودرو بتواند از حضور بازیکنان جدید خود 

در فصل جدید بهره ببرد.

در پرونده دیگری نیز که مربوط به یک بازیکن خارجی می شد 
و در زمــان مدیریت قبلی باشــگاه و به پیش از آغاز مالکیت 
حمیداوی بر باشــگاه مشهدی مربوط می شد، بازیکنی بدون 
اینکــه دقیقه ای برای تیم بــه میدان برود، طلــب 10 هزار 
دالری اش را با الیحه ای که به فیفا ارائه کرده بود، به 150 هزار 
دالر افزایش داد، اما با دفاعیه ای تیم حقوقی شــهرخودرو در 
فیفا، این بدهی باردیگر به همان 10 هزار تقلیل یافت و مالک 
شهرخودرو با پرداخت این بدهی، پرونده را برای همیشه بست 
تا مهدی رحمتی، با خیال راحت به انتخاب بازیکن و بستن تیم 

خود برای حضوری قدرتمندانه در لیگ برتر بیستم بپردازد.

شهرخودرو در محاصره قانون شکنان#
خدایی، عضو هیئت مدیره شــهرخودرو با اشــاره به شرایط 
حساس اقتصادی کشــور و بریز و بپاش های تیم های دولتی 
گفت: کار باشگاه های خصوصی برای حضور مقتدرانه در نقل 
و انتقاالت یا حفظ نیروهای موجود امری محال به نظر می رسد 
و متأسفانه مدیران ناوارد کار مذاکره با بازیکن یا مربیان را به 
افراد غیرمسئول سپرده اند و با این شیوه نادرست وارد این بازار 
شــده اند و روزانه با ده ها تماس و مذاکره و پیشنهاد چندین 
میلیاردی ذهن مربی و بازیکن تیم ما را به هم می زنند و کسی 
پاســخگوی این ضربه ناجوانمردانه به فوتبال نیست.خدایی 

یادآور شد: ما به کرات شاهد این قانون شکنی ها هستیم و مبالغ 
هنگفت چشــم قانون را کور کرده است و سؤال این است آیا 
قراردادهای چندین ساله که یکی از ارکان اصلی حرفه ای گری 
اســت با این موضوع زیرســؤال نمی رود؟ کاش آقایان با این 
بی اخالقی ها و بی اصولی ها برخــورد کنند تا از ایجاد بحرانی 

بزرگ برای فوتبال کشور جلوگیری شود.

مخالفت رحمتی با حضور دستیارش در استقالل#
محمود فکری بعد از انتخابش به عنوان ســرمربی استقالل از 
علی اصغر قربانعلی پور مربی شهرخودرو خواست به عنوان دستیار 
و طراح تمرینات به کادرفنی آبی پوشان اضافه شود. قربانعلی پور 
که مربی بدنساز استقالل در زمان سرمربیگری پرویز مظلومی 
بود  در حال حاضر طراحی تمرینات شهر خودرو را برعهده دارد 
و رحمتی ســرمربی تیم مشهدی مخالف جدایی وی است. به 

همین  دلیل قربانعلی پور به پیشنهاد استقالل پاسخ منفی داد.

رحمتی لیست خرید می دهد

پنجره انتقاالتی شهرخودرو باز شد
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برگ س���بز خودرو س���واری پژو206 آری���ان  مدل1390  
ب���ه ش���ماره موتور 15090003568 و ش���ماره شاس���ی 
انتظام���ی ش���ماره  ب���ه   NAAP41FD3BJ315966

 517 ن 98 ایران 63 به مالکیت محمد کمالی مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی

قو
مف

ی 
گه

آ

س���ند کمپانی خ���ودروی م���زدا دوکابین م���دل 1394 
رنگ نقره ای آبی به شماره انتظامی 157ط43 ایران 
36  ش���ماره موتور 118P0146151 و ش���ماره شاس���ی 
NAGP2PE22FA210195 به مالکیت هادی حسن زاده 
نائی���ن مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط 

می باشد.  ,ع
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برگ س���بز وکارت  خودرو س���واری تیبا هاچ بک مدل  
99  ب���ه ش���ماره انتظام���ی 40/ 957/ ب 17 ودارای 
ش���ماره موت���ور M15/ 8986313  وش���ماره شاس���ی  
NAS 821100 L 1272459 ب���ه نام فرزانه والیی مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد
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برگ س���بز خودرو سواری س���مند مدل 1381 به رنگ 
سفید صدفی متالیک به شماره موتور 32908103190 
به شماره شاس���ی 0081203324 به شماره انتظامی 
32 ای���ران 735ص72 به مالکیت یعقوب س���عیدی 
رباط���ی مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باش���د . ,ع
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آ

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تالش )1015479(

انتقال شرکت مبتکران طبیعت سبز لیانا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 62854 و شناسه ملی 14007148120

شرکت فوق در مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تالش به شماره ثبت 2684 ثبت و از لحاظ امضای ذیل دفاتر تکمیل گردید 
ثبت  اداره   98,04,27 مورخ   27,98,2305 شماره  نامه  موجب  به  گردد:  می  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که 
شرکتها و مؤسسات غیر تجاری مشهد و مستند به صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,03,11 مرکز اصلی شرکت به نشانی استان گیالن 
، شهرستان طوالش ، بخش حویق ، دهستان حویق ، آبادی هیله سرا، خیابان جاده آستارا ، کوچه امیدحسین ، پالک 196 ، طبقه 
همکف کد پستی 4379153498 انتقال یافت و در مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تالش تحت شماره 2684 به ثبت رسیده 

است.
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تولیدی  صنعتی  گروه  شرکت  تغییرات  آگهی 
)سهامی  پارسیان  وارنا  فوالد  مجتمع 
ملی  شناسه  و   2946 ثبت  شماره  به  خاص( 

10196003634
عمومی مجمع  صورتجلسه  استناد  به 

تصمیمات   1399,04,14 مورخ  العاده  فوق   
ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هیئت مدیره 
به 3 الی 5 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در 
تبار  قلی  اله  حجت  گردید.  اصالح  اساسنامه 
سرپرست ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری 
شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد 

و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری ورامین )1016230(
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آگهی تغییرات شرکت گل ترانس ایرانیان با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 414086 و 

شناسه ملی 10320661879

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1397,12,05 مورخ  العاده  فوق 
محل   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
شرکت به آدرس تهران خ شهید باهنر 
زیبا  ( کوچه رازجو - کوچه  نیاوران   (
اول واحد 3 کدپستی  - پالک 7 - ط 
ماده  و  یافت  تغییر   1936713914

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
ثبت  اداره  کشور  اسنادوامالک  ثبت  سازمان 
)1016227( تهران  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت 
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ماشین  ترابر  عمران  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   429563 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 10320818189

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,04,28 مورخ 
به  تهران  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل   : شد 
سمت  به  صادقیه-  اول  فلکه  تهران-   : آدرس 
مجتمع  خسرو-  چهارراه  به  نرسیده  ستارخان- 
کدپستی:   -54 واحد   -5 ط  صدف-  تجاری 
در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر   1451875788

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
ثبت  اداره  کشور  اسنادوامالک  ثبت  سازمان 
)1016226( تهران  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت 
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گلچین  ایرانیان  شیر  نور  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  شرکت 

298009 و شناسه ملی 10103353463

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
العاده مورخ 1398,05,01 تصمیمات  بطور فوق 
ذیل اتخاذ شد : - آقای حسن گلچین با کدملی 
عضو  و  مدیرعامل  سمت  0075762676به 
باکدملی  گلچین  اکبر  آقای   - مدیره  هیئت 
0076043551به سمت رئیس هیئت مدیره برای 
امضاء  حق  گردیدند.  انتخاب  نامحدود  مدت 
از  شرکت  تعهداور  و  بهادار  اوراق  و  اسناد  کلیه 
قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود 
با  همراه  تنهایی  به  مدیرعامل  امضاء  با  اسالمی 

مهر شرکت معتبر است.
ثبت  اداره  کشور  اسنادوامالک  ثبت  سازمان 
)1016225( تهران  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت 
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آگهی تغییرات شرکت نور شیر ایرانیان گلچین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 298009 و شناسه ملی 10103353463

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,05,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای احمدعلی گلچین با کدملی 2229867288با 
دریافت مبلغ 375.000.000 ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. آقای اکبر گلچین با دریافت مبلغ 300.000.000 ریال از صندوق 
شرکت میزان سهام خود را به 75.000.000 ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1.500.000.000 ریال به 825.000.000 ریال کاهش 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. در نتیجه لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل میباشد :- آقای حسن گلچین با 
کدملی 0075762676دارای 750.000.000 ریال سهم الشرکه - آقای اکبر گلچین باکدملی 0076043551دارای 75.000.000 ریال سهم الشرکه . 
محل شرکت به استان تهران - منطقه 13 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، محله هفده شهریور )فتح( ، بزرگراه 65متری فتح ، خیابان 
یافت و ماده  انتقال  ، واحد 137 کدپستی 1386853375  ، طبقه همکف  ایران  استیل  ، ساختمان مرکز تجارت  ، پالک 73  یسلیانی  شهیدعباسعلی 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. به موضوع شرکت عبارت »طراح ومجری انواع مخازن استنلس استیل )صنایع دارویی ، صنایع شیری، صنایع 
شیمیایی( طراح ومجری انواع سازه های استنلس استیل )استراکچر، دکوراتیو( .در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ 
مجوزهای الزم.الحاق گردیده و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. تعداد اعضاء هیئت مدیره مرکب از 2 نفر خواهد بود که بدینوسیله ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1016224(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطورفوق العاده شرکت ماشین افزار 

خراسان به شماره ثبت 3863
بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت  فوق 
عمومی  مجمع  جلسه  در  تا  آید  می  عمل  به  دعوت 
عادی بطور فوق العاده  که راس ساعت 10 صبح  مورخ  
جاده   18 کیلومتر  مشهد  نشانی   به     1399/08/01
صنایع  شرکت  خراسان  افزار  ماشین  کوچه  قوچان 
بهم  حضور  گردد  می  برگزار  خراسان   افزار  ماشین 

رسانند
دستور جلسه:

1 - انتخاب هیئت مدیره 
2 - انتخاب بازرسین شرکت 

3 - تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 98
4 - انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 

هیئت مدیره شرکت 
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آگهی دعوت از بستانکاران 
با توجه به انحالل شرکت قالبکار توس ) سهامی خاص(
از سوی دادگاه بدینوسیله از کلیه بستانکاران اعم از 
اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعا یا مطلبی علیه شرکت 
منحله مذکور که در حال تصفیه می باشد دارند ظرف 
شرکت  تصفیه  مدیر  به  انتشار  تاریخ  از  ماه   6 مدت 
آقای حامد شاملو به نشانی محل تصفیه: بلوار ارشاد، 
ارشاد 9 نوربخش 15 بلوک 6 طبقه دوم واحد 4 مراجعه 
نمایند. در صورت اتمام مهلت فوق هیچگونه ادعایی 

پذیرفته نیست و ختم تصفیه شرکت اعالم میگردد
هیئت تصفیه
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1016231(

آگهی تغییرات شرکت رابین رهام گیتی با مسئولیت محدود به شماره ثبت 552039 و شناسه ملی 14008862240

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,06,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت مذکور در تاریخ فوق 
منحل اعالم و خانم سهیال وحیدی مزینانی به شماره ملی0079972810 به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردید . آدرس محل 
تصفیه به نشانی تهران: استان تهران - منطقه 16 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله نارمک ، خیابان 
شهید حاج ابراهیم تهرانی )116( ، خیابان شهید سروان علی بختیاری ، پالک 350 ، ساختمان مهتاب ، طبقه دوم ، واحد 

10 کد پستی1648677366 می باشد.
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1016229(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی داریوش خودرو با مسئولیت محدود به شماره ثبت 253576 و شناسه ملی 10102939920

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,10,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای داریوش تاجیک به شماره ملی 0055893430دارای 33.000.000 ریال
 سهم الشرکه با پرداخت مبلغی سهم الشرکه خودرا به 990.000.000 ریال افزایش داد آقای داود سهرابی به شماره ملی 6599853900 دارای 34.000.000 ریال 
سهم الشرکه با پرداخت مبلغی سهم الشرکه خودرا به 1.020.000.000 ریال افزایش داد آقای روح اله شاکری به شماره ملی 2142248136 دارای 33.000.000 ریال 
سهم الشرکه با پرداخت مبلغی سهم الشرکه خودرا به 990.000.000 ریال افزایش داد سرمایه شرکت از مبلغ 100.000.0000 به 3.000.000.000 ریال افزایش و ماده 
مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصالح گردید. میزان سهم الشرکه بعد از افزایش سرمایه آقای داریوش تاجیک به شماره ملی 0055893430دارای990.000.000 
ریال سهم الشرکه آقای داود سهرابی به شماره ملی 6599853900 دارای 1.020.000.000 ریال سهم الشرکه آقای روح اله شاکری به شماره ملی 2142248136 دارای 

990.000.000 ریال سهم الشرکه
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1016228(

آگهی تغییرات شرکت سیویل سازه تیام با مسئولیت محدود به شماره ثبت 431800 و شناسه ملی 14003036596

م  به ش  : محمد فرجی کالریجانی  اتخاذ شد  العاده مورخ 1399,05,06 تصمیمات ذیل  استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق  به 
مبلغ 34997900000 ریال  به  را  الشرکه خود  به صندوق شرکت میزان سهم  مبلغ 33600000000 ریال  با پرداخت   2259710514
افزایش داد. راحله محمودی به ش م 0014335379 با پرداخت مبلغ 14400000000 ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه 
خود را به مبلغ 15002100000 ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ 2000000000 ریال به مبلغ 50000000000 ریال افزایش 

یافت و ماده قانونی اساسنامه به شرح فوق اصالح یافت. 

س
,  9

90
76

41

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی نظر به دستور مواد ۱ و ۳ موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳90/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر نمایندگی فرزند محمد جواد به شماره شناسنامه ۳۳ صادره از درگزدر یک قطعه باغ به مساحت  ۳062 متر مربع در 
قسمتی از پالک ۱۵۳ اصلی بخش ۳ زبرخان واقع در اراضی دروبخت از محل مالکیت رسمی آقای غالمرضا وزیری محرز گردیده است  . لذا به موجب ماده 
۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده ۱۳آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵روزاز طریق 
روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود 
برابرماده۱۳آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می 

رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید . آ-9906988
تاریخ انتشار نوبت اول:  99/07/0۵    تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/07/20                  سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ورامین )1016232(

آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی تولیدی مجتمع فوالد وارنا پارسیان )سهامی خاص( به شماره ثبت 2946 و شناسه ملی 10196003634

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,04,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مراد ستاری خواص به شماره ملی 
0053890337 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد ابوالحسنی به شماره ملی 0032851073 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مجید 
محبوبی به شماره ملی 0051954702 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید مهدی اطهاری نیک روح به شماره ملی 0043368603 
به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها 
و عقود اسالمی با امضای دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و سایر نامه های اداری با امضای 
مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری 

شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور.
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برگ سبز،س���ند کمپانی خودروی سواری پیکان مدل 
82 رنگ س���فید به ش���ماره انتظامی 876س21 ایران 
12  ش���ماره موت���ور 11282015659 و ش���ماره شاس���ی 
82495312 ب���ه مالکی���ت محمدرض���ا باوف���ا مفق���ود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ادب و هنرادب و هنر

حافظ، مظهر جامعیت و تعادل
اگر شــاعران کهن فارســی را طبق اقبال و توجهی که جامعه فارسی زبان به 
آنان دارد رتبه بندی کنیم، می توان حدس زد فردوسی، سعدی، موالنا، حافظ 
و بیدل با فاصله ای قابل توجه، برتر از دیگر شاعران می ایستند و در این میان 
شــهرت و حضور حافظ در ذهن و زبان فارسی زبانان بیش از بقیه است. البته 
نمی توان انکار کرد که ممکن است نزد بسیاری از مخاطبان شعر، شاعرانی دیگر 
محبوبیت دیگری داشته باشند، چنان که بسیاری ها سخت شیفته فردوسی، 
موالنا یا بیدل هستند؛ ولی اگر این محبوبیت را به شکل میانگین، در میان همه 
اقشــار جامعه در طول چندین سده اخیر در نظر بگیریم، حافظ در این میان 

موقعیتی ویژه دارد.
به راســتی چه چیزی در این شــاعر هست که او را یک ســر و گردن باالتر 
از بســیاری دیگر از شاعران زبان فارسی نشانده است؟ در همان عصر حافظ، 
شاعران بزرگ بسیاری مثل سلمان ساوجی، کمال اسماعیل و خواجوی کرمانی 
داشته ایم که گاهی خود حافظ از آن ها نیز تأثیر گرفته است، ولی اکنون همه در 

سایه عظمت حافظ محو شده اند.
به نظر می رسد عامل عمده موفقیت شعر حافظ را بتوان »تعادل« و »جامعیت« 
کار او دانســت. منظور ما از جامعیت این است که شعر او هم از نظر صورت و 
تکنیک از هنرمندی های بســیار برخوردار است و هم از نظر معنی و عاطفه 
شــعری در مقامی واالست. او هم شعر عاشــقانه دارد، هم شعر عارفانه، هم 
انتقادهای اجتماعی دارد، هم شــعر اخالقی، هم طنز و هم جدیت در کارش 
است. به این ترتیب مخاطبان مختلف شعر، هر زمانی که برای بیان احساس 
خویش نیاز به شعر داشته باشند، می توانند به آثار او مراجعه کنند و دست پر 
برگردند. اگر کســی درگذشته باشد، حافظ است که می گوید »شربتی از لب 
لعلش نچشیدیم و برفت« و اگر کسی اندوهناک باشد، حافظ است که دلداری 
می دهد »یوسف گمگشــته باز آید به کنعان، غم مخور«. اگر کسی به زهد و 
طاعت خود می نازد، حافظ است که هشدار می دهد »مکن به فسق مباهات و 
زهد هم مفروش« و اگر کسی از دوری کسی دیگر گله دارد، باز شعر حافظ را 

می تواند به کار بندد که »حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند«.
اما منظور ما از تعادل چیســت؟ این است که شاعر در هیچ یک از جنبه های 
صوری و معنایی شعرش به افراط نگراییده و همین طور برجستگی او فقط در 
یکی از عناصر یا وجوه شــعر نیست. منوچهری دامغانی یک تصویرگر بسیار 
بزرگ است. او قطعاً در تصویرگری از حافظ نیرومندتر بوده است، ولی عرفان 
و معنویت حافظ را ندارد. ناصرخسرو دامغانی یک حکیم و متکلم بزرگ است، 
ولی زبان روان و شــیرین حافظ را ندارد. نظامی یک داستان سرای تواناست، 
ولی در حوزه انتقادهای اجتماعی به حافظ نمی رســد و حافظ درست است 
که ممکن است در همه جهات از دیگران برتر نباشد، ولی در مجموع از همه 
خصوصیات در حد متعادل و قابل توجهی برخوردار است. اگر قادر به تشبیه 
باشیم، می توانیم بگوییم حافظ مثل دانشجویی است که در همه درس هایش 
به حد کافی تواناست که در نهایت معدل باالیی نصیب او می کند ولی بسیاری 
دیگر از شاعران، در بعضی از درس ها بسیار نیرومندند و در بعضی دیگر نیستند.

 این تعادل و جامعیت نه تنها در حوزه معانی شعر، بلکه در صورت و تکنیک 
شعری هم دیده می شــود. حافظ در قالب غزل کار کرده است، قالبی که نه 
بسیار طوالنی است و نه بسیار کوتاه؛ نه مثل قصیده های خاقانی است و نه مثل 
رباعیات خیام. همچنین دیگر عناصر و آرایه های شعر در آثار او به حد تعادل 
و جامعیت دیده می شود و این است دلیل اینکه این شاعر در طول قرن ها در 

همه قلمرو زبان فارسی، محبوب قلب ها بوده است.

 ادب و هنر/ صبا کریمی  بیســتم مهرماه، روز 
بزرگداشت شــاعر نغزگوی ایرانی حافظ شیرازی 
اســت. شاید کمتر ایرانی باشــد که با اشعار این 
غزلسرای بزرگ آشنا نباشد و برای یک بار هم که 
شده تفألی به اشعار لسان الغیب نزده باشد. اما راز 
پنهان اشعار ترجمان االسرار در چیست که با هر 
نیتی که این گنجینه ارزشمند را می گشاییم بیتی 
مناسب احوال خودمان در آن پیدا می کنیم و در 
البه الی غزل های عاشــقانه و عارفانه اش پیامی را 
می یابیم که گویی حافظ آن را برای ما گفته است؟ 

فال حافظ #
دکتــر احمد تمیــم داری، ادیب، زبان شــناس و 
فارسی پژوه ایرانی و استاد دانشگاه به این پرسش 
پاســخ می دهد که چرا مردم در میان شــاعران 
و غزلســرایان با دیوان اشعار حافظ شیرازی فال 
می گیرند و آیا واقعــاً حافظ از عالم غیب و نیات 
درونی افراد باخبر اســت. او همچنیــن در ادامه 
اشاره ای به زندگی شخصی این شاعر بزرگ داشته 
و به تحریفاتی که در برخی ابیات غزلیاتش صورت 

گرفته می پردازد. 
این فارسی پژوه در ابتدای سخنان خود با اشاره به 
اینکه حافظ، اشــعار بسیار زیادی داشته و محمد 
گل اندام، یکی از بســتگانش پس از فوت حافظ 
حدود ۵۰۰ غزل او را انتخاب می کند و به عنوان 
اشعار وی نشر می دهد، می گوید: فرض کنید اگر 
به طور متوسط در این ۵۰۰ غزل هر غزلی هشت 
بیت داشته باشــد، حافظ نزدیک به ۴ هزار بیت 
شعر سروده و علت اینکه توانسته اینچنین میان 
مردم رشــد پیدا کند عنایت الهی است؛ از سویی 
دیگر اشــعار حافظ چندمعنایی است و می توان 
معانی مختلفی را از ابیات آن استنباط و استخراج 
کرد. حافظ همچنین عنایت بسیار زیادی به قرآن 
کریم داشته و همان طور که آیات قرآن قابل تأویل 
و تفســیر است حافظ نیز همین گونه عمل کرده 
اســت. به عنوان مثال در قرآن می بینید آیات به 
طور مختلف و گوناگونی بیان شده و ممکن است 
ابتدا، میانه و انتهای یک آیه درباره موضوع خاصی 
باشد. این تنوع و گوناگونی معنایی در شعر حافظ 
هم وجود دارد و از این جهت وقتی با اشعار حافظ 
فال می گیرند هم پرتو الهی شــامل حال دیوان 
اشعار حافظ شده و هم این چندمعنایی مورد نظر 

همه است.
وی در ادامه می افزاید: برخی در شعر صنعتگرند و 
سعی می کنند شعر را بسازند. یک جمله معروفی 
وجود دارد که اگر شاعر به سراغ شعر برود آن شاعر 
واقعی نیســت اما اگر شعر به سراغ شاعر بیاید و 
از درون او بجوشــد او یک شاعر واقعی است. در 
دیوان حافظ این خاصیت وجود دارد و عنایت الهی 
و چندمعنایی شعر گفتن، ویژگی او است. بسیاری 
از ابیات حافظ معانی گوناگونی دارند و وقتی حتی 
یک غزل حافظ را هم می خوانید می بینید معنای 
متفاوتی با یک غزل دیگر دارد. درست است که در 
هر صورت معنای مرموزی در کل ابیات او وجود 
دارد که همه را بــه یکدیگر وصل می کند اما در 
ظاهر به نظر می آید این ابیات با یکدیگر متفاوت 
است. به طور مثال یکی ممکن است درباره عشق 
زمینی و دیگری عشق آسمانی و معنوی باشد. این 
چندمعنایی بودن موجب شده بسیاری به او توجه 

کنند. 

حافظ و شاعران پیشین #
تمیم داری درباره اینکه آیا حافظ از اشعار و تجربیات 
شاعران پیشین خود بهره گرفته نیز می گوید: حتماً 
حافظ از شــاعران گذشته استفاده کرده است. به 
طور مثال خودش می گویــد »آن را که خواندی 
استاد گر بنگری به تحقیق؛ صنعت گری است اما 
لطف بیان ندارد«. او به خواجوی کرمانی، سعدی و 
غزلیاتش، به رودکی و شاعران گذشته توجه داشته 

است.

این استاد دانشــگاه درباره رمز و راز اشعار حافظ 
ادامه می دهد: مضامین بســیار مهمی در شــعر 
حافظ وجود دارد. شــما می بینید آتئیســت ها، 
ماتریالیست ها و کمونیســت ها هم وقتی کتاب 
می نویسند در ابتدایش یک بیت از حافظ می آورند. 
این شــاعر به معانی مختلف زندگی و احساسات 
گوناگون انسانی و بشــری توجه داشته و در هر 
موضوعی می توانید یک بیتی مناسب احوال مورد 
نظر خودتان پیدا کنید. به این دالیل است که شعر 
حافظ مورد توجه واقع شده و هرکس می تواند مراد 
خودش را در اشعار او پیدا کند. حال، استفاده های 
متفاوتی هم از آن می شــود. گاهــی برخی افراد 
در مورد پیشــگویی و آینده نگری از آن استفاده 
می کنند و به آن تفأل می زنند. تفأل یعنی فال خیر 
و خوب زدن و تطیر )فال بد زدن( که در تشــیع 
حرام است. این است که اگر کسی به حافظ تفأل 
بزند و امر خیری را استنباط کند، خوب است اما 
اگر بخواهد امر شری را تفأل بزند تطیر است که 

حرام بوده و مناسب نیست. 

حافظ و موسیقی#
وی در ادامــه می افزاید: نکته دیگر خوش آهنگ 
بودن ابیات او است. شعر حافظ با موسیقی ارتباط 
دارد. آقای حســین مالح کتــاب خوبی با عنوان 
»موسیقی و حافظ« نوشته است. به احتمال قوی 
شــاعران قدیم به موسیقی توجه داشتند؛ ضمن 
اینکه شــعر عروضی پیش از اسالم هم بوده زیرا 
موســیقی در بین ایرانیان رواج داشــته و شعر با 
موسیقی توأم بوده اســت، اما می بینیم در کتب 
درسی نوشته  شده ایرانی ها شعر عروضی نداشته اند 
و آن را از عرب ها یاد گرفته اند که این حرف بسیار 
بی ربطی است. ممکن است شعری از زمان قدیم 
باقی نمانده باشد زیرا ساسانیان به مردم خواندن 
و نوشــتن یاد نمی دادند و اشعار و فرهنگ ایرانی 
بیشتر در سینه بود و با درگذشت افراد، آن اشعار 
هم از بین می رفت. اما شعر در ایران سابقه بسیار 
طوالنی دارد و حافظ در غزل سرایی بیشترین بهره 
را از آثار پیشــینیان برده، به عالوه اینکه قریحه و 

نیروی درون خودش نیز انکارناپذیر است.
تمیم داری تأکید می کند: شعر یک  امر درونی و 
الهامی است، در واقع بخشی از آن یک نوع کشف 
و شهود و بخش دیگر استفاده از تجربه دیگران و 
به قولی تجربه زیســته است. حافظ هم از تجربه 
گذشــتگان اســتفاده کرده و هم قدرت تخیل و 
الهامی بســیار قوی داشته که توانسته این اشعار 

را بسراید.

حافظ و جهان#
وی درباره تأثیر و اهمیت اشــعار حافظ در جهان 
می گوید: نکته دیگر اینکه حافظ نه تنها در ایران 
بلکه در خارج از کشــور نیز مورد توجه است. من 
کتابی با عنوان »گستره شعر فارسی در انگلستان و 
آمریکا« ترجمه کردم. از قرن هجدهم به بعد حدود 
۲۰۰ سال شعر حافظ در انگلستان، آمریکا، آلمان، 
فرانســه، هند و... وجود داشته و در دنیای معاصر 
و قدیم کمتر کشــوری اســت که به شعر حافظ 
توجه نکرده باشد. البته برداشت ها متفاوت است و 
هرکس به قدر فهمش مدعا را فهمیده است. شعر 
حافظ از انگلستان به کشورهای دیگر راه پیدا کرد 
و یا به طور مستقل کسانی مانند امرسون، بنجامین 
فرانکلین، ویلیام جونز انگلیسی که در قرن هجدهم 
اشعار حافظ را در هند ترجمه کرده بود و... کسانی 
بودند که به اشــعار حافظ توجه داشتند. حضور 
حافظ در هند هم فوق العاده است. اگر زبان فارسی 
تا حدودی در هند تعطیل شد اما ادبیات فارسی 
و شعر حافظ، سعدی، عبدالرحمان جامی و بعدتر 
اشعار محمدجالل الدین مولوی، نظامی و فردوسی 
همه روی ادبیات خارج از ایران اثر گذاشــت. به 
دلیل اینکه ایران یک فرهنگ میانه است و چون 
در وسط ربع مسکون بوده و در میانه اقالیم سبعه 
یا اقلیم های هفت گانه قدیم قرار داشــته به طور 
متقابل به همه دنیا هم فرهنگ داده و هم فرهنگ 

گرفته است. 

حافظ و ابهام های زندگی#
این زبان شناس در بخش دیگری از سخنان خود 
درباره ابهام های زندگی شخصی حافظ و تأثیر آن 
بر اشــعارش می گوید: نه تنها زندگی حافظ بلکه 

زندگی گذشته بسیاری از شاعران و بزرگان معلوم 
نیست و مردم برای کسانی که مشهور می شدند 
افسانه های بسیاری می ساختند که واقعیت نداشته 
است. خب! زندگی حافظ چه می توانسته باشد؟ 
یــک زندگی عــادی که به عبــادت و روزمرگی 
می گذشــته، حتماً همسری و فرزندی داشته که 
ظاهراً فرزندش فوت کــرده و برای او یک غزلی 
گفته که »قرة العین من آن میوه دل یادش باد/ که 

چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد«.
وی ادامه می دهــد: اما آنچه درباره زندگی حافظ 
مهم است شرح حال شــیراز است که پادشاهان 
متعــددی آنجا ظهور کردند و از بین رفتند. دوره 
امیرمبارزالدین محمد، دوره ابواسحاق اینجو، شاه 
منصور و... که طبیعتاً برخی دوره ها برای حافظ و 
مردم خیلی خوب بوده است. دوره امیرمبارزالدین 
دوره ای بسیار سختگیرانه و استبداد بوده که درباره 
آن می گوید: »اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز 
اســت به بانگ چنگ مخور می  که محتسب تیز 
است/ در آستین مرقع پیاله پنهان کن که همچو 

چشم صراحی زمانه خون ریز است«.
این هــا را می گوید و اوضاع شــیراز را تا حدودی 
مشــخص می کند، اما شــاه منصور که می آید 
می گوید: »بیا که رایت منصور پادشاه رسید/ نوید 
فتح و بشارت به مهر و ماه رسید/ وظیفه اگر برسد 
مصرفش گل است و نبید...«. حافظ از این دست 
اشعار که حدود شــیراز را مشخص می کند دارد 
اما اینکه برخی در مــورد زندگی حافظ کنکاش 
می کنند و چیزهایی می نویسند که گویی تا دیشب 
با حافظ زندگی می کردند، خیر! بسیاری از این ها 

اساسی ندارد.

 حافظ و برداشت های اشتباه #
از زندگی او

وی بــا انتقاد از برداشــت های غلط از اشــعار 
حافظ می گوید: مثاًل درباره شاخه نبات حافظ 
زندگی  در همســایگی اش دختری  می گویند 
می کــرده که عاشــق او بوده و این شــعر که 
»همه شــهد و شکر کز ســخنم می ریزد/ اجر 
صبری است کز آن شــاخه نباتم دادند« برای 
او اســت؛ در حالی که اصاًل معلوم نیست! این 
معشوقه هایی که شــاعران به خصوص حافظ 
درباره آن ها شــعر گفته اند ماننــد مدل های 
نقاشی هســتند که نقاش او را نگاه می کند و 
نقش خودش را می کشد. بنابراین نقاش عاشق 
آن مدل که نیست، بلکه عاشق نقشی است که 
خودش می کشــد. این است که معشوقه هایی 

کــه حافظ می گوید مانند »شــهری ســت پر 
کرشــمه و خوبان ز شــش جهت/ دستم تهی 
ســت ور نــه خریدار هر ششــم« ایــن یعنی 
چه؟ یعنی 6 معشــوقه به ســمت خانه حافظ 
می آمدند و حافــظ گفته من پول ندارم بروید 
این هــا حرف های  ببینید  دنبــال کارتــان؟! 

بی ربطی است که گفته می شود.
وی گفته های خــود را این گونه تکمیل می کند: 
واقعیت این اســت که شعر حاصل تخیل است و 
برای زیبایی آفرینی، معنا و عرفان آفرینی زاده شده 
اســت و هیچ موضوعی هم بیشتر از زیباشناسی 
آفرینش و باالتر از عشــق و دوستی وجود ندارد؛ 
چنان که می گوید »آسایش دو گیتی تفسیر این 
دو حرف است/ با دوستان مروت با دشمنان مدارا«. 
اتفاقاً او از احادیث پیغمبر اکرم)ص( هم استفاده 
کرده است. پیامبر)ص( فرمودند: »خداوند مرا به 
مدارا با مردم سفارش کرده همچنان که به عبادت 

سفارش کرده« و حافظ این بیت را می گوید.
تمیم داری با اشاره به اینکه حافظ حتماً به آیات 
قرآن نظر داشته، تأکید می کند: متد اندیشه او یک 
متد قرآنی است و از کودکی قرآن می خوانده است. 
البته در شرح حالش مطالبی نوشته اند که در مغازه 
نانوایی کار می کرده و خانواده متوســطی داشته، 
در کودکی یتیم می شــود و مادرش زندگی آن ها 
را برعهده گرفته اســت. حاال ممکن است در یک 
مقطعی در نانوایی هم کار کرده باشد اما مشهور 
شــد که تا آخر عمر نانوا بوده در حالی که حافظ 
نانوا نبود، بلکه او یک شاعر بود و فتوحاتی نیز به 
او می رسیده و دوستانش به او صله و سالطین به 

او جایزه می دادند.
این اســتاد دانشگاه با اشــاره به یک بیت دیگر 
از حافظ می گوید: مثاًل یک بیت او را بســیار بد 
معنی کردند. حافظ می گوید »پیر ما گفت خطا 
بر قلم صنع نرفت/ آفرین بر قلم پاک خطاپوشش 
باد«. در تفسیر این بیت می گویند منظورش قلم 
آفرینش است و پیر حافظ گفته در قلم آفرینش 
خطا رفته و او بخشــیده. این یعنی چه؟ یعنی 
صوفی خطــای خداوند را در خلقت بخشــیده 
اســت؟ اصاًل صوفی ِکــی می تواند چنین حقی 
داشته باشد؟ قلم صنع قلم پول دادن است، زیرا 
پس از آن می گوید »شــاه ترکان سخن مدعیان 
می شنود/ شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد«. 
کثیر الصنع به معنای فرد بخشــنده است. قلم 
صنع، قلم پول و ســکه اســت و به او پول کمی 
دادند و پیر ما این صله کوچک سلطان را بخشید. 
یا اینکه درباره شراب خواری حافظ می گویند؛ در 
حالی که سؤال اینجاست شما از کجا می دانید، 
آیا آنجا بودیــد و دیدید؟ یکی از صفات خداوند 
در قرآن، ســاقی اســت و در اینجا شراب طهور 

منظور است. 

 حافظ و برداشت های اشتباه #
از اشعارش

تمیم داری در ادامه به تفــاوت نگاه حافظ در 
ابیــات مختلف و غزل هایش اشــاره می کند و 
می گوید:  متأســفانه برخی ابیات را بد معنی و 
جنبه های شخصی و درونی خودشان را مطرح 
کردند.  شــاعر تابع احساسات خودش است. 
»اگر غم لشــکر انگیزد که موج عاشقان ریزد/ 
من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم« 
یا در جایی دیگر می گوید »چو قســمت ازلی 
بی حضــور ما کردنــد/ گر اندکی نــه به وقف 
رضاست خرده مگیر«. یک جا صحبت از تسلیم 
و جایی دیگر آسمان ها را خراب می کند. این ها 
فلســفه سیاسی و دســتورالعمل های انقالبی 
نیســت بلکه احساسات درونی شــاعر است. 
یک جا مهاجم و جایی دیگر نسبت به همه چیز 
تسلیم است. »نیست در دایره یک نقطه خالف 
از کــم و بیش/ که من این مســئله بی چون و 

چرا می بینم«.

برش

تنوع و گوناگونی معنایی در شعر 
این  از  و  دارد  وجود  هم  حافظ 
فال  حافظ  اشعار  با  وقتی  جهت 
شامل  الهی  پرتو  هم  می گیرند 
و  شده  حافظ  اشعار  دیوان  حال 
هم این چندمعنایی مورد نظر همه 

است

لوییز گلوک:

برایم کسب نوبل دور از انتظار بود
ایسنا به نقل از نیویورک تایمز: »لوییز گلوک« که به تازگی 
به عنوان برنده نوبل ادبیات به جهان معرفی شده حاال در مرکز 
توجه ها قرار گرفته است. روز پنجشنبه )۱۷ مهرماه( او به پاس 
»صدای شــاعرانه متمایز که به هســتی فردی هویتی جهانی 
بخشــیده« به عنوان برنــده جایزه نوبل ادبیات معرفی شــد و 
پس از آن صفی طوالنــی از خبرنگاران مقابل خانه اش واقع در 
»کمبریج« شکل گرفت. پس از ساعت ۷ بامداد )به وقت محلی( 
تلفن خانه اش مدام زنگ می خورد و این شاعر تمامی این هجمه 

توجه ها را »کابوس مانند« توصیف کرد.
»گلوک« باید تاکنون به مورد تحســین قرار گرفتن خو گرفته 
باشــد. او در پنج دهه فعالیتش به عنوان شاعر بیش از ۱۰ جلد 
کتاب شعر منتشر کرده و کسب بسیاری از جایزه های ادبی معتبر 
همچون جایزه کتاب ملی آمریکا، جایزه پولیتزر، جایزه انجمن 
منتقدان کتاب ملی آمریکا و مدال ملی علوم انسانی را در کارنامه 

ادبی خود به ثبت رسانده است.
»گلوک« همچنین مورد تمجید منتقدان ادبی قرار گرفته است.

»جاناتان گاالسی« ناشر و دوست چندین ساله این شاعر آمریکایی 
معتقد اســت: »آثار او شبیه به یک مکالمه درونی هستند. شاید 
او با خودش صحبت می کند یا شاید با ما صحبت می کند. نوعی 
کنایه در این مورد وجود دارد... نکته ای که در آثار او بسیار تداوم 
دارد همان صدای درونی است. او همواره تجربیات را در مقایسه 

با ایده آل هایی ارزیابی می کند که هرگز تطابق پیدا نمی کنند«.
ماه ها بود که »لوییز گلوک« قصد داشــت نوشتن را آغار کند و 
باالخره در تابستان امسال دست به قلم شد و خلق مجموعه شعر 
جدیدی را به اتمام رساند که قرار است سال آینده به چاپ برسد.
این شاعر می گوید: »من بسیار اجتماعی هستم. اینکه عالقه ای به 

مصاحبه ندارم به این معنا نیست که منزوی هستم«.
لوییز گلوک شانزدهمین زن برنده نوبل ادبیات است و چهارمین 
زنی اســت که در ســال های اخیــر پس از »آلیــس مونرو« در 
ســال ۲۰۱۳، »ســوتالنا الکسی یویچ« در ســال ۲۰۱۵ و »اولگا 
توکارچوک« در سال ۲۰۱۸ به عنوان برنده نوبل ادبیات معرفی 

می شود.
برنده نوبل ادبی در گفت وگویی درباره شعرهایش،  ازگذر زمان و 

غافلگیر شدن از کسب جایزه نوبل سخن گفت. 
در این جستار به صورت خالصه صحبت های این شاعر را بخوانید. 
  ســاعت ۷ بامداد تماس تلفنی داشــتم. تازه از خواب بیدار 
شده بودم. مردی که خودش را به عنوان منشی آکادمی سوئدی 
معرفی کرد، گفت: »من با شــما تماس گرفته ام تا به شما اطالع 
دهم برنده جایزه نوبل شــده اید«. نمی توانم بــه یاد بیاورم چه 
گفتم، اما تردیدهایی در صحبت هایم وجود داشت. فکر می کنم 

آمادگی اش را نداشتم.
  کامالً از اینکه آن ها یک شاعر آمریکایی سفیدپوست را انتخاب 
کرده اند، مبهوت شــده بودم. منطقی نیست. حاال خیابان محل 
زندگی ام مملو از خبرنگاران است. مردم مدام از فروتن بودن من 
صحبت می کنند اما نیستم. فکر کردم من اهل کشوری هستم که 
در حال حاضر چندان محبوب نیست، من سفیدپوست هستم و 
ما تمامی جوایز را داشته ایم. بنابراین برایم بسیار دور از انتظار بود 

که با چنین واقعه  خاصی در زندگی ام مواجه شوم.

   مــن طبق برنامه نمی نویســم و بنابراین نوشــتنم بر نظم 
مشخصی استوار نیست. چهار سال روی کتابی کار می کردم و این 
برایم عذاب بود. در ماه جوالی و اوت بود که به طور غیرمنتظره 
چند شعر نوشتم و ناگهان متوجه شدم چطور می توانم این نسخه 

را شکل بدهم و به پایان برسانم. این یک معجزه بود.
  از زمانی که توانایی نوشتن داشته ام درباره مرگ نوشته ام. به 
طور دقیق زمانی که ۱۰ ساله بودم درباره مرگ می نوشتم. بله 
با این حال دختر سرزنده ای بودم. گذر زمان و پیر شدن بسیار 
پیچیده است. پیر شدن و گذر زمان به این سادگی نیست که 
فقط به مرگ نزدیک می شویم بلکه به معنای مورد تهدید قرار 
گرفتن داشــته هایی همچون زیبایی ظاهری، قدرت و توانایی 
ذهنی است که روی آن ها حساب کرده ایم. این موضوع همواره 
برایم موضوع جالبی برای فکر کردن و نوشــتن درباره اش بوده 

است.
  هر فردی که می نویسد از نخستین خاطرات و چیزهایی که او 
را تغییر داده یا برایش تأثیرگذار بوده و یا در دوران کودکی جالب 
بوده است، منبع می گیرد. من در ابتدا داستان های اساطیر یونان 

را به کمک والدینــم می خواندم و زمانی که خواندن یاد گرفتم 
به مطالعه این آثار ادامه دادم. الهه ها و قهرمانان یونان باســتان 
بیش از هر کودکی دیگــری در »النگ آیلند« برای من واضح تر 

و شفاف تر بود... .
 می خواهم به نقطه ای بروم که چیزی درباره آن نمی دانم. یکی 
از معدود نکات خوب درباره پیر شــدن آن است که شما تجربه 
جدیدی کســب می کنید. تقلیل یافتن، لذتی نیست که بیشتر 
مردم در انتظار آن باشــند، اما در این موقعیت خبرهایی وجود 
دارد و این برای یک شــاعر یا نویسنده بسیار باارزش است. من 
فکر می کنم همیشه باید غافلگیر شد و به نحوی در جایگاه یک 
آغازکننده قرار گرفت در غیر این صورت برایم بسیار خسته کننده 

خواهد بود.
 انســان همواره به ســمت تجربیات شــخصی اش سوق 
داده می شــود، چرا که تجربیات بخش جدایی ناپذیر زندگی 
هستند که با کودکی تان آغاز می شود. اما به دنبال تجربیات 
کهن الگویی می روم و فکر می کنم دغدغه ها و خوشــی های 
من منحصربه فرد نیســتند و آن ها زمانی که شما تجربه شان 
کنید خاص می شــوند، اما قصد نــدارم زندگی ام و خودم را 
مرکز توجه قرار دهم بلکه قصد دارم تقالها و خوشــی های 
انسان ها را که به دنیا می آیند و سپس ناچار به ترک زندگی 
 می شــوند در مرکز توجه قرار  دهم. فکر می کنم من به این 
دلیل درباره فانی بودن می نویسم که اطالع از فانی بودنمان 

در دوران کودکی ام، برایم شوک ترسناکی بود.
 به عنوان یک مدرس همواره با غیرمنتظره ها و چیزهای جدید 
روبه رو هســتید. شما باید ایده هایتان را مورد بازبینی قرار دهید 
تا بتوانید بفهمید چه چیزی برای دانشــجوهایتان جذاب است. 
دانشجوهای من مرا سرگرم و متحیر می کنند. با اینکه همیشه 
قادر به نوشتن نبوده ام اما همیشه توانسته ام نوشته های دیگران 

را بخوانم.
  بیشتر چیزهای مهمی که بخواهم درباره شان صحبت کنم 

از شعرهایم سر درمی آورند، باقی مسائل فقط سرگرمی هستند.

ادبیات جهان

گفت وگو با دکتر احمد تمیم داری در روز بزرگداشت »لسان الغیب«

بیا و خوش بخوان حافظ
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نوبل ادبیات و حواشی آن
از دیربــاز جایزه نوبل ادبیات به عنوان ابزاری قدرتمند در اختیار اســتعمار 
نو بوده و به نوعی زیرگروه ادبیات اســتعمارنو قرار می گیرد. در سال های نه 
چندان دور نخستین پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که دلیل 
انتخاب این شاعر یا نویسنده گمنام چه بوده است؟ چرا که افراد انتخاب شده 
دارای پیشینه ای مستحکم و قوی نیستند. در صورتی که در دوران گذشته 
کسی تعجب نمی کرد وقتی بزرگان ادبیات جهان چون موریس مترلینک، 
رابیندرانات تاگور، رومن روالن، جرج برنارد شــاو، توماس نو، هرمان هسه، 
ویلیام فالکنر و ارنست همینگوی نامشان به عنوان برگزیده جایزه نوبل انتخاب 
می شد. در واقع افراد، ابتدا توانمندی خود را در عرصه ادبیات اثبات می کردند 
پس از آن برخی مناســبات سیاسی را در نظر می گرفتند و برگزیده خود را 
انتخاب می کردند. در دوران گذشــته انتخاب برگزیدگان نوبل ادبیات کمی 
دقیق تر از زمان حال بود. اما در دوران معاصر ادبیت ادبیات دیگر مورد اعتنای 
دســت اندرکاران جایزه قرار نمی گیرد و دیگر ادیبان الزم نیست در عرصه 
ادبیات خالق آثار فاخر باشــند. بر این اســاس می توان به این نتیجه رسید 
نوبل ادبیات دیگر اعتباری ندارد و تنها سالحی است برای زمامداران سیاسی. 
آنچنان که در سال ۲۰۱9 دیدیم برگزیده جایزه نوبل ادبیات، نویسنده اتریشی 
»پیتر هانکه« متهم به نژادپرســتی شده است. او کسی است که نسل کشی 
در بوســنی و کوزوو را رد می کند و در تشییع جنازه اسلوبودان میلوشویچ، 
رئیس جمهور صربستان شرکت می کند. »میلوشویچ« در حالی درگذشت که 
به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه می شد و از »هانکه« خواسته بود به دفاع 
از او در دادگاه شهادت بدهد. هانکه در مقابل جمعیت بی شماری در مراسم 
تدفین او ســخنرانی کرد. زمانی که »هانکه« در ســال ۲۰۱۴ برای دریافت 
جایزه »ایبسن« به نروژ رفت تعدادی با پالکاردهایی با عنوان هوادار فاشیست 
و انکارکننده نسل کشی علیه او تظاهرات کردند.  بسیاری از برگزیدگان نوبل و 
بوکر رسماً عضو نویسندگان استعمار نو هستند. هر سال دولتمردان فهرستی 
از نویسندگان استعماری را معرفی می کنند که سلمان رشدی هم پیش از 
این جزو این دسته نویسندگان معرفی شده بود. جایزه »نوبل« ادبیات امسال 
نیز به شــاعر گمنام آمریکایی »لوییز الیزابت گلوک« تعلق گرفت .آثار او در 
ایران ترجمه شده است و به گفته بسیاری از منتقدان چون پیمان خاکسار، از 
اعتبار و ارزش زیادی برخوردار نیست. در اساس نامه جدید جایزه نوبل آمده 
پس از معرفی نویسندگان توسط برخی کارشناسان در سراسر جهان، اسامی 
نویسندگان برگزیده توسط برخی داوران مد نظر جایزه ارزیابی و با توجه به 
جریان های سیاسی همان سال به فردی جایزه تعلق می گیرد که انتخاب او 
به نفع منافع ابر قدرت هاســت. نکته قابل تعمق این است که جدا از مراحل 
داوری جانبدارانه، هنگامی که داوران فردی را انتخاب می کنند هیئتی دیگر 
تازه وارد میدان می شــود و با توجه به شرایط سیاسی همان ماه و حتی روز 
می تواند کل مراحل داوری را منحل و فرد دیگری را جایگزین او کند. در اینجا 
این سؤال به ذهن متبادر می شود که اگر قرار است هیئتی در آخرین دقایق 
برگزیــده جایزه را تغییر دهد، چرا از همان ابتدا همان هیئت بدون در نظر 
گرفتن ادبیت ادبیات و توانمندی نویسنده و شاعر، فرد مورد نظر خود را اعالم 
نمی کند و چرا مراحل نمایشی داوری را برگزار می کنند؟ روند رو به حضیض 
و جانبدارانه جایزه نوبل ادبیات آنچنان است که در شرایط کنونی هیچ کس 
حتی تمایلی ندارد به صورت تخصصی دریابد چرا فرد مذکور انتخاب شده و 

چرا افراد صاحبنام و معتبر انتخاب نشده اند؟
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