
مدیرعامل آپارات به 10 سال حبس محکوم شد
قدس زندگی: حدود یک ســال پیش 
بود که یکی از ویدئوهای منتشــر شده 
در آپارات، حســابی در فضای مجازی 
حاشیه ساز شد. در این ویدئو که توسط 
یکی از صفحات آپارات و اینســتاگرام 
تهیه شده بود، خانم مجری با پوششی 
نامتعــارف از کــودکان مصاحبه تهیه 
می کرد، اما نکته عجیب تر این ویدئو ســؤال های جنسی و نامربوط خانم 
مجــری از کودکان بود کــه از آن ها درباره چگونگی به دنیا آمدنشــان 

می پرسید!
هرچند اعتراض گســترده کاربران نســبت به ساخت این ویدئو موجب شد 
مســئوالن آپارات در مدت زمان کمتر از 40 دقیقه این فیلم را از دســترس 
خارج کنند اما حواشــی مربوط به آن انگار تمامی نداشــت. کاربران فضای 
مجازی با انتشار پست هایی در صفحات شخصی شان نسبت به بی بندوباری و 
عدم نظارت بر تهیه کنندگان این برنامه و سرویس های اشتراک گذاری ویدئو 
آپارات که بستر نشــر این ویدئو محسوب می شد اعتراض کردند و خواستار 

برخورد با تهیه کنندگان این مصاحبه و مسئوالن نظارت بر آپارات شدند.
حاال و پس از گذشــت یک ســال از این ماجرا، طبق حکم بــدوی دادگاه، 
بنیان گذار آپارات به دلیل انتشــار این ویدئو به 10 سال حبس محکوم شده 

است. موضوعی که یک بار دیگر نام آپارات را سر زبان ها انداخته است. 
طبق آخرین اخبار، محمد جواد شــکوری مقدم، بنیان گذار آپارات، فیلیمو 
و مجموعه  صبا ویژن به  دلیل منتشر شــدن گزارشی با محتوای مربوط به 
کودکان در آپارات به 10 سال زندان محکوم شده است. این حکم شامل هفت 

متهم دیگر هم می شود که در تهیه گزارش همکاری داشته اند.
روابط عمومی آپارات نیز در واکنش به این خبر اعالم کرده اســت:»تجدید 
نظرخواهی از این دادنامه صورت گرفته است«. روابط عمومی آپارات همچنین 
اضافــه کرده:»تجدیدنظرخواهی از ایــن دادنامه صورت پذیرفته و در الیحه 
اعتراضیه با اشاره به ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه ای و مصوبات حمایتی شورای 
عالی فضای مجازی از پلتفرم ها که به صورت رویه ثابت درآمده، استناد شده 

و امیدواریم بر این مبادی محکمه تخصصی، رأی مناسب را صادر نمایند«.
اگرچه بخشــی از کاربران بابــت این اقدام قاطع از قوه قضائیه تشــکر 
کرده انــد اما بخش دیگــری از کاربران هم از مســئوالن می خواهند با 
بنیان گذار آپارات کمی مهربانانه تر برخورد کنند تا خدایی نکرده ســایر 
فعاالن این حوزه هم از ترس محکوم شدن، عطای توسعه پیام رسان های 
بومی را به لقایش نبخشــند! وزیر ارتباطات هــم یکی از منتقدان حکم 
بدوی شــکوری مقدم است. او در یک برنامه تلویزیونی خطاب به معاون 
سابق دادســتان کل کشــور گفت:»اگر یک نفر محتوای مجرمانه ای را 
در پیام رســان داخلی بارگذاری کرد، شــما مالک پیام رسان را به زندان 

می اندازید. این حمایت از تولید داخل نیست«. 
میالد منشــی پور، بنیان گذار تپســی و یکی دیگــر از کارآفرینان جوان 
کشــورمان هم در توییتی این حکم را نشان ضعف در شناخت کارکرد و 
مســئولیت پلتفرم ها دانسته و از مسئوالن خواسته در میزان محکومیت 

تجدیدنظر کنند.
پویا پیرحســینلو، مدیرعامل ابرآروان هم در صفحه شخصی توییتر خود در 
واکنش به این حکم از دولت و نهادهایی چون شورای فضای مجازی خواست 

در برابر حکم حبس مدیرعامل آپارات اقدامی انجام دهند.
با این حال گفتنی است طبق ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه ای، شرکت های ارائه 
دهنده خدمات دسترسی وظیفه دارند محتوای موجود در فضای خود را رصد 
و از انتشار محتوای مجرمانه جلوگیری کنند؛ در غیر این صورت این شرکت ها 

مشمول مجازات های این قانون خواهند بود.
با وجود همه این حواشی، باید منتظر بمانیم تا ببینیم مسئوالن قوه قضائیه چه 

واکنشی به جنجال های مجازی این پرونده نشان خواهند داد.

 مجید تربــت زاده  اول اینکه ایــن مطلب، خیلی 
خبرمحور نیست؛ یعنی بیشتر به اتفاقی می پردازد که 
در فضای مجازی، درباره یک خبر داغ شــکل گرفته و 
دارد هر لحظه داغ تر هم می شود. منظورم مرگ جوانی 
است که ویدئوها، خبرها، تحلیل ها و غیره های فضای 
مجازی و رســانه ای می گویند توسط پلیس، دستبند 
زده شــده و... در نهایت هم به دلیل استفاده پلیس از 
گازفلفل، مرحوم شده است. دوم اینکه وقتی قرار باشد 
به خبر نپردازیم، البد باید برای این رخداد تلخ، تحلیل 
بنویسیم. منتها معنی تحلیلی نوشتن این نیست که در 
این مطلب حتماً یک طرف ماجرا را محکوم و یا تبرئه 
کنیم یا اینکه دنبال مقصر باشــیم و آخرکار هم همه 

تقصیرها را بیندازیم گردن »خطای انسانی«!

گاز فلفل#
اجــازه بدهید به خاطــر داغی خبر و ســروصداهای 
مجازی اش هــم که شــده، خودمــان را کمی عقب 
بکشــیم. این طوری، هم حرارت استوری ها، پست ها، 
توییت ها و... ما را نمی ســوزاند و هم اینکه شاید بشود 
دور از هیاهوها نشست، همه چیز را دوباره و چند باره 
مــرور و به زوایای دیگر ماجرا هــم نگاه کرد. یعنی از 
خبرهای تلگرامی و اینســتاگرامی که همه آن را دیده 
و خوانده اید اگر بگذریم، می ماند روایت های رســمی 
از ماجرا. یک ســر روایت های رسانه های رسمی، اخبار 
بی بی ســی، رادیو فردا و ســایر رســانه های آن طرف 
آب اســت که خبــر را این طوری منتشــر می کنند: 
»ویدئوهایی به دست ما رسیده که نشان می دهد یک 
مأمور نیروی انتظامی در شهرک حجت مشهد، مردی 
را مورد شــکنجه و آزار قرار می دهد... یکی از اعضای 
خانواده مهرداد سپهری به بی بی سی گفته این فرد بر 
اثــر خفگی با گاز فلفل در خــودرو پلیس جان باخته 
است... در ویدئو دیده می شود مردی دستانش به میله 
بسته شده و مأمور پلیس به او شوکر می زند و می گوید 
حاال فحش بده، هی می گم فحش نده... مرد با دستان 
بسته روی زمین می افتد و پلیس در تصاویر بعدی باز 
هم به او شــوکر می زند... بر اساس گفته های خانواده 
مهرداد ســپهری، پزشــکی قانونی به صورت شفاهی، 

دلیل مرگ را تأیید کرده است«. 

کمی صبر کنید#
سِر دیگر روایت های رســمی، خبرگزاری های داخلی 
و همچنیــن واکنش مقام های مختلف به ماجراســت. 
برای همین البد در رسانه ها و از جمله صفحه حوادث 
خودمان دیده و خوانده اید که مثاًل: »فرمانده انتظامی 
خراســان رضوی گفت تحقیقات ویــژه درباره مرگ 
مهرداد سپهری، مرد جوان مشهدی که گفته می شود 
در درگیــری با پلیس جان باخته بــا انجام تحقیقات 
از مأمور پلیس ادامه دارد... دادســتان نظامی خراسان 
رضوی از تشــکیل پرونده ای درخصــوص مرگ یک 
جوان در جریان دســتگیری توســط مأموران نیروی 

انتظامی خبر داد... علی اکبر احمدی نژاد، بازپرس قتل 
مشــهد در خصوص فوت مهرداد سپهری گفته است: 
پرونده این فرد در حال حاضر به دادسرای نظامی رفته 
اســت... با اینکه گفته شده فقط پلیس، فرد فوت شده 
را کتک زده اســت اما خانواده ایــن فرد مدعی بودند 
بســتگان همســر این فرد هم او را مورد ضرب و شتم 
قرار داده بودند... حتی کســبه محــل هم او را کتک 
می زدند چون فحاشــی می کرده و روی اعصاب مردم 
و مأموران بوده... گویا اختالف قبلی داشــتند، خانواده 
همسرش می گفتند او مواد مخدر مصرف کرده و آمده 
شیشــه ها را شکسته و فحاشی کرده است و مردم هم 
به همین دلیل به پلیس اطالع دادند تا او را مهار کند... 
ســپس پلیس آمده  و یا اســپری یا شوکر زده است... 
روی جســد این فرد و روی گردن او آثار ضرب و جرح 
وجود داشت که نشان از کتک کاری است... خانواده اش 
می گفتند ما یک نفر شاهد داریم که دیده است پلیس 
در دهانش اســپری زده یا داخل خودرو به او اسپری 
زدند... باید منتظر بود تا نتیجه تحقیقات اعالم شود و 

فعاًل نمی توان یکجانبه سخن گفت...«.

مقایسه کنید#
خب... با اینکه قرار به خبررسانی نبود، اما برای مقایسه 
دو نمونه از خبررســانی ها داخلی و خارجی، مجبور به 
روایــت کردن شــدیم. می ماند تفســیر و تحلیل ها یا 
گوشــه و کنایــه زدن های گروهــی از کاربران فضای 
مجازی یا شبکه های خبری وابسته به این جریان و آن 
گروه که پلیس و برخی مسئوالن و واکنش هایشان را 
به باد انتقاد و گاه به تمســخر گرفته اند. خیلی ها هم با 
اســتفاده از داغی این ماجرا رفته اند سراغ صدا و سیما 
و دارند همه نیش و کنایه هایشــان را نثار این رســانه 
می کننــد. در چنین وضعی معلوم اســت که »جورج 
فلوید« هم پایش به این ماجرا باز می شــود و برخی ها 
سعی دارند با مقایسه مرگ »مهرداد سپهری« و »جرج 

فلوید«، با نکوهش رفتــار تلویزیون در ماجرای مرگ 
سیاه پوســت آمریکایی به دست پلیس، از این رسانه و 
از جناح یا جریان سیاســی مد نظرشان انتقام بگیرند. 
البته برخی از آن هایی هم که در ماجرای جورج فلوید، 
شــاید به قصد دفاع از پلیس آمریکایی، دائم از حضور 
این سیاهپوســت در فیلم های مستهجن یا اعتیادش 
حرف می زدنــد در ایــن انتقام گیری حضــور فعال 
داشــتند بدون اینکه خیلی برای »مهرداد ســپهری« 

دل بسوزانند! 

تسویه حساب بس!#
پیدا کردن شــباهت ها میان ماجرای مــرگ مهرداد 
ســپهری و جورج فلوید آمریکایی بــه عهده خودتان 
و البتــه پیــدا کــردن تفاوت های ایــن دو ماجرا هم 
البــد باید به عهده خودتان باشــد؛ چــه اینکه یافتن 
این تفاوت ها و شــباهت ها چــه در رفتار پلیس و چه 
در واکنش مســئوالن، باید به احقــاق حق متهمان و 

بازداشت شدگان کمک کند. 
باید راه هایی را پیش پای همه عوامل دخیل در حادثه 
بگذارد تا از تکــرار چنین حــوادث تلخی جلوگیری 
کنند. اگربه جای مقایســه دقیق ایــن دو اتفاق، همه 
توان و هوش و حواســمان معطوف به تسویه حساب با 
صدا و ســیما درفضای مجازی باشد و یا همه پست ها 
و اســتوری هایمان، فقط به تمســخر و تحقیر پلیس 
ایرانی خالصه شــود، چقدر به احقــاق حق و حقوق 
افرادی چون مهرداد ســپهری کمک کرده ایم؟ چقدر 
به تنبیه و مجازات متخلف ماجرا کمک کرده ایم؟ فقط 
درباره رفتار کاربران عام فضای مجازی و واکنششــان 
به ماجراهایی از این دست حرف نمی زنم. دارم درباره 
اهالی رســانه، تریبون دارها و فعاالن حرفه ای  تر فضای 
مجازی حرف می زنم که قرار اســت نگاهی دقیق تر و 
منصفانه تر و نه عجوالنه و جوزده به قصه تلخ »مهرداد 

سپهری« داشته باشند. 

 روایت مجازی
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ورزشورزش
»محمد موسوی« به پیاچنزا پیوست

 جذاب ترین مدافع ایران 
در سری آ

گزارش قدس از انتقال جنجالی

نادری: برای من استقالل 
بهتر بود!

 گفت وگو با مسئول کتاب فروشی هیئت انصارالمهدیf که توانسته افراد بسیاری را کتابخوان کند

پرورش نویسنده های خوب و حمایت از استعدادهای نویسندگی

عباس معیری درگذشت
تالش برای معرفی فرهنگ و هنر ایران

عباس معیری، هنرمند نگارگر، نقاش و مجسمه ساز روز شنبه )سوم 
آبان ماه( پس از تحمل دوره ای بیماری، از دنیا رفت.

شیرین پرتوی، مدیر گالری شیرین که سال ۹۷ میزبان نمایشگاهی از آثار این 
هنرمند پیشکسوت بود، این خبر را تأیید کرد.

زنده یاد عباس معیری ســال 1۳1۸ خورشیدی در شهر رشت به دنیا آمد. او 
دیپلم خود را در سال 1۹۶0 میالدی در مدرسه هنرهای زیبای تهران گرفت 
و از سال 1۹۷0 برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت. معیری در جامعه هنری 
به عنوان هنرمند فرانسوی نیز شناخته می شود و برخی از آثارش توسط موزه 

لوور خریداری شده است.
در سال 1۳۵۶ نمایشگاه انفرادی از آثار زنده یاد معیری در ایران برگزار شد و 
پس از آن در سال 1۳۹۷، نمایشگاه مرور آثار این هنرمند پیشکسوت شامل 
مجسمه، طراحی، نقاشــی، نگارگری و اسناد و تصاویری از فعالیت های او در 
ســینما و تئاتر در دهه های 40 و ۵0 خورشیدی در گالری شیرین به نمایش 

درآمد.
عباس معیری هنرمندی بود که با وجود ســال ها دوری از ایران، تالش کرد از 
هنرش برای معرفی هرچه بیشتر و بهتر هنر و فرهنگ ایران بهره بگیرد. همین 
کوشش بی وقفه بود که موجب شد ژاک شیراک )رئیس جمهور سابق فرانسه( 

از او به  عنوان استاد هنر بخش ایراِن شهر پاریس دعوت به همکاری کند.
او که سابقه برگزاری نمایشگاه های گروهی زیادی را در کشورهای مختلف دنیا 
داشــت، سال 1۳۵۶ نیز نمایشگاهی انفرادی از آثارش را در ایران برگزار کرد. 
41 سال بعد و در ســال 1۳۹۷ نمایشگاه دیگری از آثار این هنرمند فقید با 
هدف مرور آثار او شامل مجسمه، طراحی، نقاشی، نگارگری و اسناد و تصاویری 
از فعالیت های او در سینما و تئاتر در دهه های 40 و ۵0 خورشیدی در گالری 

شیرین برگزار شد.
در این نمایشگاه که به کوشش انجمن فرانسوی بادگیر در گالری »شیرین« 
برپا شده بود، ۵1 اثر از دوره های مختلف هنر زنده یاد عباس معیری به نمایش 
درآمد. قدیمی ترین اثر این نمایشگاه متعلق به سال 1۳۳۹ بود و متأخرترین 
آن در سال 1۳۹۵ امضا شده بود. بخشی از آثار این نمایشگاه، از مجموعه داران 
ایرانی و فرانســوی به امانت گرفته شده و بخش دیگر توسط خود هنرمند به 

نمایش گذاشته شده بود.

همه می میرند

رقیه توسلی: آگهی ترحیمش را استوری کرده اند. می خواهم نپذیرم و بگذارم 
پای شوخی و شایعه... اما نمی شود؛ تعداد انتشاردهندگان معتبر کم نیستند.

ناباورانه توی اســتیکرهای تلگرام، استیکر کتاب را می آورم. همان که طراحی 
ایشان است و دقیق تر از همیشه وراندازشان می کنم. این دفعه سرسری از ایده 
نابش نمی گذرم؛ از کتابی که سالم می کند، ارادت دارد، غمگین است، تشکر 

می کند... .
بیشــتر که پیگیر می شوم می بینم کمتر عکسی از این کاریکاتوریست جوان 
در صفحات مجازی دســت به دست شــده و از آنچه باقی گذاشته، به عنوان 
»محمدرضااحمــدی« یاد می کننــد... از هنر و اثــرش... از تصویرگری های 

تأثیرگذار و خالقانه اش.
وسط کاریکاتورهای متفاوت مرحوم احمدی نشسته ام و حرف »خانجان« در 
ســرم پخش می شــود؛ بیعانه مان به دنیا مهم است، گاهی وقت نیست تمام 

ایمانمان را نشان بدهیم!
دوزار حال خوبم به باد می رود. 

کرونای خبیث همچنان پشت پنجره ایستاده است و نقشه می کشد.
به احترام جناب کاریکاتوریست از گوشی می آیم بیرون. دوست دارم پیام این 
تصویرگر به مقام کتاب را دریافت کنم و دوست دارم بیعانه اش به دنیا را ارج 

بنهم. 
پس می روم ســروقت کتابخانه. گل از گل کتاب ها  می شکفد. سالم و علیکی 

می کنیم و چشم خریدارم را به کار می اندازم.
»دوران« خانوم شریفیان و »همه می میرند« خانم دوبوار را برمی دارم. به گمانم 

بی مناسب با امروز و احوال عجیبم نباشند. 
پیامک نوشت:

ال أملُک خیاراً.  أنت شمٌس  و قلبي
 زهره عّباٍد مجنونه.

اختیاری ندارم. تو آفتابی و قلبم
گل آفتابگردانی دیوانه.

این را »فریدجان« برایم اس ام اس کرده. دلپذیر اســت اما نمی دانم چرا 
بی هیچ حرف اضافه ای ربطش می دهم به کرونا و خانجان و خانم سیمون 
دوبوار و جناب کاریکاتوریست؟ چرا توی این تکه شعر، مرگ را به آفتاب 

تشبیه می کنم؟
سؤال: بیعانه مان به دنیا چه اندازه نفیس است؟

روزمره نگاری

اولین حمله  مهدی رحمتی به سازمان لیگ

تعویق یک هفته ای لیگ 
مضحک است

نام ها و یادها

گزارشی از زلزله مدیریتی در اردوگاه سرخ هاگزارشی از زلزله مدیریتی در اردوگاه سرخ ها

ویروس قدرت طلبی ویروس قدرت طلبی 
بر جان فینالیست آسیابر جان فینالیست آسیا

واکنش های مجازی و حقیقی به یک خبر تلخ و دردناک

خبرهای رسیده حاکی است... 

5 آبان 1399
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سینا حسینی: مهدی رسول پناه، سرپرست مدیرعاملی 
پرســپولیس، پس از آنکه برابر فشارهای کادرفنی و برخی 
بازیکنــان از امضای قــرارداد نجومی با شــجاع خلیل زاده 
ســرباز زد، قربانی یک سناریو از پیش تعیین گشته شد تا 
با آبروریزی بزرگی قدرت در پرسپولیس را تحویل دهد، اما 
آیا با خروج مهدی رسول پناه مشکالت داخلی این باشگاه 

برطرف خواهد شد؟

چون پرده  افتاد#
حقیقت موجود از این قرار است که با انتشار فیلم اظهارات 
مهدی رسول پناه و اظهارات تند وی در خصوص رفتارهای 
موجود در پرســپولیس از ســوی ســرمربی تیم و برخی 
واسطه های فوتبال حاال بسیاری از هواداران پشت پرده های 
موجــود در این سیســتم را به خوبی می داننــد، از این رو 
بازگشت آرامش به باشگاه پرسپولیس اتفاقی دور از انتظار به 
نظر می آید، مگر اینکه مدیرعامل بعدی بتواند فضای حاکم 
بر باشگاه را به کلی تغییر دهد و برخی رفتارهای غیر اصولی 

را پایان دهد.

ردپای پررنگ واسطه ها#
ماجرای فعالیت پررنگ برخی واسطه ها و تأثیرگذاری تفکرات 
آن هــا روی کادر فنی تیم یکی از حقایق غیر قابل انکار در 
این باشگاه اســت، به ویژه که حاال برای هواداران مشخص 
شــده علت قرارگرفتن برخی بازیکنان در فهرست مازاد و 
دالیل جدایی عده ای دیگر از بازیکنان پرسپولیس به واسطه 

رفتارهای غیر متعارف این جریان پشت پرده بوده است.

رقم های غیرمتعارف#
از طرفی دیگر افشــای پشــت پرده پیشنهادهای نجومی 
برخی بازیکنان و حمایت پشت پرده یحیی گل محمدی از 
پذیرش این بازیکنان کار را به جایی رسانده که پرسپولیس 
در آســتانه یک چالش جدید قرار گرفته است چون هزینه 
جاری پرسپولیس به شکل نامتعارفی در حال افزایش است 
و با پذیــرش احتمالی ارقام موجود یک بحران مالی جدید 
برای این باشگاه رقم خواهد خورد. در این ارتباط کافی است 
بدانید بازیکنی نظیــر مهدی عبدی چند روز قبل از اینکه 
مهدی رسول پناه از باشگاه کناره گیری کند، به همراه مدیر 
برنامه معروف و جنجالی به باشگاه پرسپولیس می رود و رقم 
درخواستی اش را به باشــگاه اعالم می کند که چشم های 
رسول پناه از حدقه بیرون می زند، مهدی عبدی با افزایشی 
6 برابر نســبت به قرارداد سال گذشته اش مدعی می شود 

یا این پول را پرداخت می کنید یا اینکه از پرسپولیس جدا 
خواهد شد!

صدای پای دادکان#
با این حال مهم ترین مسئله درباره باشگاه پرسپولیس تعیین 
تکلیف در خصوص مدیرعامل بعدی این باشگاه است. هنوز 
چند ساعت از استعفای مهدی رسول پناه نگذشته بود که 
پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس با صدور اطالعیه ای حمایت 
خود را از محمد دادکان برای مدیریت باشگاه اعالم کردند و 
از وزیر ورزش خواستند تا وی را به عنوان مدیرعامل انتخاب 
کند. بعد از پیشکسوتان برخی افراد نزدیک به وزیر ورزش 
هم گزینه هایی را به وی معرفی کردند که مدیرانی درجه 3 
و کم ســابقه بودند که عمالً نمی توانند گره ای از مشکالت 
این باشــگاه را باز کنند. به همین خاطر سلطانی فر خیلی 
به نظرات آن ها اهمیت نداد و به دنبال گزینه ای اســت که 
بتواند ثبات را به باشگاه برگرداند و اوضاع این تیم را آرام کند.

گزینه کارگزار#
کارگزارباشگاه پرسپولیس که تا به امروز نقش پر رنگی در 
تزریق پول به باشــگاه ایفا کرده اســت، به شدت به دنبال 

انتخاب معاون اقتصادی باشگاه به عنوان مدیرعامل جدید 
اســت اما بعید به نظر می رســد »یلوه« در این بین شانس 
زیادی داشته باشد، از طرفی شنیده می شود محمد علیپور 
نیز تکاپوی زیادی برای انتخاب به عنوان مدیرعامل باشگاه 
پرســپولیس دارد اما برخی موانع اجازه حضور وی در این 

سمت را به او نمی دهد.

شانس یک بازنشسته#
گزینه ســومی هم به شدت در حال رایزنی و تالش است تا 
شانس خود را برای نشستن روی کرسی مدیرعاملی امتحان 
کند، حمیدرضا گرشاســبی که پیــش از این هم به عنوان 
مدیرعامل پرسپولیس فعالیت می کرد، این روزها در تالش 
اســت با رایزنی با برخی نمایندگان مجلس به این موقعیت 
بزرگ و رؤیایی دسترسی پیدا کند اما موضوع بازنشستگی 

وی مانع رسیدن وی به این سمت خواهد بود.
در این بین وزیر ورزش با استعفای علی رغبتی عضو هیئت 
مدیره باشــگاه پرسپولیس مخالفت کرد تا او در این باشگاه 
ماندنی شود. رغبتی در بین اعضای فعلی هیئت مدیره باشگاه 
پرســپولیس قدیمی تر بوده و بر تمامی امورات این باشگاه 
آشناســت. از این رو شانس زیادی دارد تا به زودی به عنوان 

جانشین رسول پناه معرفی شود.

منتقدان وزیر مدیرعامل نمی شوند#
یکی از نزدیکان به وزارت ورزش که در ســال های گذشته، 
نقش تأثیرگذاری بر انتخاب مدیران باشگاه های استقالل و 
پرسپولیس داشته، در این مورد، موضوع جالبی را مطرح کرد.
این فرد در فضایی دوســتانه گفت: »با اینکه کلی اســم در 
فضای مجازی مطرح شــده اما فقط این را می دانم که هر 
کســی که طی ماه ها و سال های گذشته از عملکرد و مدل 
مدیریتی مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و همکارانش انتقاد 

کرده باشد، قطعاً گزینه مدیریت پرسپولیس نیست!«
با همین یک جملــه، حداقل پنج نفــر از گزینه ها حذف 
می شــوند و به خصوص شــانس افرادی که پیــش از این 
مدیریتی در استقالل و پرسپولیس نداشته اند، بیشتر می شود.

منابع خبری معتقدند که به احتمال زیاد تا پایان هفته وزیر 
ورزش و جوانــان از میان گزینه هــای موجود یک نفر را به 
عنوان مدیرعامل انتخاب خواهد کرد تا بتواند مدیریت باشگاه 
پرسپولیس قبل از واگذاری را در دست گیرد، هر چند که این 
فرد مأموریت دشواری را پیش رو خواهد داشت و مدیریت 

این فضا کار بسیار دشواری خواهد بود. 

گزارشی از زلزله مدیریتی در اردوگاه سرخ ها

ویروس قدرت طلبی بر جان فینالیست آسیا

مدافع شهرخودرو جانشین خلیل زاده می شود؟
ورزش: شنیده می شود سرخ پوشان مذاکرات خود را با امین حاج محمدی، مدافع سابق 
اســتقالل که بعد از درخشش در نفت با مبلغ زیادی به آبی پوشان تهران پیوست آغاز 
کرده اند تا در صورت توافق این بازیکن را به خدمت بگیرند. با وجود جدایی نادری و شجاع 
خلیل زاده ، حاج محمدی در صورت حضور در این تیم کار آسانی برای حضور در ترکیب 
اصلی نخواهد داشــت زیرا گل محمدی و کادر فنی  وی همزمان به دنبال جذب فرشاد 
فرجی، مدافع شــهرخودرو هم هستند. حاج محمدی بازیکن آزاد است و سهمیه لیگ 
برتری محسوب نمی شود. حاج محمدی در نفت تهران زیرنظر یحیی هم کار کرده است.

اسدی همچنان دور از لیست سن پولتن
ورزش:رضا اســدی پس از پیوستن به ســن پولتن اتریش هنوز فرصت بازی به دست 
نیاورده و در حالی که پیش بینی می شد مقابل السک به میدان برود، اما در لیست تیمش 
قرار نگرفته است. هافبک فصل گذشته تراکتور که با اتمام قراردادش از این تیم جدا شد 
و به اتریش سفر کرد، پس از انجام سه هفته تمرین با این باشگاه به لیست تیمش اضافه 
نشــده و دیروزنتوانست مقابل السک، دیگر باشگاهی که در نقل و انتقاالت خواهان او 
بود، بازی کند. اسدی در دیدار اخیر سن پولتن در جام حذفی اتریش به دلیل نرسیدن 

آی تی سی نتوانست مقابل سالزبورگ بازی کند.

واکنش ها به خداحافظی »عقاب«
نورماگمدوف:  به مادرم قول دادم کنارش باشم

ورزش: حبیــب نورماگمدوف، مبارز شکســت ناپذیر رشــته هنرهای رزمی 
ترکیبی توانســت در ابوظبی امارات بیســت و نهمین پیروزی خود را نیز در 
29 مبارزه در این رشــته بدست بیاورد. با این حال خبر خداحافظی او شوک 

بزرگی به این ورزش زد.
نورماگمدوف بعد از این مبارزه گفت: برای اولین بار بدون پدرم به خانه خواهم رفت 

و تنها هستم. به مادرم قول دادم که کنارش باشم. 

سردار آزمون قرنطینه شد
ورزش: روزنامه اسپورت اکسپرس روسیه در سایت رسمی اش به نقل از یک منبع 
معتبر نوشت: سردار آزمون به احتمال فراوان در دومین بازی تیم زنیت سن پترزبورگ 
در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا برابر بورسیا دورتموند آلمان غایب خواهد بود. 
این بازیکن ایرانی در بازی هفته دوازدهم لیگ برتر روسیه نیز غایب بود.بر اساس این 
گزارش، سردار آزمون به دلیل احساس ناخوشایندی که در روزهای اخیر داشت تحت 
قرنطینه قرار گرفته است. غیبت یا حضور این بازیکن در بازی هفته دوم لیگ قهرمانان 

اروپا پس از نتیجه تست کرونایش روشن خواهد شد.

ورزش: شهر خودرو که پس از پایان اردوی خود اولین 
بازی تدارکاتی اش را در مشــهد برگزار می کرد در یک 
دیدار جذاب توانست نساجی مازندران را با نتیجه 3 بر 
2 شکست دهد. مهدی رحمتی پس از پایان این دیدار 
درباره مسائل مختلف و تعویق لیگ صحبت کرد که در 

زیر این مصاحبه را می خوانید:

در ابتدا درباره روند آماده سازی خود و فصل س
نقل و انتقاالت بگویید؟

روند آماده ســازی ما خوب بوده و یک اردوی 12 روزه 
در تهران برگزار کردیم، ســعی کردیم بیشتر بازی های 
دوستانه برگزار کنیم، سه بازی در تهران و یک بازی هم 
در مشهد انجام دادیم. با توجه به اینکه ما نفرات جدیدی 
را به تیممان اضافه کردیم ســعی مان بر این بود که با 
برگزاری بازی های دوســتانه هماهنگی نفرات را بیشتر 

کنیم که خوشبختانه به خواسته  خود رسیدیم.
با توجه به برنامه سازمان لیگ برنامه دیدارهای دوستانه 
را چیده بودیم که حاال بازی ها به تعویق افتاد و منتظر 
هستیم تا ببینیم چه اتفاق مثبتی قرار است در آن یک 
هفته درباره کرونا در کشــور رخ دهد که مسابقات را به 

تأخیر انداخته اند.

پس شما از به تعویق انداختن مسابقات ناراحت س
هستید؟

من فکر می کنم که چه اتفاقی قرار اســت بیفتد، بمب 
اتم قرار است اختراع شــود، موشکی قرار است به فضا 
پرتاب شــود که ما قرار است یک هفته ای جلو کرونا را 
بگیریم. فکر می کنم اگر قرار است لیگ شروع شود باید 
برنامه ریزی شود که مدام چند روز یک بار لیگ به وفقه 
نیفتد، اگر هم قرار اســت که این اتفاق بیفتد که لیگ 
را چند ماه تعطیل کنند تا وضعیت کرونا در کشورمان 

سروسامان بگیرد. می دانید که ما پنج بازیکنمان درگیر 
این ویروس هستند و سالمتی بازیکنان و سالمتی مردم 
برای ما مهم اســت، اما اینکه یک هفته مسابقات را به 
تعویق بیندازند خیلی مضحک است. نمی دانم چه اتفاقی 
قرار است بیفتد، قرار است قرنطینه مان کنند یا موضوعی 

دیگر، همین مسائل است که ما را اذیت می کند.

وضعیت بازیکنان کرونایی تان چطور است؟س
خدا را شــکر وضعیت آن ها خوب است، عالئم خاصی 
ندارند به جز یک نفر که کمی بدن درد داشــت مابقی 

حال خوبی داشتند و در قرنطینه به سر می برند.

وضعیت چمن تمرین شما چگونه است؟س
با توجه به فصل، زمین تمرین ما وضعیت خوبی ندارد و 
ما مشکل داریم و نمی توانیم تمرین های تاکتیکی را انجام 
دهیم. جالب است برایتان بگویم که امروز می خواستیم 
یک بازی دوســتانه در ورزشگاه امام رضا انجام دهیم، با 
وجودی که ما یک تیم از شــهر مشهد هستیم، خیلی 
جالب اســت که برای بازی دوســتانه از ما 75 میلیون 
تومان پول خواســتند که اجازه دهند ما در این زمین 
بازی کنیم و در نهایت به 60 میلیون رضایت دادند. فکر 
می کنم وقتی یک تیم متعلق به یک شــهر است باید 
امکانات را در اختیــارش قرار دهند، من نمی گویم که 
پولی نمی دهیم، اما پارسال برای یک بازی دوستانه از ما 
20 میلیون تومان و امسال 60 میلیون تومان می گیرند. 
معلوم نیســت تورم بر چه اساس حســاب می شود. ما 
دوســت داریم زمین تمرین هم به زمین دوم ورزشگاه 
امام رضا منتقل شود، زیرا شرایط بهتری دارد. امیدوارم با 
توجه به اینکه این تیم خصوصی است و از جیب شخص 
اقای حمیداوی خرج می شــود، مسئوالن با ما همراهی 

کنند.

ورزش: دقیقاً در همین دوران که با تعطیلی موقت لیگ 
والیبال همراه شد، پیشــنهاد جذابی از ایتالیا به دست 
یکی از برترین مدافعان والیبال جهان رسید. موسوی که 
دوران قرنطینه را طی می کرد، بعد از مذاکره با سرمربی 
و مدیران ســایپا توانست رضایت آن ها را برای انتقال به 
ســری آ و تیم پیاچنزا بگیرد.حاال »سید« والیبال ایران 
برای پیوستن به پیاچنزا فقط منتظر صدور ویزای خود 
است تا در سال المپیک بازی در سطح باالیی را تجربه 
کند و در تیمی به میدان برود که به گفته خودش شانس 

قهرمانی در سری آ را هم دارد.

در قرنطینه بودم#
مــن هم مثل خیلی دیگر از بازیکنان و مردم به ویروس 
کرونا مبتال شده بودم. بعد از این تست کرونای من مثبت 
شد، در قرنطینه بودم. االن سه هفته از دوره این بیماری 
گذشته و کامالً بهبود یافتم. فکر نمی کنم دیگر مشکلی 
داشته باشم و می توانم بازهم تمرین کنم و به میدان بروم. 

پیاچنزا یکی از مدعیان قهرمانی سری آ است
از چند هفته قبل پیشــنهادی را از تیم پیاچنزای ایتالیا 
دریافت کردم. این تیم که یکی از تیم های قدیمی و نامدار 
والیبال ایتالیاست و بازیکنان خوبی در اختیار دارد. لرنزو 
برناردی هدایت پیاچنزا را برعهده دارد و بازیکنانی همچون 
گئورگی گروزر و آرون راسل هم در این تیم هستند. حتی 
پیاچنزا یکی از مدعیان قهرمانی در این فصل از سری آ 
والیبال ایتالیاست. با توجه به این وضعیت من هم دوست 

داشتم که به این پیشنهاد جواب مثبت بدهم. 

صدور رضایت نامه #
موضوع را با مسئوالن باشگاه سایپا و آقای کارخانه مطرح 
کردم. راستش خودم هم اول خیلی خوش بین نبودم که 

بتوانم رضایت نامه ام را از سایپا بگیرم، اما خدا را شکر این 
اتفاق افتاد. سایپایی ها بیشتر صالح من و منافع ملی را 
در نظر گرفتند. با توجه به اینکه سال المپیک هم هست، 
اینکه من در ایتالیا بازی کنم، قطعاً مرا برای بازی در تیم 
ملی آماده تر می کند. توافقی بین ما صورت گرفت و من 

منتظر دریافت ویزای ایتالیا هستم. 

سری آ ایتالیا بهترین لیگ دنیاست#
امسال عالقه داشــتم با توجه به تعویق المپیک، خارج 
از ایــران بازی کنم، اما با توجــه به ارتباطی که با آقای 
کارخانه داشتم، نتوانستم »نه« بگویم. ابتدای فصل هم 
از تیم رادوم لهســتان پیشنهاد داشتم و با وجود اینکه 
از نظر مالی هم شــرایطش برایم بهتر بود، اما چون تیم 
خیلی قدرتمندی نبود، در ایران ماندم و با سایپا قرارداد 
بستم. این بار اما از ایتالیا و تیم پیاچنزا پیشنهادی رسید 
که شرایط خیلی بهتری داشت. ایتالیا بهترین لیگ دنیا 
را دارد و پیاچنزا هم تیم قدرتمندی است. قطعاً هم برای 
خودم و هم برای تیم ملی بهتر اســت که امسال را آنجا 

بازی کنم. 

ضرر معروف #
از اینکه ســعید معروف و امیر غفور نتوانستند از ابتدای 
فصل در هیچ تیم باشگاهی بازی کنند، ناراحت هستم. 
متأسفانه کرونا خیلی از برنامه ها را بهم ریخته. سعید که 
در آمریکاســت و متأسفانه به خاطر قراردادی که با تیم 
چینی داشت، نتوانســت به پیشنهادهای دیگرش فکر 
کند. االن هم که یک قانون عجیب گذاشتند که بازیکنان 
خارجــی نمی توانند در چین بازی کنند. او از این اتفاق 

خیلی متضرر شد 

 اولین حمله  مهدی رحمتی به سازمان لیگ

تعویق یک هفته ای لیگ مضحک است
»محمد موسوی« به پیاچنزا پیوست

جذاب ترین مدافع ایران در سری آ

حمیدرضا عرب: پیوســتن محمد نادری به استقالل را 
باید از آن دســته انتقال های عجیب تاریخ فوتبال نامید. 
انتقالی که به شــدت خشــم پرسپولیســی ها را به دنبال 
داشــته است. پرسپولیس در شرایطی نادری را از کف داد 
که یک هفته قبل از آن نیز شجاع خلیل زاده در چرخشی 
عجیب به تیم الریان قطر ملحق شــده بود. تحرکاتی که 
خط دفاع ســرخ ها را با یک حفره بزرگ مواجه کرد و بعد 
از جدایی نادری این مشــکالت در اردوی سرخ ها فزونی 

گرفته است. 

قرارداد در قزوین#
اما سؤالی که مطرح می شود این است که نادری چه طور 
استقاللی شده؟ موضوع ساده است. عبدیان که این روزها 
به شدت دراردوی استقالل به دنبال اسم در کردن است با 
پیشنهادهای اغوا کننده خود این بازیکن را به دفتر کارش 
در یک شهرک صنعتی در شهر قزوین برد و قراردادش را 
امضا کرد. قرار شده نادری 4/5میلیارد تومان به طور ثابت 
بگیرد و مابقی نیز به عنوان آپشــن یا متمم در قراردادش 
گنجانده شــود. نادری هم که پیشــنهاد کمتری از جبهه 
ســرخ داشــت درنهایت قبول کرد که پیراهن استقالل را 

به تن کند. 

چپ پرترافیک#
جذب این بازیکن شــاید از نگاه هواداری بسیار مهم باشد 
و بتوان با آن علیه پرسپولیسی ها کری خواند، اما به واقع 

اســتقالل در جناح چپ خود سه بازیکن دیگر داشت که 
با اضافه شدن نادری این تعداد به عدد چهار فزونی یافته 
ومشخص نیســت که هدف از جذب نادری به لحاظ فنی 
چه بوده و چرا اســتقاللی ها تمرکز خــود را روی جذب 
علی کریمی نگذاشته اند. به هرحال این ماجرا به گونه ای 
پیش رفته که کســی نمی تواند علیه آن صحبتی به میان 
آورد وحتــی خود نادری نیز بعــد از عقد قرارداد در دفتر 

کار عبدیــان در قزوین طوری درباره حضور در اســتقالل 
صحبت کرده که اگر کسی عقبه پرسپولیسی اش را نداند 
تصور می کند او سال ها عاشــق و مفتون باشگاه استقالل 
بوده اســت. حتی از نادری که با امیرحسین صادقی راهی 
قزوین شــده بود تا قراردادش را با اســتقالل منعقد کند، 
نقل اســت که بعد از امضای قــرارداد به صادقی که درآن 
جلســه حضور داشــته گفته: »برای من انتخاب استقالل 

بهترین انتخاب بود و این جا راحت ترم«. 

حمالت مجازی#
اینکه چرا نادری حضور در استقالل را بهتر از پرسپولیس 
می دانــد درحالی کــه آنجا نیز درحال تبدیل شــدن به 
مهره ای بزرگ و ارزشــمند بود، جای بسی شگفتی دارد. 
نادری در شرایطی که پرسپولیس به شدت نیاز به مدافع 
داشت این باشــگاه را ترک کرده و حاال مجبور است که 
ماه هــا از فضای مجازی دور باشــد تا مورد آماج حمالت 
تند هواداران تیم ســابقش نباشــد. هوادارانی که توقع 
داشــتند الاقل نادری بعد از جدایی شجاع خلیل زاده در 
پرســپولیس بماند تا این تیم در خط دفاع با مشــکالت 
کمتری مواجه شــود، اما وقتی عبدیــان، عضو متمول 
هیئت مدیره آبی ها سرکیسه را شل کرد داستان به کلی 

عوض شد.

نادری سهمیه لیگ برتری محسوب می شود#
درباره نادری گفته می شد با توجه به اینکه او بازیکن تیم 

کورتریک بوده ســهمیه لیگ برتری نیست اما مسئوالن 
ســازمان لیگ این موضوع را رد کردند. با توجه به اینکه 
نادری فصل پیش در پرسپولیس توپ می زده، مالک برای 
سازمان لیگ تیم قبلی اش است و به همین خاطر او یکی 

از سهمیه های لیگ برتری استقالل را پر خواهد کرد.
از این رو مســائلی که درباره پیوســتن او به استقالل به 

عنوان سهمیه آزاد مطرح شده صحت ندارد.

کاپیتان، رهبر و اسطوره ال کالسیکو

راموس چگونه مقاومت کاتاالن را شکست؟ 
امیرمحمد سلطان پور: هر وقت رئال مادرید 
نیاز به نجات دهنده داشته باشد، این راموس 
اســت که از راه می رسد. کاپیتانی که هم 
اکنون به یک نماد در مادرید بدل شده و 
هر چه زمان می گذرد، اسطوره بزرگ تری 
می شــود. این مدافع اســپانیایی یکی از 
اصلی ترین مهره های زیدان در راه کســب 
قهرمانی اللیگا در فصل گذشــته بود و شنبه در 
ال کالســیکو نیز در لحظه ای حســاس از بازی 
پنالتی خود را به گل بــدل کرد تا تیمش دوباره 
پیش افتادگی خود در مقابل بارســلونا را بدست 
آورده و در نهایــت با پیــروزی 3-1 در نوکمپ 
ســه امتیاز حیاتی را کسب کند. کهکشانی ها در 
حالی قدم به ورزشگاه اختصاصی بارسا گذاشتند 
که قبل از آن دو شکســت بسیار بد را مقابل تیم 
ضعیف کادیز و تیم پر از کرونایی شاختار دونتسک 
متحمل شده بودند. رسانه های اسپانیایی حتی به 
این اشــاره داشتند که اگر رئال مقابل آبی و اناری 
پوشان شکست بخورد، زیدان از سمت خود برکنار 

خواهد شد.

او خواهد بود، او رهبر ماست#
راموس بازی میانه هفته گذشته در لیگ قهرمانان 
اروپا مقابل شاختار را به دلیل مصدومیت از دست 

داد و از روی سکوها شاهد دریافت سه گل توسط 
تیمــش در مدت 13 دقیقه بــود؛ تعدادی که با 
گل هــای دریافتی آن هــا در 9 بازی پایانی فصل 
گذشــته اللیگا برابری می کرد! اما برای بازی این 
هفته در ال کالسیکو هیچ کس متعجب نشد که 
راموس با وجود اینکه هنوز از مصدومیت زانو رنج 
می برد، اما به زمیــن آمد. زیدان پیش از بازی در 
مصاحبه خود گفت: » او با ما خواهد بود، او رهبر 
ماست.« این مرد فرانسوی از خوشحالی در پوست 
خود نمی گنجید. تیم او هیچ گاه ســه بازی پشت 
ســر هم را واگذار نکرده و البته هیچ وقت نیز در 
نوکمپ مغلوب بارسا نشده بود و راموس آماده بود 
تا به او این اطمینان را بدهد که این راه ادامه پیدا 

خواهد کرد.
هنوز پنج دقیقه نگذشته بود که فده والورده دروازه 
بارسا را فرو ریخت، اما چیزی که شوکه کننده بود 
آسانی به ثمر رسیدن این گل بود. مسلماً سرخیو 
بوســکتس مقصر اصلی این گل بود که نتوانست 
به خوبی حرکت والورده را تشــخیص داده و او را 
مهار کند. بعد از این گل بزرگ ترین امید هواداران 
بارسا یعنی انسو فاتی بازی را به تساوی کشاند و 
در حالی که هفته آینده تازه هجده ساله می شود 
به دومین بازیکن جوان گلزن تاریخ ال کالسیکو 

نیز بدل شد. 

استاد چنین بازی ها#
بعــد از این گل بــازی یک مقدار از آن ســرعت 
ابتدایی اش افتاد و بازیکنان تالش کردند تا بیشتر 
از ســرعت، به جنگ های تن به تن و میدان داری 
روی بیاورند. ســرخیو راموس استاد چنین شکل 
بازی اســت. به خصوص بارسا که گل مساوی را 
زده بود انگیــزه جدیدی برای گل پیروزی بخش 
بدست آورده اما کاپیتان سپیدپوشان همه آن ها 

را خنثی کرد. 
در حالــی که حضــور راموس در بــازی کاماًل 
محسوس بود اما اثری از چهره های قدیمی آبی 
و اناری پوشان مثل مســی، بوسکتس و پیکه 
دیده نمی شد و این هواداران بارسا را بیشتر آزار 
می داد، که می دیدند که راموس که در گذشته 
ایــن همه آن ها را آزار داده اســت، نبض بازی 
را در اختیــار دارد. حاال به راموس توانایی های 
دفاعی کامسیرو در میانه میدان نیز اضافه شده 
بود تا بازیکنان خالق بارســلونا مثل کوتینیو و 
پدری هیچ کاری از دستشــان بــر نیاید. البته 
فقــط کارهای دفاعی نبود کــه راموس در آن 
درخشــید؛ او در آن طرف زمین نیز تأثیرگذار 
بود. وقتی لنگلت به شــکل احمقانه ای لباسش 
را در ون محوطه جریمه خود کشــید که البته 
با بزرگ نمایی کاپیتان کهکشــانی ها به پنالتی 

تبدیل شد، خود او پشت ضربه قرار گرفت. نتو 
در مقابل راموس به این فکر بود که شاید چیپ 
بخــورد به همین دلیل تا آنجایی که توانســت 
موقع ضربه او منتظر ماند اما راموس توپ را در 
گوشه پایین ســمت راست دروازه اش قرار داد. 
این پنجمین گل راموس در ال کالســیکو بود 
که او را با ســرمربی حریف یعنی رونالد کومان 
از این نظر برابر کرد. البته کومان روی نیمکت 
دغدغه های بسیار بیشتر از این داشت، تیمش 
در حال انجام بدترین بازی بود از زمانی که وی 
هدایتشــان را به عهده گرفته بود و وقتی عقب 
افتادند این مرد هلندی هیچ ایده ای نداشــت 
که چگونه به بــازی برگردند. او هر چه مهاجم 
داشــت به زمین فرســتاد اما فراموش کرد که 
پشت ســر آن ها باید یک پایه خوب برای این 
حمالت و ضــد حمالت حریف وجود داشــته 
باشد، که همین نه تنها آن ها را به گل مساوی 

نرساند، بلکه گل سوم را نیز دریافت کردند.
با اینکه راموس در این مســابقه یک بار نبرد تن 
بــه تن مقابل مســی را باخت که با ســیو عالی 
کورتــوآ همراه بــود تا روزهای گل نزدن مســی 
در ال کالســیکو به بیش از 900 روز برســد، اما 
راموس با رهبری فوق العاده اش بار دیگر تیم زیدان 

را پیروز این جنگ کرد.

ســرمربی ســابق نفت مسجد ســلیمان و بازیکن سابق 
پرســپولیس، در پســتی اینســتاگرامی بــه حمایت از 
سرخپوشان پرداخت. مهدی تارتار در بخش هایی از پست 
خود نوشته: »اکنون که تیمی را هدایت نمی کنم برای من 
کامنت های عجیب و غریبی گذاشــته می شود اما اکنون 
موفقیت پرسپولیس برایم از همه چیز مهم تره ضمن اینکه 
در حال حاضر پرســپولیس یکی از بهترین مربیان ایرانی 

را باالی سر خودش دارد و باید از آن ها حمایت شود«.

این باشگاه مطرح انگلیسی نیز مانند چند باشگاه بزرگ دیگر از 
پیراهن های جدید و البته تاریخی خود برای زمان های گرم کردن 
پیش از آغاز مسابقات رونمایی کردند. این پیراهن ها که در بخش 
Humanrace شرکت آدیداس توسط یک خواننده مطرح طراحی 
می شــود و به جز یونایتد، برای تیم های رئال، بایرن و یوونتوس 
نیز خواهد بود، الهام گرفته از پیراهن های قدیمی این باشــگاه ها 
هستند، و اینستاگرام منچستر نیز در استوری خود عکسی از آن با 

برونو فرناندز منتشر کرده است.

منچستریونایتدمهدی تارتار
سرمربی هلندی بارسلونا در توییتر خود به شکست تیمش 
در ال کالســیکوی این هفته مقابل رئال مادرید واکنش 
نشان داد. رونالد کومان در توییتی نوشته که حق تیمش 
در این بازی شکســت نبوده و پنالتی بحث برانگیز برای 
رئال مادرید در پایان نقش تعیین کننده را در رقم خوردن 
نتیجه ایفا کرده اســت. کومان همچنین در بخش دیگر 
توییتش ادامه داده که این تیم در مسیری که در پی گرفته 

ادامه خواهد داد.

ستاره پرتغالی یوونتوس به دفاع از عنوان قهرمانی و بازنشستگی 
مبارز مطرح رشــته هنرهای رزمی ترکیبی واکنش نشان داد. 
بعد از آنکه حبیب نورمحمدوف از داغستان روسیه که نخستین 
قهرمان مسلمان این رشته ورزشی محسوب می شود شنبه شب 
موفق شــد از عنوان قهرمانی خود دفاع کرده و در 32 سالگی 
از بازی های حرفه ای خداحافظی کند، کریســتیانو رونالدو در 
استوری ایسنتاگرمی اش با انتشار عکسی از حبیب به وی گفت 

که پدر او که از دنیا رفته حتماً به وی افتخار می کند.

کریستیانو رونالدورونالد کومان

گزارش قدس از انتقال جنجالی

نادری: برای من استقالل بهتر بود!

ضد  حمله

 تالش ترابی برای رسیدن 
به دیدار نیمه نهایی امیرکاپ

ورزش: مهدی ترابی بازیکن ایرانی العربی در هفته پنجم لیگ ستارگان 
قطر مقابل الوکره غایب بود.این بازیکن از ناحیه همســترینگ مصدوم 
شده و مراحل درمانی اش را پشت سر می گذارد. ترابی در تالش است تا 
خودش را به بازی نیمه نهایی امیرکاپ قطر برساند، این دیدار که برابر 
مرخیا برگزار خواهد شد برای مسئوالن و کادر فنی العربی مهم است و 

این تیم در صورت پیروزی راهی فینال خواهد شد.

محمدی باز هم ناجی العربی
ورزش: تیم العربی دوحه با گل های مهرداد محمدی از شکست حتمی 
گریخت. در نخستین دیدار هفته پنجم لیگ ستارگان قطر نتیجه تساوی 
2 - 2 میان تیم های الوکره و العربی رقم خورد. خلف سعد )59- بازیکن 
حریف( و بنیتو )89( برای الوکره گل زدند. مهرداد محمدی هم زننده 
هر 2 گل تیم العربی در دقایق 73 و 5+90 بود. محمدی در بازی هفته 
گذشته تیمش توانسته بود در دقایق پایانی گل 3 امتیازی به ثمر برساند.

پیروزی شهر خودرو مقابل نساجی 
ورزش: تیم فوتبال شــهر خودرو خراســان که خود را برای حضور در 
لیگ برتر بیســتم آماده می کند، عصر شنبه در دیدار تدارکاتی  مقابل 
تیم نســاجی مازندران به برتری 3 بر 2 دست یافت. شاگردان رحمتی 
که پس از اردوی 15 روزه خود در تهران، از هفته گذشته تمرینات خود 
را در مشهد پیگیری کردند، در ورزشگاه امام رضا )ع( مشهد به مصاف 
تیم نساجی رفتند و با گل های محمدعلی فرامرزی، امین قاسمی نژاد و 

رحمان جعفری به برتری رسیدند.

کمالوند سرمربی شاهین بوشهر شد
ورزش: سرمربی پیشین تیم های فوتبال تراکتور تبریز و صنعت نفت 
آبادان با هدایت شاهین شهرداری بوشهر به فوتبال بازمی گردد. باشگاه 
شاهین شهرداری بوشهر اعالم کرد فراز کمالوند که در نیم فصل نخست 
فصل گذشــته هدایت تیم فوتبال پارس جنوبی جم را بر عهده داشت، 
رســماً به عنوان سرمربی این تیم انتخاب شد. شاهین فصل گذشته با 

قعرنشینی در مسابقات لیگ برتر فوتبال، به لیگ دسته اول بازگشت.

 رادوشویچ پرسپولیس را 
تهدید به فسخ قرارداد کرد

ورزش: بوژیدار رادوشویچ پس از صعود تیم فوتبال پرسپولیس به فینال 
لیگ قهرمانان آســیا بر خالف سایر اعضای تیم، پاداشی دریافت نکرد 
که این موضوع باعث شد او به شدت از مدیران باشگاه دلگیر شود. این 
دروازه بان کروات که بابت قراردادش از باشگاه پرسپولیس طلبکار است، 
طی نامه ای به مســئوالن این باشگاه از آن ها خواسته تا این مبلغ و نیز 
پاداش صعود سرخپوشان به فینال لیگ قهرمانان آسیا را به او پرداخت 
کنند. رادوشویچ در این نامه، مهلت 15 روزه ای به باشگاه پرسپولیس داده 
و تهدید کرده در صورتی که مبلغ مورد نظرش پرداخت نشود، قراردادش 

را به صورت یک طرفه فسخ می کند.

معمای مظاهری و تراکتور حل شد
رشید در سنگر آبی ها

ورزش: ماجرای پیچیده جدایی رشــید مظاهری از تراکتور و شکایت 
متقابل دو طرف از همدیگر به پایان رسیده و به زودی به طور رسمی 
دروازه بان ملی پوش استقالل می تواند قراردادش را با این تیم ثبت کند.

پرونده جدایی رشــید مظاهری از تراکتور به علت شکایت دو طرف از 
همدیگر در اتفاق فدراسیون های فوتبال دست به دست می شود و طی 

روزهای آینده رای نهایی این پرونده ابهام برانگیز صادر خواهد شد.

۴۰ هزار یورو تا بستن پرونده برانکو
ورزش: باشــگاه پرسپولیس روز گذشته اعالم کرد 85 هزار دالر دیگر 
از مطالبات برانکو ایوانکوویچ به حساب این مربی پرداخت شده است و 
با اعالم دارو بوشــیچ، وکیل برانکو، این پول به حساب این مربی کروات 
نشســته است. دارو بوشیچ همچنین درباره رقم باقیمانده بدهی برانکو 
گفت: بخش عمده ای از مطالبات پرداخت شده و فکر می کنم تنها نزدیک 
به 40 هزار یوروی دیگر باقی مانده اســت. وی در پاسخ به این پرسش 
که آیا پرداخت مطالبات برانکو را به اطالع فیفا رســانده است یا خیر؟ 
خاطرنشان کرد: بله، در نامه ای تمام این موارد را به فیفا گزارش داده ایم.

لک بهترین دروازه بان غرب آسیا شد
ورزش: بعد از پایان لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب، کنفدراسیون 
فوتبال آسیا قصد انتخاب تیم منتخب این فصل از رقابت ها را دارد و بر 
این اســاس نامزدهای پست های مختلف تیم منتخب فصل را انتخاب 
کرده است و از کاربران خود خواسته تا تیم منتخب را آن ها با رأی خود 
انتخاب کنند.  بر این اســاس حامد لک، دروازه بان تیم پرســپولیس با 
قاطعیت آرا و 97 درصد توانست به عنوان بهترین دروازه بان منطقه غرب 

لیگ قهرمانان آسیا انتخاب شود. 

رسن نامزد بهترین بازیکن سال ۲۰۲۰ آسیا شد
ورزش: هافبک عراقی پرســپولیس شــانس این را دارد تا توپ طالی 
فوتبال آسیا را به خود اختصاص دهد. بشار فصل خوبی در پرسپولیس 
پشت سر گذاشت و از مهره های کلیدی پرسپولیس در قهرمانی لیگ و 
رســیدن این تیم به فینال لیگ قهرمانان آسیا بود و از همین رو بعید 
نیست نظر مثبت سران AFC را برای حضور در بین کاندیداهای برترین 
بازیکن ســال قاره جلب کرده باشد. رسانه معرض الکره العراقیه در این 
باره نوشت: یک منبع در AFC در نمایشگاه فوتبال فاش کرد که بشار 
رسن، بازیکن پرسپولیس ایران ، در بین بازیکنانی که برای دریافت عنوان 

بهترین بازیکنان قاره نامزد شده اند ، انتخاب شده است.

بازگشت کیانی به تمرینات سپاهان 
ورزش: تیم  فوتبال سپاهان که اردویی چند روزه را در تهران برپا کرده 
بود پس از بازگشــت به اصفهان اســتراحتی یک روزه در روز جمعه را 

پشت سر گذاشت و تمرینات این تیم از شنبه از سر گرفته شد.
مهدی کیانی کاپیتان و هافبک با تجربه طالیی پوشان که در اردوی 
تهران غایب بود و در تمرینات شــرکت نداشــت در تمرینات تیم 
حاضر شــد و در واقع به جمع شاگردان محرم نویدکیا برگشت. به 
نظر می رسد بازگشت کیانی به تمرینات نشانه منتفی شدن جدایی 
او از این تیم و حضورش در فوالد خوزستان باشد و شاید بتوان آن 
را به کمرنگ شدن شانس حضور علی کریمی در این تیم اصفهانی 

هم مرتبط دانست.

گزارش روز

منهای فوتبال

گزارشی از بازگشت حسن یزدانی به اوج 
غرش یوزپلنگ

ورزش: با انصراف آمریکا از مســابقات قهرمانی جهان صربستان، سومین 
رویارویی حســن یزدانی و دیوید تیلور حداقل تا المپیک توکیو به تعویق 
افتاد. مصدومیت زانو، عمل جراحی و کرونا هم نتوانســته جلودار انگیزه و 
جسارت کشتی گیر دوست داشتنی و مقتدر جویباری باشد. حسن یزدانی 
که از پایتخت کشــتی جهان آمده، به این راحتی ها متوقف نمی شود و با 
نمایشی که در لیگ کشتی داشت، خیال هوادارانش را بابت افت نکردن بعد 

از جراحی زانو راحت کرد.
این پسر جویباری که دو طالی جهان و یک طالی المپیک را در کارنامه 
دارد، تنها نقطه ســیاه در کارنامه خود را دو شکســت برابر دیوید تیلور 
آمریکایی می بیند؛  کشتی گیری که خیلی خوب راه شکست نابغه کشتی 
ایران را بلد اســت. مرور این خاطرات به ویژه توســط تیلور روی صفحه 
اینستاگرامش ناخودآگاه حسن یزدانی را آزار می دهد؛  اگرچه این پسر ایرانی 

هیچ وقت سعی نکرده برای تیلور کری خوانی کند.
حسن یزدانی با وجود سن کمتری که از برخی دیگر از کشتی گیران حاضر 
در اردو دارد، همواره به خاطر آمادگی بدنی باالی خود، هنگام گرم کردن به 
عنوان سرگروه در پیشانی نفرات قرار می گیرد و با نرمش هایی که می دهد، 

بدن خودش و هم تیمی هایش را گرم می کند
خیلی ها در یک ســال اخیر نگران تکرار نشــدن طالی حسن یزدانی در 
المپیک توکیو بودند و هستند؛ تنها دلیل آن هم وجود تیلور بوده. حاال که 
المپیک یک سال به تعویق افتاده بود، یک فرصت استثنایی وجود داشت تا 
در مسابقات جهانی صربستان برای نخستین بار دست یزدانی برابر تیلور باال 
برود تا او با استرس کمتری در فینال احتمالی المپیک برابر این کشتی گیر 

باهوش آمریکایی بایستد.
در روزهای گذشته خبر رسید آمریکا بعد از نظرخواهی از کشتی گیران و 
مربیان خود تصمیم گرفته قید حضور در مسابقات جهانی 2020 به میزبانی 
بلگراد را بزند. این موضوع احتماالً برای یزدانی چندان خوشایند نبوده چون 

او حاال باید تا المپیک برای گرفتن انتقام از تیلور صبر کند.
حســن یزدانی که با صالبت تر از قبل روی تشک برگشته، این روزها در 
اردوی تیم ملی مثل همیشــه آمادگی بدنی اش را به رخ می کشــد و از 

طناب های مخصوص با سرعت بی نظیری باال می رود.
البته که در گام اول یزدانی دو کشتی گیر با انگیزه یعنی کامران قاسمپور و 
احمد بذری را در انتخابی تیم ملی که به صورت درون اردویی برگزار خواهد 
شد؛ پیش رو دارد. شاید بیراه نباشد اگر بگوییم مبارزه یزدانی با قاسمپور 
جذاب تر از نبردهای او در مسابقات جهانی خواهد بود چون به جز تیلور 
هیچ کس نمی تواند نابغه جویباری کشتی ایران را حتی به سه دقیقه دوم 

کشتی بکشاند!

قهرمان شطرنج جام ملت های آسیا مشخص شد
ورزش: فینال شطرنج آنالین جام ملت های آسیا 2020 پیگیری شد 
که طــی آن قهرمان های این جام در بخش زنان و مردان مشــخص 

شدند.
تیم مردان استرالیا موفق شد بر هند غلبه کند و قهرمان این مسابقات 
شــود. همچنین در بخش زنان، تیم هند با پیروزی برابر اندونزی به 
مقام قهرمانی این رقابت ها دست یافت.تیم ملی شطرنج مردان ایران 
که شانس سوم قهرمانی این رقابت ها به شمار می رفت با ترکیب پویا 
ایدنی، پرهام مقصودلو، محمد امین طباطبایی، احسان قائم مقامی و 

آرین غالمی در این مسابقات با حریفان به رقابت پرداخت.

امیری: سهمیه پرتاب وزنه هم می خواهم
ورزش: قهرمان مســابقات جهانی امارات در پرتاب نیزه و شانس کسب 
مدال طال در پارالمپیک توکیو، بعد از شکست کرونا برای سومین بار، این 
بار تمرینات خود را در کیش برای کسب سهمیه در پرتاب وزنه آغاز کرده 

است.
حامد امیری اظهار کرد: با حمایت فدراسیون جانبازان و معلوالن و کمیته 
ملی پارالمپیک تمرینات خود را از اول آبان در جزیره کیش آغاز کردم تا 

عالوه بر نیزه در پرتاب وزنه نیز بتوانم کسب سهمیه کنم.
او گفت: با توجه به این که بهمن  ماه مســابقات بین المللی دوومیدانی در 
امارات برگزار می شود، سعی دارم در این تورنمنت حضور پیدا کنم و با ثبت 

رکورد خوب سهمیه بازی های پارالمپیک توکیو در وزنه را نیز کسب کنم .

آغاز مرحله دوم لیگ برتر هندبال از ۲۰ آبان
ایسنا:مرحله دوم دور رفــت رقابت های لیگ برتر هندبال مردان قرار 
اســت از 20 آبان و به میزبانی تهران انجام شود و دور برگشت لیگ 
برتر هندبال زنان نیز از 29 آبان و به میزبانی مشهد خواهد بود. البته 
برای برگزاری این مســابقات باید شرایط کشور به لحاظ شیوع کرونا  

بررسی شود.
مراد کرمی، رئیس سازمان لیگ هندبال در ادامه در خصوص مرحله دوم 
دور رفت رقابت های لیگ برتر هندبال مردان نیز گفت: احتماالً رقابت های 
مــردان نیز از 20 آبان آغاز خواهد شــد و احتماالً هم میزبان مســابقات 
همچنان تهران خواهد بود. البتــه همان طور که گفتم این ها تصمیمات 
فدراسیون برای ادامه مسابقات است اما باید دید ستاد ملی مقابله با کرونا 

چه شرایطی را ایجاد خواهد کرد.

خداحافظی با کشتی پس از باخت در انتخابی
ورزش: چند روز قبل بود که میثم نصیری در کنار دیگر مدعیان وزن 65 
کیلوگرم در مسابقات انتخابی درون اردویی شرکت کرد، با شکست مقابل 
امیرمحمد یزدانی شانس خود را برای حضور در مسابقات جهانی از دست 
داد.این آزادکار زنجانی که ســابقه کسب مدال طالی آسیا در سال 2016 
و کســب طالی بازی های کشورهای اسالمی در سال 2017 را دارد، سال 
گذشــته هم به خاطر غیبت در انتخابی تیم ملی در اعتراض به تصمیم 

مربیان جنجال ساز شد.
این بار او تصمیم گرفته بعد از شکســت در انتخابــی اردو را ترک کند و 
حتی قید کشتی گرفتن را برای همیشه بزند.با این وضعیت به نظر می رسد 
نصیری بعد از لیگ امســال تشک کشتی را ببوســد و از دنیای قهرمانی 

خداحافظی کند.

بارسلونا، برنده ال کالسیکوی بسکتبالی
ورزش:در اتفاقی جالب یک شــب قبل از رویارویی بارســلونا و رئال 
مادریــد در چارچوب فصل جدید اللیگا، تیم های بســکتبال این دو 
باشــگاه هم به مصاف هم رفتند. بارسایی ها که در کوارتر دوم فاصله 
17 امتیازی را ایجاد کردند، با شکســت در کوارتر آخر توانستند این 

بازی بزرگ را به سود خود تمام کنند.
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ادب و هنرادب و هنر

زن،زندگیوصلحدوستی

آب، عنصری کلیدی در فرهنگ باستانی ایران زمین است. بر اساس باورهای 
کهن، آب پس از آســمان در دومین مرحله)گاه( از آفرینش خلق شــد. بر 
همین اســاس در ایران باستان دومین جشن گاهنبار، جشن آفرینش آب 

بوده است. 
در باور ما مردم، هنوز هم آب مایه روشنی بوده، نگاه کردن در آب، پسندیده و 
آب نطلبیده مراد است و آب است که ناپاکی ها را می شوید و طهارت می آورد.

تقدس آب در نزد ایرانیان تا آنجاســت که یکی از ماه های دوازده گانه سال، 
به همین نام خوانده می شــود. »آبان« موعد آغــاز باران های پاییزه و جان 
گرفتن دوباره چشمه ها و رودخانه هاســت. در ایران کهن، رسیدن آبان ماه 
با ظهور دوباره ســتاره پرنوری در آســمان شــب، برابر بوده است. ستاره 
»شباهنگ«)شــعرای یمانی یا ســیروس( از حوالی آبان  اســت که دوباره 
قدم به آسمان شــب)دقیق تر، آسمان سحرگاهی( می گذارد. »شباهنگ«، 
»رجل الجبار« و »شــعرای شامی« سه ســتاره مثلث زمستانی را تشکیل 
می دهند و از رسیدن سرما خبر می آورند. در مصر باستان نیز حضور دوباره 

این ستاره در آسمان با موعد ساالنه طغیان نیل برابر بوده است.
در باورهای اساطیری، ستاره شباهنگ همان ایزد باران یا »تیشتر« است 
که به جنگ دیو خشکســالی می رود. او در این نبــرد ابتدا از »اپوش« 
شکســت می خورد اما دیگر بار، به مــدد نیایش مردمان که به او قدرت 
می بخشد، بر دیو خشکسالی چیره می شود و ابرهای پر باران را به سوی 
ســرزمین های خشــک روانه می کند تا آب را در جویبارها جاری کنند. 
جشــن آبانگان یادآور همین پیروزی اســت. این جشــن در آبان روز از 
آبان ماه)دهم آبان( برگزار می شده که در سده های پس از تنظیم تقویم 
جاللی، به خاطر تغییر تقویم کهن)تقویم اوستایی یا یزدگردی( و افزوده 
شــدن 6 روز به ماه های نیمه نخست سال، چهارم آبان برگزار می شود. 
در این جشن اساطیری، مردان و زنان در کنار آب های روان، سرودهای 

آیینی می خوانند.
افزون بر این ها، آب سرچشمه زندگی و زایندگی هم هست و از این منظر دور 
نیست که پیوندی ناگسستنی با عنصر کلیدی »زن« داشته باشد. در ایران 
کهن، نگهبان پاکی آب ها، در هیئت زنی تصویر می شد که تقدسی خداگونه 
داشت. باور »آناهیتا« یکی از کهن ترین باورها در ایران زمین است و دیرینگی 

آن به روزگاران پیش از آیین زرتشت می رسد. 
آناهیتا یا ناهید)آناهید( است که نطفه همه نران و زهدان همه ماد گان را پاک 
می کند و شیر را در سینه مادران پاکیزه می گرداند و اوست که مراقب است 

پاکی آب ها، آلوده نشود. 
در فرهنگ ایرانی، آب هم مانند زمین، ماهیتی زنانه دارد. هنوز هم که هنوز 
است در روســتاها که میراثداران فرهنگ کهن ایرانی هستند، وظیفه آب 
آوردن و شستن رخت ها و ظرف ها بر لب آب، با زنان و دختران است؛ نیز در 
گستره ایران زمین اگر زیارتگاهی در کنار چشمه ای و دریاچه ای هست، حتماً 

به نام یک زن)بی بی( خوانده می شود.
آب از همین منظر، همزاد زندگی و جان بخشــی هم هست. چنان که ما بر 
خاک درگذشتگان آب می پاشیم و کاسه آب بر سفره هفت سین می گذاریم. 
در روزگاران متأخر اما ناهید، به نماد زنانگی در فرهنگ ایران زمین بدل شد 
و در برابر »بهرام« قرار گرفت که نماد مردانگی است. ناهید یا زهره همچنان 
که میراثدار باورهای کهن درباره پاسداری از آب هاست، در ادب فارسی، نماد 
ُخنیاگری و عشق های زمینی هم هست. حضرت حافظ در بیتی به همین 

دوگانگی اشاره کرده است: 
بیاور می  که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن 

به لعب زهره چنگی و بهرام سلحشورش
نیز از همین منظر است که در قصه های فولکلوریک، عاشقی ها عمدتاً در کنار 

چشمه است که تولد می یابد و پا می گیرد. 
به دیگر ســخن، زن، زنانگی، خنیاگری و عشق های زمینی همواره در برابر 
جنگ و جنگ افروزی قرار دارد که ویژگی مردان دانسته می شود. همچنان 
که این زن است که همواره در مقام پاسداشت »آب« قرار دارد که پاسداشت 
حیات هم هســت. از این منظر دور نیست اگر آبان ماه را ماه زن، زندگی و 

صلح دوستی بدانیم. 

ادبوهنر/جوادشیخاالسالمیمحرم و صفر همیشه برای 
ما پر از خاطرات خــوب و ظرفیت های متنوع فکری، فرهنگی و 
دینی بوده اســت کــه به تعالی جامعه کمک می کنــد. اما هنوز 
نتوانسته ایم از ظرفیت های این نهاد مردمی و دینی استفاده کنیم و 
به نوعی دچار کلیشه ها در برگزاری مراسم مذهبی هستیم. اعضای 
هیئت انصارالمهدی)عج( کاشــمر با توجه به همین ظرفیت ها دو 
سال است که طرحی نو درانداخته اند و سعی در ایجاد یک پاتوق 
کتاب خوانی در کاشمر دارند. کارگروه کتاب و کتاب خوانی هیئت 
انصارالمهدی)ع( در دو ســال گذشته فعالیت گسترده ای داشته و 
نمایشگاه های سیار کتاب بسیاری در مدارس، هیئت ها و مراسم های 
مختلف کاشــمر برگزار کرده است. آن ها موفق شدند تنها در 10 
شب از مراسم دهه اول محرم و دهه آخر صفر بیشتر از 10 میلیون 

تومان کتاب به مخاطبان خود بفروشند. 
با مجید باغســتانی، مســئول کارگروه 
کتاب و کتاب فروشــی هیئت کتابدوست 
انصارالمهدی)عج( دربــاره ایده برگزاری 
نمایشگاه کتاب در هیئت، ظرفیت های این 
نوع از نمایشگاه های کتاب و نحوه استقبال 

مردم از آن به صحبت نشستیم که می خوانید.

ایدهایننوعفعالیتوفروشکتابچطوربهذهنشماس
رسید؟

 در چند سال گذشته بحث کتاب و کتاب خوانی همیشه در هیئت 
ما مطرح بوده اســت و فعالیت متوسطی داشتیم، ولی آغاز آن از 
محرم ســال گذشته بود. ما با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری 
در مورد کتاب خوانی و سرانه مطالعه، تصمیم گرفتیم کارگروه کتاب 
و کتاب خوانی در هیئت راه اندازی کنیم، چون قائل به این هستیم 
هیئت محلی برای تفکر و تأمل اســت. می خواستیم کمک کنیم 
کسی که وارد هیئت می شود با یک پیش زمینه و تفکری وارد شود 
و فضاسازی هیئت، از سخنران گرفته تا مداح و... به گونه ای باشد 
که به این پیش زمینه، کمک و مخاطب هیئت را به کتاب خوانی و 
مطالعه ترویج کند؛ یعنی شنونده وادار به تفکر شود. به همین دلیل 
فکر کردیم برای مخاطبانمان هنگام خروج از هیئت چه برنامه ای 
داشته باشیم؟ چطور کمک کنیم آن ها پس از هیئت هم اهل تفکر 
باشــند؟ اینجا بود که راه اندازی کارگروه کتاب و کتاب خوانی در 
هیئت مطرح و فعالیت ما شروع شد. تصمیممان این بود مستمعین 
ما پس از هیئت هم ارتباطشان با هیئت و کتاب قطع نشود. فعالیت 

کارگروه هم خیلی خوب و موفق بود.

نمایشــگاهکتابراهرهفتهبرگزارمیکنیدیافقطدرس
مناسبتهایخاص؟

 چون هیئت های هفتگی در شهرســتان ها عموماً جمعیت کمی 
دارند، امکان برگزاری نمایشگاه کتاب به صورت هفتگی نیست، ما 
هر هفته و به صورت مستمر تبلیغات کارگروه کتاب و کتاب خوانی 

را در هیئت انجام می دهیم و درباره کتاب صحبت می کنیم.

یعنیشمادرطولسالدربارهکتابصحبتمیکنید؟س

 بله. بچه های کارگروه این فعالیت ها را انجام می دهند. کارگروه ما 
کتاب های شاخص را گزینش می کنند، سپس آن آثار را مطالعه و 
خالصه اش را به بچه های هیئت ارائه می کنند تا آن ها را به خواندن 

کتاب ترغیب کنند.

شــمابهغیرازبرگزارینمایشــگاهکتابدرهیئتس
انصارالمهدی)عج(بهمراکزدیگرهمخدماتارائهمیدهید؟
 بله. مثالً در مساجد و مدارس نمایشگاه کتاب سیار برگزار می کنیم. 
چندوقت پیش در یک مدرســه سه روز نمایشگاه برقرار کردیم و 
کتاب های خوبی هم به فروش رساندیم. ما سعی کرده ایم سیستم 
نمایشگاه کتابمان سیار باشــد تا اگر کسی از ما درخواست کند، 
خیلی آسان و سریع نمایشگاه کتاب را برای آن ها هم برگزار کنیم. 
یکی از خوبی های نمایشگاه ما این است که کتاب های ما واقعاً به 
روز و خوب است. تقریباً تمام موضوعاتی که برای مخاطب ما الزم 
و جالب است را در لیست کتاب ها داریم و فقط منحصر به مخاطب 
مسجدی و هیئتی نیستیم. بر همین اساس حتی کتاب های ترجمه 
شده را هم آورده ایم. البته اوایل فقط با کتاب های مذهبی و آیینی 
شروع کردیم ولی االن موضوعات گسترده تر شده حتی قرار است 
به زودی آثار علمی را هم به کتاب هایمان اضافه کنیم و گســتره 

مخاطب و موضوعات را افزایش دهیم.

منشــنیدمحدود8میلیونتوماندر10شبکتابس
فروختهایدکهاینرقمبراییکهیئتبسیارخوباست!

 ســال گذشته تعداد کتاب های زیادی نداشتیم و فروش معمولی 
داشتیم، ولی محرم امسال فروش فوق العاده ای داشتیم. در دهه اول 
حدود 7 میلیون فروش داشتیم و در دهه آخر صفر هم تقریباً نصف 
همین مبلغ. درمجموع حدود 11 میلیون تومان و حدود 450 جلد 

کتاب فروش داشتیم.

چطوربهچنینموفقیتیرسیدید؟شمایککتابفروشس
هیئتینیستیدومخاطبشماهمبانیتخریدکتاببه

نمایشگاهشمامراجعهنمیکند.
 کار خوبی که ما هرساله انجام می دهیم این است که هرشب 
در هیئــت یک کتاب خاص را به مخاطــب معرفی می کنیم. 
همچنیــن با کمکی که از بانیان جــذب می کنیم، این کتاب 
را با تخفیف بیشــتری به مردم می فروشــیم. جــدا از اینکه 
نمایشــگاه کتاب ما همیشــه تخفیف 10 درصدی دارد، ما با 
جذب کمک ها روی کتاب هایی که قصد معرفی خاص آن ها را 
داریم یک تخفیف 30 یا 40 درصدی می گذاریم. یعنی کتاب 
انتخابی مان را با تخفیف بیشــتر بــه مخاطب ارائه می دهیم و 
خوشــبختانه نتیجه هم گرفته ایم. همچنین در طول ســال با 

مخاطب درباره کتاب گفت وگو و برنامه داریم. مثاًل در جلسات 
هفتگی، کتاب های شــاخص را معرفی یا دربــاره کتاب های 
مختلف کلیپ پخش می کنیم. سال پیش پویش »نذر کتاب« 
را در هیئــت برگزار کردیم که در آن از مخاطبان خواســتیم 
کتاب های بدون اســتفاده یا قدیمی خــود را به هیئت تقدیم 
کنند تــا ما آن ها را به فروش برســانیم و کتاب های جدید و 
بــه روز تهیه کنیم. در این پویــش از بعضی کتاب ها که هنوز 
قابلیت اســتفاده داشــتند برای برنامه »کتــاب در گردش« 
اســتفاده کردیم، به ایــن صورت هرکتاب چندبار دســت به 
دست و خوانده می شــد. این ها به حرکت ما و عالقه مخاطب 
به کتاب بســیار کمک کرده اســت. همچنین باید از اعضای 
کارگروه کتابمان یاد کنم که مشــاوره های خوبی به مخاطب 

هیئتمان می دهند.
 
فکرمیکنیدالگوگیریهیئتهایدیگرازخالقیتشماس

درتبلیغوترویجکتاب،چقدرمیتواندبهآنهاکمککند؟
 بحث کتاب و کتاب خوانی در بسیاری از هیئت های بزرگ کشور 
مورد توجه اســت و اســتقبال خیلی خوبی هم از آن شده؛ اما 
تفاوت ما با بســیاری از هیئت های بــزرگ و کار بزرگ ما این 
اســت که نمایشگاه کتاب ما در یک شهرستان کوچک برگزار 
می شــود و ما کار سخت تر و مخاطب کمتری داریم. همچنین 
چون مخاطب شهرستانی به خیلی از کتاب ها دسترسی ندارد، 
ما توانسته ایم این دسترســی را برای کسانی که اهل کتاب و 
کتاب خوانی هستند، راحت و به روز کنیم. اگر این کتاب خوانی 
در هیئت های دیگر حتی به صورت حداقلی و کم اتفاق بیفتد، 

واقعاً می تواند قدم بزرگی در بحث کتاب باشد. 

گفتیدفعالیتشــمافقطدرعرصهکتابهایمذهبیس
نیستوطیفبیشتریازمخاطبرامدنظردارید.

 بله سال گذشته به این ضرورت رسیدیم دایره مخاطب را گسترده 
کنیم و امسال موضوعات کتاب های ما خیلی بیشتر شده است و 
حتی دوستان ما کتاب های علمی و دانشگاهی را معرفی کرده اند. 
امســال نمایشــگاه ما از این موارد هم داشت و خداراشکر از آن ها 
استقبال هم شــد. مثالً امسال قسمت کتاب کودک و نوجوانمان 
مورد استقبال بسیار خوبی قرار گرفت و مردم هم این نوع کتاب ها 

را از ما مطالبه داشتند.

برایســالآیندهچهبرنامهایدارید؛آیافکرمیکنیدس
بتوانیدفروشسالآیندهرابهبیشاز20میلیونبرسانید؟
 بله. ما هنوز اول راه هســتیم و دو ســال است که این حرکت 
آغاز شده است. ایده های نو به ما پیشنهاد می شود. هدف ما این 
است پس از مدتی بتوانیم همین فروشگاه سیار را به یک پاتوق 
کتاب و کافه کتاب تبدیل کنیم تا به مرکز کتاب در شهرستان 
و منطقه تبدیل شود؛ ظرفیت این هدف را داریم و نمی خواهیم 
قانع باشیم. حتی یکی از اهداف ما پرورش نویسنده های خوب 
است. دوست داریم از استعدادهای شهرمان حمایت کنیم و با 

آن ها وارد حوزه تولید شویم.

نگاهیبهمجموعه»قسمتعمیق،قسمتکمعمق«سرودهسلماننظافتیزدی

کلمات خاموش و روشن
آرششفاعی:می خواهم از اسم گذاری سلمان نظافت روی مجموعه تازه اش استفاده 
کنم و بگویم به نظر من این مجموعه مثل نامش به دو بخش تقسیم شده است، قسمت 

کم عمق و قسمت عمیق!
تفاوتی هست میان شاعرانی که شعر می گویند تا شمار کتاب ها و دنبال کننده های خود 
در شبکه های اجتماعی را زیاد کنند و شاعرانی که دغدغه ای دارند و حرفی. این تفاوت 
به زمانه  ما هم محدود نیست، وضع ادبیات و هنر همیشه همین بوده است. همان زمانی 
که حافظ از قسمت ازلی می گفت و به شیخ و شحنه طعنه می زد که نان حاللشان روز 
بازخواست از آب حرام رندان، صرفی نخواهد برد؛ شاعرانی بودند که هنرشان ماده تاریخ 
گفتن و معما ســرودن بود و شعرهایی می سرودند که از هر طرف بخوانی معنا بدهد و 

ذوبحرین باشد و بازی هایی از این دست. 
به نظرم سلمان نظافت یزدی از دسته  شاعران نخست است. از دسته ای که حرفی دارند، 
دغدغه ای دارند، به چیزهایی فکر می کنند و این فکرها مثل خوره به جانشان افتاده است 
و نمی توانند این نگفته ها و نگفتنی ها را بر زبان نیاورند حتی اگر تعداد پسندهایش به 

اندازه  شعرهای مکش مرگ مایی که برای زلف و لب لعل سروده می شود، نباشد.
آنچه من از این مجموعه دریافت کردم این است که مسئله اصلی شاعر در این شعرها، 
زمان است. زمان به معنای فیزیکی و محسوسش شاید برای اغلب مردم، مسئله ای حل 
شــده باشد. ما در ساعت فالن روز بهمان به دنیا می آییم، رشد می کنیم، راه می افتیم، 
اندک اندک حرف می زنیم، بزرگ می شویم، ازدواج می کنیم، بچه دار می شویم و... آخر 
هم در ســاعت فالن روز بهمان می میریم و داستان زندگی مان تمام می شود. این نگاه 
تقویمی  و سرگذشتی به زمان، سبب می شود با آن کنار بیاییم و اصالً نمی فهمیم زمان 
چه مفهوم عمیق و در عین حال عجیبی است. نگاه سلمان نظافت اما به زمان، نگاهی 

است که در آن این مفهوم مطلق و ساده انگارانه از زمان، به چالش کشیده شده است:
خاموش نمی شود

صدایرودخانهایکهنمیدانمبهکدامسمتمیرود/هرچهفکرمیکنمبه
خاطرنمیآورم/اولسنگهاخلقشدندیارودخانهها

ممکن است بپرسید اصالً چه اهمیتی دارد کدام اول خلق شده باشند، مهم این است 
که ما رودخانه را می بینیم، کنارش می نشینیم، جوجه کباب می کنیم و عکس یادگاری 
می گیریم. فاصله فیلسوفان و شــاعران و دیوانگان با دیگران دقیقاً از همین جا شروع 
می شود. برای آنان مهم است که چرا ما هیچ وقت از زمان وقتی که در آن شناوریم، درک 
درســتی نداریم. زمان حال را مصرف می کنیم و به دور می ریزیم و همیشه در گذشته 

زندگی می کنیم. گذشته ای که روزی زمان حال بوده است و از آن بیزار بودیم. 
مسئله شاعر البته بیشتر از اینکه خود زمان باشد، چگونگی بیان همین مسئله و دغدغه 
است. او کالفه است چون در این درد تنهاست و همدردی ندارد. دیگران اصالً دردهای 
او را درد نمی دانند. دردی، درد است که بشود با استامینوفن درمانش کرد وگرنه اینکه 
نتوانی چیزی را که باید بیان کنی، بیان کنی که درد نیســت. احتماالً از نظر اکثریت 
جامعه، این حرف ها، سوسول بازی و روشنفکربازی است. این ناتوانی در بیان، برای شاعر 
مسئله است. مسئله ای که به یک درد مزمن، دردی که همه جا با او است، تبدیل می شود:
گنگمثلقوالیکهبیترافراموشکرده/گنگمثلماکهخانهرافراموش

کردهایم/گنگمثلگنگ/بهچهتشبیهکنمایندردرا
من سلمان نظافت را در این مجموعه، گرفتار در برزخ سختی می بینم، برزخ اینکه باید 
چیزی را بیان کنی و برای بیان آن هیچ راهی جز شعر نداری اما شعر هم نمی تواند آن 

چیز را به خوبی بیان کند: 
زمانماراازپادرآوردهاست/وتنهاپناهمانکلماتاست

او درهمه  مجموعه در به در دنبال کلمات اســت و همه چیز جهان را به شــکل کلمه 
می بیند:

بربامشــهر/بربامکوتاهشعر/شاعریایستاده/بهکلماتخاموشوروشن
خیرهمیشود

و چندین و چند سطر خوب دیگر در همین حال و هوا. ممکن است بگویید خب آخرش 
چه؟ باالخره شاعر حرف آخر را زده است؟ توانسته از راز زمان پرده برداری کند؟ تکلیفش 
با کلمات روشن شده است؟ می گویم خوشبختانه نه! چرا خوشبختانه؟ چون اگر به جواب 

می رســید و معمای سنگ و رودخانه، معمای زمان و معمای بی مایگی کلمات برایش 
روشــن شده بود که دیگر حرفش ته کشــیده بود و باید فاتحه شعرش را می خواندیم. 
شاعری که به جواب نهایی برسد، شاعر نیست، فیلسوف است. فیلسوفان اگر به جواب 
برسند، رستگارند اما شــاعران باید همواره در برزخ بمانند تا به مدد تخیل خود راهی 
برای تصویر کردن ذهن آشفته خود بیابند. خوشبختانه ذهن سلمان نظافت آشفته تر از 

این هاست که با این مجموعه تمام شود!
همه این ها که گفتم قسمت عمیق مجموعه بود اما مجموعه، قسمت کم عمق هم دارد. 
جایی که شاعر یادش می آید به رسالت اجتماعی و سیاسی اش به اندازه الزم نپرداخته است:
دلمبهحالحنجرهمعلموگوشهایخودمانمیسوزد/ازهماناولنوشتیم

آب،نان/بیخیالآزادی...
ناگهان آن تخیل پرضربان و زبان زنده اما فخیم، می شود چیزی در حد و حدود همین 
چیزهایی که عادل دانتیســم و علی قاضی نظام منتشر می کنند. متاعی که پرمشتری 
است اما جنس نفیسی نیست. من به جای شاعر بودم، آن دیوانه بازی های رشک برانگیز 
را رها نمی کردم و می گذاشتم شعرهای سیاسی و اجتماعی مفت چنگ همین شاعران 

اینستاگرامی  باشد. 

پشت ویترین

گفتوگوبامسئولکتابفروشیهیئتانصارالمهدیfکهتوانستهافرادبسیاریراکتابخوانکند

پرورش نویسنده های خوب و حمایت از استعدادهای نویسندگی

میراث نیاکان

حسناحمدیفرد،روزنامهنگاروپژوهشگر
annotation@qudsonline.ir

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده

 
بدینوس��یله از کلیه سهامداران شرکت نورد ایوان 
غرب سهامی خاص به ش��ماره ثبت 140 شناسه ملی 
10300010376 دع��وت به عمل می آید تا در جلس��ه 
مجم��ع عمومی عادی بطور فوق العاده ش��رکت که در 
س��اعت 9 صب��ح م��ورخ 1399/08/18 روز یکش��نبه
در مح��ل ش��رکت : ایالم شهرس��تان ایوان ش��هرک 

صنعتی ایوان تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

 1- انتخاب و تعیین سمت اعضای هیات مدیره
2 - انتخاب بازرس 

3- تعیین وضعیت حق امضا
 4- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 

5- تصویب تراز و صورت های مالی
ع هیئت مدیره شرکت نورد ایوان 9
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آگهی دعوت سهامدارن شرکت 
پرشیان انرژی ابهر )سهامی عام(

به شماره ثبت  1951 و
 شناسه ملی 14000015872 

جهت تشکیل  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 ب��ه دستورجلس��ه اتخ��اذ تصمی��م درخصوص 
انتخاب مدیران، تعیین سمت مدیران،تعیین 
روزنام��ه کثیراالنتش��ار، انتخ��اب بازرس��ین، 
تعیین وضعیت حق امضا وس��ایر تصمیماتی که 
در صالحیت مجمع عمومی عادی باش��د و مجمع 
عموم��ی فوق العاده به دس��تور جلس��ه تغییر 
آدرس و الح��اق به موضوع فعالیت ش��رکت و 
تغییر نام و س��ایر تصمیماتی ک��ه درصالحیت 

مجمع عمومی فوق العاده باشد.
 بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت 
می ش��ود ت��ا درجلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی 
بطور ف��وق العاده و مجمع عموم��ی فوق العاده 
درس��اعات11و12 م��ورخ 99/08/17 در دفت��ر 
مرکزی ش��رکت به آدرس: شهرس��تان ابهر- 
بل��وار انقالب – کوچه میثم – پالک 19 واحد 22، 
کدپس��تی 4511111111 تشکیل میگردد حضور 

بهم  رسانند.
هیئت مدیره
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ش���رکت آچیالن در غرب مالک خ���ودروی پیکان 
وان���ت ب���ه ش���ماره شاس���ی 14102797 و ش���ماره 
موت���ور 11485003120 ب���ه عل���ت فق���دان اس���ناد 
فروش تقاضای رونوش���ت المثنی اس���ناد مذکور 
را نموده اس���ت لذا چنانچه ه���ر کس ادعایی در 
م���ورد خودروی مذک���ور دارد ظرف 10 روز به دفتر 
حقوق���ی س���ازمان فروش ش���رکت ای���ران خودرو 
واقع در پیکان ش���هر س���اختمان س���مند مراجعه 
نماید بدیهی اس���ت پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
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ش���رکت آچیالن در غرب مالک خ���ودروی پیکان 
وان���ت به ش���ماره شاس���ی 12138094 و ش���ماره 
موت���ور 11284044287 ب���ه عل���ت فقدان اس���ناد 
فروش تقاضای رونوش���ت المثنی اس���ناد مذکور 
را نموده اس���ت لذا چنانچه ه���ر کس ادعایی در 
م���ورد خودروی مذک���ور دارد ظرف 10 روز به دفتر 
حقوق���ی س���ازمان فروش ش���رکت ای���ران خودرو 
واقع در پیکان ش���هر س���اختمان س���مند مراجعه 
نماید بدیهی اس���ت پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

دی
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1029587(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ماد سوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29627 و شناسه ملی 10380448765 

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1399/07/03 بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ دو میلیارد ریال به مبلغ بیست میلیارد ریال منقسم به یکصد هزار سهم دویست هزار 
ریالی بانام از محل مطالبات افزایش یافته است و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصالح گردید : ماده اصالحی : سرمایه شرکت 

مبلغ بیست میلیارد ریال منقسم به یکصد هزار سهم دویست هزار ریالی با نام می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1029902(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی بایا طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8342 و شناسه ملی 10380241110 1 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/04/07 وبا اجازه از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/12/25 سرمایه شرکت 
از مبلغ 186511680000 ریال به مبلغ 1167427610000 ریال منقسم به 116742761 سهم 10000ریالی بانام از محل مازاد تجدید 
ارزیابی دارایی های شرکت هیئت مدیره شرکت افزایش سرمایه راعملی دانسته درنتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح میگردد 
ماده 5 اصالحی سرمایه شرکت مبلغ 1167427610000 ریال منقسم به 116742761 سهم 10000ریالی بانام میباشد که تماما پرداخت 

شده است.
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آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی مسکن قرارگاه 
نوبت دوم  ) ) در حال تصفیه  منطقه شمال شرق دو 
 به شماره ثبت 49202 و شناسه ملی 10380657757

که  حقوقی  یا  و  حقیقی  اشخاص  کلیه  از  بدینوسیله 
هرگونه ادعایی نسبت به شرکت تعاونی مسکن کارکنان 
به   ) تصفیه  حال  در   ( دو  شرق  شمال  منطقه  قرارگاه 
شماره ثبت 49202 و شناسه ملی 10380657757 که در 
حال تصفیه می باشد در اجرای ماده 225 الیحه اصالحی 
دردست  با  شود  می  دعوت  تجارت  قانون  از  قسمتی 
داشتن اصل اسناد و مدارک در ظرف مدت حداکثر 6 ماه 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی محل تصفیه در 
بولوار  استان خراسان رضوی، شهر مشهد، قاسم آباد، 
کارگاه  چپ،  سمت  پنجم  قطعه   ،73 اندیشه  اندیشه، 
 9185356731 پستی  کد  با  مسکن  تعاونی  ساختمانی 

مراجعه نمایند.
بدیهی است شرکت در مقابل هرگونه ادعای احتمالی که 
خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی 

نخواهد داشت. 
هیئت تصفیه شرکت 
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