
میان ماه من با ماه گردون...
قدس زندگی: چند روز پیش 
در فضــای مجازی  ویدئویی 
منتشــر شــد که در آن امیر 
سرتیپ احمد دادبین، فرمانده 
اسبق نیروی زمینی ارتش را 
در یک بنگاه معامالت ملکی 
نشان می داد. سرتیپ دادبین 
در این فیلــم به دنبال ملکی 
ارزان قیمت برای  کوچــک و 

اجاره می گشت.
بســیاری از کاربــران پس از 
بازنشر گســترده این ویدئو از 
مسئوالن ارتشی بابت کم لطفی 
به این فرمانده باسابقه، گالیه 
کردند و از مسئوالن خواستند 
هر امکاناتی که سرتیپ دادبین 

نیاز دارد، فوری در اختیارش قرار گیرد. 
پس از باال گرفتن حواشی، باالخره زهرا دادبین، دختر این فرمانده اسبق به 
ماجرا ورود پیدا کرده و با گالیه از شایعه سازی های کاربران فضای مجازی و 
رسانه ها، ادعای مشکالت مالی پدرش و همچنین کم لطفی مسئوالن به او را 
رد کرد و در صفحه اینستاگرامش نوشت:»سال ها پیش وقتی پدرم در کما بود 
به منزل ما زنگ می زدند و تسلیت می گفتند و ما هاج و واج مانده بودیم که 
چه شده است؟! در فالن شــبکه ماهواره ای مرگ پدر را اعالم کرده بودند و 
آنچه ما در مورد زنده بودن ایشان می گفتیم دروغ محسوب می شد! رسانه ها با 

ما چه می کنند؟ هر آنچه بخواهند!
چگونه؟ با نشان دادن قسمتی از واقعیت و چاشنی اندکی ابهام و تحلیلی ظاهراً 
واقع بینانه که با بریده ای از واقعیت که نشان داده اند، می تواند هماهنگی داشته 
باشــد.من مطلب زیر را می نویسم اگرچه می دانم نوشته من قدرت مقابله با 
اهداف رسانه ها را ندارد.  می نویسم برای قلب هایی که جریحه دار و چشم هایی 

که   تر و دوستدارانی که نگران شدند.
مادیات هیچ وقت جزو ارزش های پدر نبوده، ولی این به این معنی نیست که 
از امکانات و رفاه متناســب و معمول با شأن خود محروم بوده و یا قرار است 
محروم شود. بخشندگی و ساده زیستی وی انتخابی درونی است و ارتباطی با 
کم لطفی مســئوالن در حق وی ندارد که او در تمام این سال های بیماری از 

عزت و احترام و همراهی مسئوالن ارتش بهره ای بسیار داشته و دارد.
فیلمی که از امیر دادبین در بنگاه معامالت ملکی پخش شــد؛ در راســتای 
تصمیم شــخصی امیر بود که حتی به همسر و فرزندانش هم نگفته بودند. 
پدر همیشه می گوید خانه ای که در آن ساکنیم )منزل سازمانی( برای من و 
مادرتان بزرگ است، شما خانه تان را در اختیار یک نیازمند قرار دهید و بیایید 

منزل ما با هم زندگی کنیم.
شاید مشکل از من اســت که به اندازه او بخشنده نیستم و زندگی را، چون 
او راحت نمی گیرم. بین بخشندگی و نیازمندی تفاوت بسیار است. بین آنچه 
اتفاق می افتد و آنچه رسانه نشان می دهد، فاصله بسیار است. میان ماه من با 

ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است«.
پس از انتشــار این پســت در فضای مجازی، کاربران با انتشــار هشتگ نام 
سرتیپ دادبین از او تشکر کرده و اعالم کردند بابت داشتن چنین قهرمانی به 
خودشان می بالند. در پایان بخشی از توییت یکی از فعاالن مجازی دراین باره 
را می خوانید: »با خواست خودش خانه سازمانی را تخلیه می کند. سال هاست 
بخشــی از حقوقش را می بخشد. امالک ندارد. اکیداً نمی خواهد به او کمک 

شود. ایران چه فرزندانی با چه روح بلندی به خود دیده است«.

 مجید تربت زاده کم کم وقتش رسیده که »فتوشاپ« 
را فراموش کنیم. البته آن هایی که خدای ناکرده در کار 
تولید تصاویر جعلی هستند و یا در فضای مجازی قصد 
سر به سر گذاشتن با مخاطبان را دارند و می خواهند 
آبروی کسی را ببرند، مدت هاست »فتوشاپ« را کنار 
گذاشته و سراغ فناوری های تازه رفته اند. این ما هستیم 
که هنوز در شوخی ها و تصوراتمان وقتی قرار است از 
قالبی بودن یک تصویر حرف بزنیم، واژه فتوشاپ را به 
کار می بریم. این روزها نه فقط اهالی جعل و جاعلی 
بلکه متخصصان، درباره »دیپ فیک« حرف می زنند و 
حتی از خطراتش می گویند که به قول بعضی ها کمتر از 

خطر بمب اتمی نیست!

به چشمانتان اعتماد نکنید#
چند سالی است که شاهد ظهور فناوری های هوشمند 
وخطرناکی به نام »دیپ فیک« هستیم که خیلی بیشتر 
از فتوشــاپ، قدرت گــول زدن مخاطبان، به خصوص 
کاربران فضای مجازی را دارد. در فتوشــاپ اگر فقط 
چشم بیننده یک تصویر گول می خورد، با »دیپ فیک« 
اما می شود چشــم و گوش و عقل و هوش مخاطب را 
گول زد. ساده تر اینکه برای مقایسه سطح توانایی های 
این دو فناوری، شما می توانید فتوشاپ را چرتکه فرض 

کنید.
 در این حالت »دیپ فیک« چیزی اســت در حد یک 
ماشین حساب بســیار پیشرفته که می تواند معادالت 
پیچیده ریاضی را هم برای شما حل کرده و تانژانت و 
کتانژانت و رادیکال و... را حساب کند! بگذارید تعریف 
علمی اما ســاده تر این جعل دقیــق و عمیق را از قول 
اهل فن بنویســیم تا بدانید با چه پدیده پیشرفته اما 

خطرناکی روبه رو هستید.
دیپ فیک از دو عبارت »دیپ لرنینگ« و»فیک« تشکیل 
شــده اســت. دراین تکنولوژی یک هوش مصنوعی 
نرم افزاری با کمک الگوریتم های ترکیبی پردازش صدا 
و تصویر، ویدئویــی را تولید می کند. هوش مصنوعی 
می تواند صورت یک ســوژه )فرد اصلی( را روی چهره 

سوژه ای دیگر )فرد هدف( کپی کند. 
در حالت پیشرفته تر، این تکنولوژی می تواند یک مدل 
جدید بر اســاس حرکات صورت شخص اصلی درست 
کرده و آن را روی شــخص هدف قرار دهد. این یعنی 
اگر این تیغ دوَدم، دست آدم نااهلی بیفتد )که افتاده( 
شما دیگر حتی به چشم خودتان هم نباید اعتماد کنید!

پیدایش #
کمتر از یک ماه پیش اگر یادتان باشــد خبری با این 
مضمون در خبرگزاری ها منتشــر شد: »تصاویر برهنه 
جعلی بیش از ۱۰۰ هزار زن در فضای مجازی انتشــار 
یافته اســت. این تصاویر با سوءاستفاده از عکس های 
منتشر شده کاربران در شبکه های اجتماعی ایجاد شده 
است... گفته می شود تصاویر کاربران با استفاده از هوش 
مصنوعی مخصوص دســتکاری و سپس لباس آن ها 

حذف و در تلگرام منتشر می شود«. 
اما این خبر نقطه پیدایش »دیپ فیک« نیست. یعنی 
اگر رّد این فناوری را بزنید به عالم ســینما و بازیگری 
می رســید. نخســتین بار به ســر یک آدم عالقه مند 
به ســینما )اما احتماالً مریض( زد که از این فناوری، 
استفاده خالف و ناجور کند. اوایل سال 2۰۱7 میالدی 
یک کاربر سایت »ردیت« ویدئوهای ناجوری از حضور 

بازیگران مطرح سینما در فیلم های »پورن« را به اشتراک 
گذاشت. فیلم هایی که درواقع با بعضی از نرم افزارهای دم 
دستی ساخته شده و باوجود جعلی بودن کامالً واقعی و 
قانع کننده به نظرمی رسید. یعنی تصاویر و ویدئوهایی از 
آن هنرپیشه از اینترنت جمع آوری شده و سپس همه 
تصاویر با فرایندی با عنوان »یادگیری عمیق« با استفاده 
از یک شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتمی که دقیقاً با 
چهره آن بازیگرمطابقت داشت، روی هم سوار شده بود 
و به  این  ترتیب چهره بازیگر موجه و آبرومند ســینما 
روی چهره یکی از بازیگران فیلم های مســتهجن قرار 

گرفته بود. 
شاید االن فکر کنید با فرایندی خیلی پیچیده و فنی 
روبه رو شده ایم اما واقعیت این است که این آقای کاربر 
با نام کاربــری »دیپ فیک« به رایانه اش یاد داد چطور 
می شــود با جمع آوری عکــس و فیلم های مختلف از 
بازیگران، چهره آن ها را تکرار کرده و این تصاویر تکرار 
شده را روی چهره یک فرد دیگر در فیلمی دیگر سوار 
کرد. همه خطرناکی »دیپ فیک« این است که در یک 
فرایند تقریباً ساده شکل می گیرد، به سخت افزار خاصی 
نیاز ندارد و می تواند توسط هر کس بدون نیاز به دانش 

برنامه نویسی انجام شود. 
پس از این ماجرا بود که سروکله نرم افزاری به نام »دیپ 
اَپ« هم در اینترنت پیدا شد که به همه کاربران اجازه 
می داد بدون نیاز به ابزارخاصی، فیلم جعلی مورد نظر 

خودشان را تولید کنند.

بی نظیر اما ترسناک#
البته آنچه باالتر گفتیم، نقش و اثر منفی این فناوری 
بود وگرنه شــاید شــما هم تا همین جای مطلب به 
ذهنتان رســیده باشد که با اســتفاده درست از »دیپ 
فیک« در ســینما می توان اتفاقات بسیار خوبی را رقم 
زد. مثــالً کاری را که گروه جلوه های بصری یک پروژه 
ســینمایی با صرف هزینه بسیار باال در طول چند ماه 
انجــام می دهند با این فناوری می تــوان در یک روز و 

بدون هزینه انجام داد. 
بــرای درک فرصت هــای بی نظیری کــه دیپ فیک 
می تواند در اختیار صنعت فیلم سازی قرار دهد، تصور 
کنید فیلمی با یک بازیگر ناشناخته ساخته می شود و 
شما می توانید در حین تماشا آن را با هر ستاره ای که 
دوست دارید جایگزین کنید یا حتی اگر دوست داشته 

باشید خودتان ستاره فیلم باشید. 
بنابراین شــما می توانید بدون هزینه های سرسام آور، 
بســیاری از ســتارگان ســینما را از جهان مردگان 
برگردانید و دوباره در فیلم های محبوبتان به تماشای 

آن ها بنشینید.
آینــده دیپ فیــک هم هیجان انگیز و هم ترســناک 
اســت.اگر بشــر بخواهد از آن به عنوان ابــزاری برای 
تخریب سیاسی و گمراه کردن افکار عمومی استفاده 
کند، به زودی محدود شــده و به تاریخ می پیوندد. اما 
اگر بخواهد از آن در هنرهای تجســمی استفاده کند، 

تجربه های بی نظیری خلق خواهد شد.

مثل سالح هسته ای#
در حال حاضر خود آمریکایی ها هم بیشتر از مایی که 
ممکن اســت تا امروز عنوان »دیپ فیک« به گوشمان 
نخورده باشــد درباره خطرات این تکنولوژی سروصدا 
می کنند. مثالً نماینده حزب جمهوری خواه آمریکا چند 

سال پیش قدرت فناوری دیپ فیک را با سالح هسته ای 
مقایسه کرد و گفت: »اگر کسی می خواست در گذشته 
آمریکا را تهدید کند تنها به چند ســالح هسته ای و 

موشک نیاز داشت.
 امروزه تنها کافی اســت کشوری به سیستم اینترنتی 
آمریکا دسترسی پیدا کند. تنها چیزی که برای آسیب 
زدن به ما نیاز دارد، امکان تولید محتواهای غیرواقعی 
و ویدئوهای تقلبی بسیار واقع گرایانه است«. البته آقای 
نماینده کمی هم غلو و مظلوم نمایی کرده است. چون 
جاعالن اینترنتی و طرفــداران این فناوری در بدترین 
حالــت ممکن، دنبــال بی آبرو کردن افــراد خاص یا 
بــاج گرفتن از آن ها هســتند و هیچ وقت علیه منافع 
سیاســی و اقتصادی یک کشور فعالیت نمی کنند در 
حالی که سازمان هایی مانند »سیا« هستند که می توانند 
از این ترفند برای گول زدن مردم کشورهای مختلف، 
به راه انداختن نارضایتی عمومی و شورش، براندازی و... 

استفاده کنند. 

کمی تأمل کنید#
می توان گفت تشــخیص ویدئوهــای دیپ فیک که 
با کیفیت باال طراحی شــده اند بســیار دشوار است. از 
طرف دیگر ویدئوهای دیپ فیک که توسط کاربران و 
با برنامه های اینترنتی ساخته می شوند به راحتی قابل 
تشخیص هســتند چرا که زمان زیادی صرف ساخت 
آن ها نمی شــود. اما ویدئوهایی که توسط فرآاند »َگن« 
تولید می شــود از کیفیت و دقت برخوردارند و بیشتر 
مواقع کاربران برای تشــخیص آن ها نیاز به یک هوش 

مصنوعی دیگر دارند.
 در حال حاضر شــرکت های تحقیقاتی بسیاری سعی 
دارنــد روش های قابل اعتماد تری را برای تشــخیص 

ویدئوهای دیپ فیک قوی پیدا کنند. 
باشگاه خبرنگاران جوان، دیروز در گزارشی نوشت: »در 
حالی که فناوری دیپ فیک پیش از این تنها در دستان 
سازمان های بزرگ مانند »سیا« بود اما امروزه هر کاربری 
می تواند با دانلود برنامه های تولید ویدئوی دیپ فیک 
به این فناوری دســت پیدا کــرده و از آن برای اهداف 

غیراخالقی استفاده کند. 
خوشــبختانه تا امروز نمونه دیپ فیک قرار گرفته در 
دست کاربران از کیفیت باالیی برخوردار نبوده و از این 

رو تشخیص آن ها ساده است«.
مشــکل اما اینجاست که در بســیاری از کشورها و از 
جمله کشــور خودمان، همه کاربران فضای مجازی، 
سواد رسانه ای باال ندارند و از ترفندهای مختلف صوتی 
و تصویری مثل »دیپ فیک« با خبر نیستند در نتیجه 
هر فیلمی که با این تکنولوژی تولید و منتشــر شده 
به راحتی می توانــد آن ها را گول بزند و ماجرایی را که 
وجود نداشــته به عنوان یک واقعیت در جهان انتشار 
دهد. در این حالت آبروی افراد چه در عالم سیاســت، 
چه در اجتماع و چه در زندگی خصوصی همواره بازیچه 
دســت جاعل هایی است که برای اهداف زشت خود از 

این ترفند استفاده می کنند.
 پس اگــر در اینترنت ویدئویی را از یک شــخصیت 
معروف دیدیــد که حرف های عجیــب و غیرمعقول 
می زند، رفتار غیرقابل باور از او سر می زند، در محافل و 
یا موقعیت های خاص دیده می شود و... به جای متأثر 
شدن فوری، کمی تأمل کرده و احتمال بدهید شاید با 

یک دیپ فیک سروکار دارید.

دو دقیقه دیگه رو سقفم !

باورش برای خیلی هایمان سخت بود و انتظار تکذیبش را می کشیدیم اما ظاهراً 
صحبت های وزیر شهرســازی در زمینه تاکسی های هوایی حقیقت داشت و 
محمد اســالمی واقعاً گفته است: بسیاری از فرودگاه ها در شهرهای مختلف 
هستند که اســتعداد راه اندازی تاکســی هوایی را دارند و مردم می توانند با 
استفاده از هواپیماهای شــخصی خود و با ثبت نام در این طرح، از این پروژه 

استفاده کنند.
وزیر راه و شهرســازی همچنین ادامه داده بود: »این یک فرصت اســت برای 
سرمایه گذاران، محققان و کسانی که به دنبال استفاده از این ظرفیت و فرصت 
هستند. البته به شرطی که ســرمایه گذاری بخش خصوصی در آنجا حضور 

پیدا کند«.
جــدا از اینکــه احتماالً منظور وزیر شهرســازی از ایــن صحبت ها، حضور 
هواپیماهای کوچک شخصی در فرودگاه های هوانوردی عمومی برای استفاده 
عموم مردم بوده است اما نوع بیان او به شکلی بود که کاربران فضای مجازی 
خیلی زود موضوع مسافرکشی با هواپیما را تبدیل به سوژه داغ توییتر کردند. 
در ادامه بخشی از واکنش های طنز کاربران درباره این ماجرا را خواهید خواند.

-ببخشید سید خندان تا سر پل تجریش با هواپیماتون چند می برین؟
-االن تاکسی های هوایی ایستگاهاشون کجاست. بعد اسنپ هوایی لوکیشن 

بزنیم رو سقف، همون جا فرود میاد؟
-بچه بودیم بهمون می گفتن بزرگ شــی می خوای چکاره شی؟ می گفتیم 
خلبان. االن از بچه ها می پرسی بزرگ شی می خوای چکاره شی می گن شوفر 

تاکسی هوایی.
-خوبی تاکســی هوایی اینــه که جدیدترین و آخرین تحلیالی سیاســی-
اقتصادی-اجتماعی راننده رو مهماندارا واسه مسافرا از بلندگو اعالم می کنند.

-تو تاکسی هوایی بخوای پیاده بشی باید به راننده بگی آقا نگه دار من همین 
بغال پرت می شم پایین.

-چقد دیگه می رسی؟ دو دقیقه دیگه رو سقفم.
-اگه راننده ها دستگیره شیشه هواپیما رو بردارن بذارن تو داشبورد چی؟

-فقط با هواپیما شــخصی می شه رفت مسافرکشی؟ پس ماهایی که قطار و 
کشتی شخصی داریم چیکار کنیم؟ تا کی تبعیض؟

-خودشونم می دونن کارو به جایی رسوندن که اون که هواپیما شخصی داره هم 
باید بره مسافر بزنه پول بنزینش دربیاد.

 مجازآباد
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ورزشورزش
چراغ سبز شهرخودرو  برای جدایی فرجی

 پرسپولیس 6 میلیارد  بدهد 
تا مذاکره کنیم

دورخیز 14 تیم برای هفته دوم لیگ متمرکز

انتظار برای دوئل جذاب 
صدرنشین های والیبال

ناشران و کتاب فروشان از فرصت ها و چالش های صنعت نشر در هفته کتاب  می گویند

فضای مجازی درخدمت بازار کتاب

پاییز  نیست

آرماتوربند: نصف دستمزد کافیست.
جوشکار: حق الزحمه نمی خواهم. پیش پیش با هم حساب و کتاب کردیم.

بّنا: بدهکار نباشم، طلبکار نیستم. خیالتان جمع.
راننــده وانت بار: پول بگیرم، کجای کارید! به جــان بچه ام خیلی خاطر این 

»َمشتی کوات«ی برایم عزیز است.
این جمالت ُرمان و فیلم ژانر مذهبی نیست. دیالوگ های واقعی است. »خانوم 
علیزاده« مدیر خیریه دارد با شــوق ماجراها را تعریف می کند. گوشــه ای از 
ماجرای سهل و ممتنع خانه سازی برای محرومان. اینکه چطور عشق مدد کرد 

و ساخت سومین خانه هم به سرانجام رسید و موعد تحویل است.
می پرسیم: موضوع از چه قرار بود؟ چطور همه اُستاکارها با هم دست به لطف 

شدند؟
با حالی دگرگون می گوید: حقیقتش شنیده بودم مهربانی، مهربانی می آورد 
اما این شــکلی اش را ندیده بودم. پرس وجو کردم فهمیدم همه چیز زیر سر 
دعاست. انگار »مشتی یوســف« تمام مدت خانه سازی، می نشسته توی ایوان 
دعای خیرشــان می کرده، تکریمشان می کرده... آن قدر که همه شدند کبوتر 

جلدش.
خانوم علیزاده حکایت قند و نباتش را از یوسف کواتی ادامه می دهد... از رضای 
پیرمرد ویلچرنشین که ماه ها بُردشان تا بهشت... از جوانمردی که هنوز زنده 
اســت... از نوعدوســتی که الحق و االنصاف گرانی سرش نمی شود... و ما هی 

حالمان عوض می شود، خوش می شود.
توی این قحطی اخبار شاد، به قصه مشتی سرخوشم که می بینم »مالحت« از 

دور می آید سمتم. با آن برق نگاهش که همیشه شگون دارد.
درگوشی می گوید: می خواهی خدا به تو هم لبخند بزند؟

منگ تماشایش می کنم.
آنــی یکی از دو النگویش را درمــی آورد و عین فرفره می چرخاند روی میز و 
می گوید: بگو گورپدر سرخاب سفیدآب زندگی. پاشو همین امروز ما هم برویم 

رنجی برداریم و یک خانه بسازیم.
با مکث می پرسم: چکار کنیم یعنی؟

در حد بضاعت، زندانی آزاد کنیم.
فکر کردن ندارد. راســت می گوید. بنا و آرماتوربند و جوشکار نیستم اما توی 

دست من هم دو النگو یادگاری بّراق جا خوش کرده.

حقایقی جدید از شب فینال جام حذفی در مشهد

نوری ، قربانی بازی            
تبلیغاتی  استراماچونی

روایت مجازی

روزمره  نگاری

فناوری »دیپ فیک« از سالح هسته ای خطرناک تر استفناوری »دیپ فیک« از سالح هسته ای خطرناک تر است
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سینا حسینی: تنهــا راه آرام کردن هواداران استقالل 
پــس از ناکامی در رقابت هــای حذفی تنها یک نام بود، 
آن هم اســتراماچونی! احمد ســعادتمند با روی آوردن 
به این نام یک شــوی تبلیغاتی فریبنده برای هواداران 
استقالل راه انداخت تا بتواند برای خود مدتی زمان بخرد 
تا جانشین فرهاد مجیدی را انتخاب کند.البته نزدیکان 
آقای مدیرعامل به وی توصیه کردند از ورود به ماجرای 
پر حاشــیه اســتراماچونی پرهیز کند، اما او در فرودگاه 
هاشــمی نژاد مشهد به کارکنان باشگاه اصرار کرد بیانیه 
باشگاه استقالل مبنی بر مذاکره جدی با استراماچونی را 
منتشر کنند.سعادتمند خوب می دانست برای انجام این 
کار مجوز مورد نیاز را ندارد؛ چون ماجرای استراماچونی 
به ویژه حواشی که ســفر وی به جزیره کیش به دنبال 
داشت، ادامه حضور وی در ایران را غیر ممکن می کرد اما 
با این حال استراماچونی از سوی سعادتمند به عنوان یک 
گزینه جدی مطرح شد تا کامالً فضای هواداری به سوی 
سعادتمند تغییر پیدا کند، هواداران ناراضی استقالل با 
شنیدن این خبر بیشتر به سمت ناتوانی فرهاد مجیدی 
رفتند تــا او را مقصر اصلی قلمــداد کنند در حالی که 

بازیگردان این سناریو شخص احمد سعادتمند بود.

هشدار به سعادتمند#
اما حاال پس از گذشــت هفته ها حقایق جدیدی از شب 
فینال جام حذفی منتشر شده که نشان می دهد حکایت 
از قرار دیگری بوده است، منابع خبری به خبرنگار قدس 
می گویند، پس از اینکه مسافران وارد هواپیما شدند، یکی 
از مسافران پرواز مشهد -تهران در حضور وزیر خطاب به 
سعادتمند می گوید آیا در جریان هستید که نمی توانید 
قانونا استراماچونی را به ایران بیاورید چون او قراردادش 
را با اســتقالل فســخ کرده و دیگر امکان حضور وی در 
ایران وجود ندارد، وزیــر ورزش و جوانان که از جمالت 
رد بدل شده میان نصیرزاده و سعادتمند متوجه می شود 
از ســعادتمند می پرسد داستان چیست؟ که سعادتمند 
می گوید نکته خاصی نیست چند روز با این ماجرا تنش 
های پیرامــون ناکامی در جام حذفی را کنترل خواهیم 
کرد و سرانجام سرمربی بعدی تیم را معرفی خواهم کرد.
البته این کار نیاز به مجوز فدراسیون و وزارت ورزش دارد.

موافقت وزیر با نوری#
وزیــر ورزش در جریــان پرواز مشــهد - تهران متوجه 
می شود آلکس نوری گزینه اصلی برای هدایت استقالل 

در فصل بیستم است به همین دلیل به وی می گوید اگر 
قبول کرده به ایران بیاید و شرایط کار در ایران را پذیرفته 
مشکلی وجود ندارد، مسئوالن فدراسیون از جمله بهاروند، 
مهدی و برخی دیگر از مســئوالن سازمان لیگ هم در 
هواپیما حضور داشــتند و تأکیــد می کنند چون نوری 
شناسنامه ایرانی دارد منعی برای فعالیت در لیگ ایران 

را ندارد!
شــاهدان عینی مدعی اند این تصمیم همان جا قطعی 
می شــود و بنا می شود باشــگاه موضوع حضور نوری در 
تهــران را مهیا کند تا قرارداد او به امضا برســد، مدیران 
وزارتخانه بر این باور بودند که آبی ها پیگیر ماجرهستند 
اما اخبار مرتبط با حضور استراماچونی در تهران همچنان 
ادامه پیدا می کند. با این حال مســئوالن وزارت ورزش 
در تماس با سعادتمند چگونگی شرایط حضور نوری در 
تهران را جویا می شــوند که وی مدعی می شــود وی به 

زودی راهی تهران می شود.
درست زمانی که قرار بود نوری به تهران بیاید، مدیر عامل 

وقت تصمیم می گیرد به قطر سفر کند. 

مدیــران وزارت ورزش کــه منتظر مالقــات نوری با 
ســعادتمند بودند بالفاصله پس از انتشار خبر حضور 
ســعادتمند در قطر به واسطه همراهی تیم از وی علت 
این کار را پرس و جو می کنند که ســعادتمند مدعی 
می شــود با وجود حساسیت موجود بازی ها بهتر است 
من در کنار تیم باشــم در این مدت هم نوری به دیدن 
اقوامش در شمال کشور خواهد رفت و پس از بازگشت 
بــه تهران با او مالقات خواهیم کــرد و قرارداد را امضا 

می کنیم.
مسئوالن وزارت ورزش به خیال اینکه این اتفاق به همین 
ترتیب است منتظر مالقات این دو می شوند تا اینکه یکی 
از نزدیکان آلکس نوری بــه نزدیکان وزارت ورزش خبر 
می دهد نزدیک به 10 روز است که از هیچ کسی با آلکس 
نوری تماس نگرفته اســت به همین دلیل وی تصمیم 

گرفته به سایر پیشنهادهایش پاسخ دهد.

امتناع نوری#
 با برمال شدن این ماجرا مدیران وزارت ورزش با باشگاه 

تماس می گیرند تا متوجه شــوند ماجرا از چه قرار است 
که ســعادتمند می گوید به محض بازگشت از قطر این 
کار را انجــام خواهد داد در حالی کــه حضور نوری در 
آستانه منتفی شدن بود، با این حال مذاکرات دوباره آغاز 
می شود ولی نوری حاضر نمی شود پس از این همه وقت 
کشــی حضور در ایران و آغاز فعالیت در اســتقالل را با 

مدیریت سعادتمند بپذیرد.

برگ آخر مدیرعامل#
 با این وجود احمد ســعادتمند که متوجه شده بود به 
واســطه مخالفت هواداران و ناکامی در عقد قرارداد با 
استراماچونی دیگر شانسی برای حضور در این باشگاه 
را ندارد برگ آخر خــود را به بازی گرفت از آنجا که 
نوری بــه وزارت ورزش و نزدیکانــش در ایران اعالم 
کرده بود دیگر حاضر به قبول این مســئولیت نیست 
هیئــت مدیره تصمیم به برکناری احمد ســعادتمند 
گرفتند تا به این شــکل اســتقالل از این بن بســت 

مدیریتی خارج شود.

حقایقی جدید از شب فینال جام حذفی در مشهد

نوری ،قربانی بازی            تبلیغاتی  استراماچونی

همیلتون به شوماخر رسید
ورزش: لوئیس همیلتون، راننده تیم مرسدس برای هفتمین بار قهرمان مسابقات 
فرمول یک شد و با رکورد مایکل شوماخر، راننده افسانه ای این رشته مساوی کرد.

همیلتون برای قهرمانی باید گراندپری ترکیه را قبل از هم تیمی اش، والتری بوتاس 
تمام می کرد.همیلتون ۳۵ ساله همچنین در ترکیه نود و سومین مقام نخست خود 
در گراند پری ها را بدست آورد. او ماه گذشته در نورنبرگ از رکورد ۹1 مقام نخست 

شوماخر عبور کرده بود .

رونالدو همچنان ناکام برابر فرانسه
ورزش:کاپیتان تیم ملی پرتغال بار دیگر در رویارویی با فرانسه ناکام بود و نتوانست 
گل بزند.تیم ملی پرتغال در لیگ ملت های اروپا برابر فرانسه به میدان رفت و با یک 
گل تن به شکســت داد.کریستیانو رونالدو که رکورد دار گلزنی در تیم ملی پرتغال 
است نتوانست مانع از شکست تیمش شود.طلسم ناکامی رونالدو برابر فرانسه ادامه 
پیدا کرد.این فوق ستاره تاکنون ۶ بار برابر فرانسه به میدان رفته ولی موفق به گلزنی 
نشده اســت.در این گروه فرانسه با 1۳ امتیاز در صدر جدول است و پرتغال با 10 

امتیاز دوم است.

بواتنگ و جدایی از بایرن مونیخ
ورزش: بواتنــگ یکی از بازیکنانی بود که با آمدن فلیک به روزهای خوب خود با 
بایرن مونیخ بازگشت و توانست عملکرد خوبی از خود نشان دهد.در روزهای اخیر 
بعضی از رسانه های آلمانی نوشتند که باشگاه بایرن حاضر نیست که قرارداد بواتنگ 
را تمدید کند و به همین خاطر هم مذاکراتی با این بازیکن برای تمدید نداشته است.

او گفت: کسی با من تماس نگرفته است و چیزی در این زمینه نمی دانم. من واقعاً از 
این خبر غافلگیر و شوکه شدم.بواتنگ یکی از عناصر اصلی تیم در دوران فلیک بوده 

است و به همین خاطر پیش بینی می شود که قرارداد او تمدید شود.

ولخرجی لیورپول برای کولیبالی
ورزش: نشــریه میرر مدعی شــد که لیورپول یک بار دیگر برای خرید کالیدو 
کولیبالی، مدافع سنگالی و تنومند ناپولی تالش خواهد کرد، اما به نظر می رسد 
باشگاه ناپولی قصد تخفیف دادن نداشته و کولیبالی را زیر رقم 70 میلیون یورو 
به فروش نخواهد رســاند.کالیدو کولیبالی مدت هاست زیر نظر تیم هایی چون 
لیورپول و منچسترســیتی قرار داشته و این شرایط اضطراری ممکن است باعث 
شــود باشگاه انگلیسی حتی این رقم ســنگین را نیز برای جذب این مدافع 2۹ 

ساله پرداخت کند. 

ورزش: این روزها پرسپولیســی ها برای جذب مدافع و 
مهاجم به هر چه تالش می کنند به در بسته می خورند.

 در حالی که گفته می شد شــاهین طاهرخانی مدافع 
فصل گذشته تیم استقالل مذاکراتی با مدیران باشگاه 
پرســپولیس انجــام داده اســت و در آســتانه امضای 
قرارداد 2 ساله و پیوستن به جمع شاگردان یحیی گل 
محمدی قرار دارد اما منابع موثق اطالع دادند مخالفت 
وزارت ورزش با این انتقال باعث شده تا جعفر سمیعی 

مدیرعامل قرمزها از جذب این بازیکن منصرف شود.
گفته می شود وزارت ورزش به سمیعی توصیه کرده است 
برای پرهیز از هرگونه حاشیه جدید و ایجاد حساسیت 
از جذب بازیکن به صورت مستقیم از استقالل خودداری 
کند. البته خود سمیعی هم به نوعی مخالف جذب این 

بازیکن شده بود. 

پرونده فرجی#
همه این ها باعث شــد تا دوباره پرونده فرشــاد فرجی، 
مدافع شهرخودرو برای پیوستن به پرسپولیس باز شود. 
این بازیکن را گل محمدی به مشهد برده و اعتقاد خاصی 
بــه وی دارد. بعد از اینکه مرادمند با وجود هماهنگی با 
گل محمدی ترجیح داد به اســتقالل برود، پیغام هایی 
برای فرجی ارسال شد که با مخالفت شهرخودرویی ها 
مواج شــد. با این حال فرجی در مصاحبه ای عالقه خود 
به ترک مشهد و پیوستن به پرسپولیس را اعالم و گفت: 
»افتخار می کنم به پرسپولیس بروم و مطمئناً هر بازیکنی 
دوست دارد که در این تیم بزرگ بازی کند. من شاگرد 
آقا یحیی و آقای مطهری بودم و از پیشنهادی که داده 
شده خوشحال هســتم، اما چون با شهر خودرو قرارداد 

دارم، باید از این باشگاه رضایت نامه بگیرم«.

مدافع شهرخودرو اضافه کرد: برای انتقالم به پرسپولیس 
باید آقایان حمیداوی و رحمتی کمک کنند. من حتی 
حاضر هســتم پول رضایت نامه ام را پرداخت کنم و به 
پرسپولیس بروم. این موضوع را اول به خدا می سپارم و 
بعد هم امیدوارم آقای حمیداوی و رحمتی به پیشرفتم 
کمک کنند«.فرجی حتی از تمرین با شهرخوردو هم به 
بهانه مشکل مدرک دانشگاهی سرباز زد و در اولین بازی 
این تیم مقابل ماشین سازی هم به میدان نرفت تا شانس 

انتقال به اردوگاه سرخ های پایتخت را از دست ندهد.

چراغ سبز حمیداوی#
فرهاد حمیداوی، مالک این باشگاه اما می گوید تا زمانی 
که بدهی سرخپوشــان به آن ها پرداخت نشــود وارد 
مذاکره برای جذب بازیکنان نخواهد شــد.وی گفت: ما 
قصد نداریم هیچ بازیکنی را از دســت بدهیم و دوست 
داریم امسال بیشتر از قبل نتیجه زحماتمان را بگیریم. از 

باشگاه پرسپولیس ۶ میلیارد تومان طلبکاریم. 
باشگاه پرســپولیس هم اگر برای گرفتن بازیکن از تیم 
ما حرفی دارد، این مبلــغ را بپردازد و به قول خودمان 
برادریش را ثابت کند تا بعد بنشینیم و با آن ها مذاکره 

کنیم.
درمشــهد گفته می شــود با این حال شهرخودرویی ها 
حاضر خواهند بود در ازای دریافت ۳ میلیارد رضایت نامه 
فرجی را صادرکنند ولی با تأکید رحمتی به هیچ وجه 

اجازه جدایی به قاسمی نژاد را نخواهند داد.
این مهاجم گلزن در نبــود آل کثیر یکی از گزینه های 
یحیی برای خط حمله اســت. قاسمی نژاد هم به مانند 
فرجی عالقه خود را برای پیوستن به پرسپولیس نشان 

داده اما چون قرارداد دارد باید رضایت باشگاه را بگیرد.

ورزش : اردوی تیم ملی شمشــیربازی به دلیل مثبت 
شدن تست کرونای 4 ملی پوش لغو شد.

قــرار بود بعــد از مدت هــا تعطیلــی اردوی تیم ملی 
شمشــیربازی از صبح یکشنبه به میزبانی آکادمی ملی 
المپیک آغاز شــود و در همین راســتا پیمان فخری، 
سرمربی این تیم ۶ شمشیرباز را در اسلحه سابر دعوت 
کرده بود. این نفرات صبح روز شــنبه تســت PCR را 
پشت سر گذاشتند و قرار بود بعد از اعالم نتایج تست ها 
تمریناتشان استارت بخورد.اما شنبه شب نتایج عجیبی از 

تست های شمشیربازان به دست فدراسیون رسید. 
تســت 4 ملی پوش از ۶ نفر حاضر در اردو مثبت اعالم 
شــد! علی پاکدامن، محمد رهبری، فرزاد باهر و محمد 
فتوحی 4 نفری بودند که با تســت مثبت خود مواجه 
شدند و به قرنطینه رفتند. فدراسیون نیز از آنجایی که 
نمی توانست اردو را با حضور دو نفر برگزار کند، به طور 
کلی این اردو را لغو کرد. البته مجتبی عابدینی، کاپیتان 
تیم ملی شمشیربازی به دلیل مصدومیت از ناحیه کتف 

در این اردو حاضر نشده بود.
 پیمان فخری، سرمربی تیم ملی شمشیربازی در این باره 
می گوید: »قبل از اینکه ملی پوشان تست بدهند با آن ها 
صحبت کردیم و در مورد وضعیتشان سوال کردیم اما نه 
مشکلی داشتند و نه در این مدت با بیمار مبتال به کرونا 
در ارتباط بوده اند. از این رو زمانی که تست کرونای آن ها 
مثبت شــد هم برای ما و هم برای ملی پوشــان شوکه 
کننده بود. چون هر کدام از آن ها از نقاط مختلف ایران 
آمده بودند و در این مدت هم کنار یکدیگر نبودند. مسئول 

آزمایشگاه به ما اعالم کرد چون خود آن ها هم متعجب 
شده بودند، دو بار آزمایش بر روی تست ها انجام داده اند 
و پزشک به من اعالم کرد با توجه به بررسی ها احتماال 
آن ها اوج بیماری را پشــت سر گذاشــته اند و در اواخر 
آن هستند.«طبق اعالم فخری بعد از یک هفته قرنطینه 
ملی پوشان دوباره تســت می دهند تا در صورت منفی 
شدن جواب ها، اردوی تیم ملی با یک هفته تاخیر آغاز 
شود.در همین رابطه شنیده می شود اردوی تیم های ملی 
اپه و فلوره هم فعالً به زمان دیگری موکول شــده است.

 پاکدامن: مشکوک هم نبودم#
علی پاکدامن در همین خصوص اظهــار کرد: قرار بود 
تمرینات تیم ملی سابر بعد از ماه ها تشکیل شود. طبق 
دســتورالعمل قبل از برگزاری اردو از ملی پوشان تست 
گرفته شد و در نهایت چهار نفر از آنان مبتال به ویروس 

کرونا بودند و این موجب شد تا اردو تعطیل شود.
او با بیان اینکه هم اکنون شــرایط عمومی خوبی دارد، 
عنوان کرد: قبل از تست کرونا هیچ عالئم خاصی نداشتم 
و حتی مشکوک نیز نبودم اما متاسفانه جواب آزمایش 
مثبت بود و باید چهارده روز در قرنطینه باشم. تصمیم 

برای برگزاری اردو به عهده پیمان فخری است.
عضو تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر تصریح کرد: در 
چند ماه گذشته تمریناتم آنالین و زیر نظر مربیان بود 
و قرار بود نخستین تمرین گروهی از امروز آغاز شود که 
ابتال به کرونا مانع آن شد. امیدوارم زودتر بتوانیم بر این 

ویروس غلبه کنیم.

چراغ سبز شهرخودرو  برای جدایی فرجی

پرسپولیس 6 میلیارد بدهد تا مذاکره کنیم
تست کرونای 4 نفر از 6 سابریست مثبت شد!

ملی پوشان، شمشیرها را غالف کردند

گزارش کوتاه

 AFC اعالم شرایط کامل 
برای انتخاب میزبان جام ملت های ۲۰۲۷

ورزش: مجموعه شرایط میزبانی از رقابت های جام ملت های آسیا در جزوه ای 
2٨ صفحه ای از سوی AFC به پنج کشور نامزد اعالم شد.

به گزارش تســنیم در چشــم انداز جام ملت های 2027 بر ضرورت استفاده 
از امکانــات مدرن و پیشــرفته همچنین زیرســاخت های مجهز و منطبق با 
اســتانداردهای روز فوتبال جهان تأکید شده است. توسعه صنعت توریسم در 
کشور میزبان و تقویت ارتباطات و تعامالت بین المللی در حوزه ورزش همچنین 
مشــارکت سایر بخش های کشــور از جمله مسائلی است که در مسیر کسب 
میزبانی جام ملت های آسیا مورد تأکید قرار گرفته است.بر اساس شرایط جدید 
اعالم شده کشور میزبان باید حداقل هشت ورزشگاه مجهز و پیشرفته با تمام 
شرایط مدنظر AFC را یک ماه قبل از آغاز رسمی مسابقات به کمیته برگزاری 

رقابت ها و نمایندگان کنفدراسیون تحویل بدهد.
حداقل ظرفیت مورد نظر این هشت استادیوم، 20 هزار تماشاگر است و البته 
ورزشگاه بازی های افتتاحیه و نیمه  نهایی حداقل 40 هزار تماشاگر و استادیوم 
بازی فینال هم با ظرفیت حداقل ۵0 هزار تماشــاگر مورد تأیید قرار می گیرد.

در بخش امکانات تمرینی، AFC خواســتار معرفی 24 زمین مجهز با کیفیت 
چمن زمین اصلی مسابقات شده است. این زمین ها نباید بیش از ۳0 دقیقه با 
محل اقامت هر تیم فاصله داشته باشد. در حوزه امکانات اقامتی AFC خواستار 
معرفی حداقل ۳0 هتل پنج ســتاره در کشور میزبان شده  است. فاصله این 
هتل ها با کمپ های تمرینی و ورزشگاه های محل برگزاری مسابقات باید منطبق 

با استانداردهای ذکر شده باشد.
شــرایط و ویژگی های فرودگاه های بین المللی یا داخلی در شهرهای میزبان 
مســابقات نیز بخش دیگری از الزامات را در بر می گیرد که بر اساس آخرین 

استانداردهای بین المللی حوزه حمل و نقل و گردشگری تنظیم شده است.
ایران، هند، عربســتان، قطر و ازبکستان نامزد میزبانی این بازی ها هستند. با 
توجه به مجموعه شرایط اعالم شده فوتبال ایران کار بسیار دشواری برای کسب 

میزبانی جام ملت های 2027 دارد.

گزارش روز

امیدواری بارسلونا به جذب مارتینز
ورزش: مذاکرات بین الئوتارو مارتینز و باشگاه اینتر برای 

تمدید قرارداد موفقیت آمیز نبوده است.
باشــگاه اینترمیالن می خواهد قــرارداد الوتارو مارتینز را 
تمدیــد کرده و حقوق او را نیــز افزایش دهد، اما تاکنون 
مذاکرات خوب پیش نرفته و هنوز توافقی حاصل نشــده 
است. مهاجم آرژانتینی و مدیر برنامه اش از اینکه او یکی 
از کم درآمدترین بازیکنان باشــگاه بوده ناراحت شــده و 
خواســتار افزایش حقوق هســتند. اینتر عالوه بر بحث 
دستمزد، قصد دارد بند 111 میلیون یورویی را از قرارداد 
الئوتارو حذف کند که این بازیکن با این خواسته نیز موافق 
نیست و بارسلونا نیز همچنان مکرراً احتمال جذب الئوتارو 

مارتینز را بررسی می کند.
بارسا هرگز عالقه خود را برای جذب الئوتارو پنهان نکرده 
است و طرفین ماه ها به مذاکره در مورد احتمال حضور این 
بازیکن پرداختند که در نهایت شــیوع ویروس کرونا این 
انتقال را منتفی کرد، اما با این وجود رابطه باشگاه بارسلونا 
با الئوتارو و مدیر برنامه اش خوب است و هنوز هم احتمال 

رخ دادن این انتقال وجود دارد.
الوتارو ساالنه در اینتر دو میلیون یورو درآمد دارد و مدیران 
باشگاه ایتالیایی به شرط حذف بند آزادسازی، دستمزد ۶ 
میلیونی به او پیشنهاد داده اند که مورد قبول این بازیکن 
قرار نگرفته است. الئوتارو می خواهد در سال های آینده به 
باشگاه دیگری برود و احساس می کند رقم 111 میلیون 
یــورو عدد قابل قبولی برای فروش اوســت. بدین ترتیب 
با برگزاری انتخابات بارســلونا و حضور یک رئیس جدید، 
احتمال دارد این باشگاه در تابستان سال آینده دوباره برای 

خرید الئوتارو اقدام کند.

حمیدرضاعرب: احمد مددی بعــد از اینکه به 
عنوان مدیرعامل اســتقالل انتخاب شد اعالم کرد 
قرارداد بسیاری از بازیکنان را که در زمان مدیریت 
سعادتمند افزایش چشمگیر داشته کاهش می دهد. 
او حتی برای رســیدن به اهداف خود ابتدا دست 
گذاشت روی دروازه بان سوم این تیم و قرارداد او را 
که در زمان سعادتمند به 7 میلیارد افزایش یافته 

بود، کاهش داد. 
حســین پورحمیدی ابتدا برای اینکه بهانه دست 
مدیران اســتقالل ندهد با این پیشــنهاد موافقت 
کرد، اما همین دروازه بان که به قول معروف حرف 
مدیران اســتقالل را رد نکرد، اکنون در آســتانه 

جدایی قرارداد وتمایلی به ماندن ندارد.

قراردادهای باالی 10 میلیارد#
مدیرباشگاه استقالل برای رسیدن به اهداف خود 
سراغ دیگر بازیکنان هم رفت. از جمله وریا غفوری 
که با وجود داشتن قرارداد با استقالل ناگهان قرارداد 
یک ســاله اش به دو ســال و با دریافتی باالتر از 
10 میلیاردتومان تغییر یافته بود. بازیکنانی همچون 
اســماعیلی، قایدی و حتی دانشــگر نیز که جزو 
بازیکنان سابق محسوب می شدند هم قراردادهایی 

باالتر از 10 میلیاردتومان امضا کرده اند. 
در کنــار این نام ها برخی بازیکنــان جدید مانند 
محمد حســین مرادمند نیز قــراردادی باالتر از 

10 میلیاردتومان با استقالل منعقد کرده اند که این 
اعداد و ارقام جای شگفتی و تعجب بسیاری دارد. 

تالش های بی نتیجه#
با این حال مدیریت باشــگاه اســتقالل نتوانست 
باوجود تمام تالش هایش این بازیکنان را متقاعد 
بــه کاهش قرارداد کند و در حالی که زمان اندکی 
تــا پایان نقل و انتقاالت باقی اســت این بازیکنان 
حاضر به تغییر دوباره قرارداد خود نیستند و باشگاه 
نیز برای اینکه چالش بزرگی ایجاد نشــود در این 

خصوص ســکوت کرده و احتماالً با همان اعداد و 
ارقام وارد لیگ بیستم خواهد شد و باید مبالغ قابل 
توجهی را تحت عنوان دســتمزد به بازیکنان خود 

بپردازد. 
مددی که حــاال در گــرداب بدهی های خارجی 
گیر افتاده بایــد خودش را آمــاده پرداختی های 
چشمگیر به بازیکنان کند. شاید درظاهر بدهی به 
استراماچونی قابل توجه باشد، اما باید عمیقاً درک 
کرد کــه قراردادهای فعلی برخی بازیکنان نیز بار 

سنگینی را روی دوش این باشگاه قرار خواهد داد.

انریکه: پنالتی سوم را هم به کاپیتان می دادم !

نیزه »راموس« به قلب ماتادورها
امین غالم نژاد: دیدار با سوئیس در لیگ 
ملت های یوفا که در شــهر بازل انجام شد 
برای اســپانیا و کاپیتانش سرخیو راموس 
شــب عجیبی بود. راموس در شــبی که 
رکوردشــکنی کرد و نامــش را به عنوان 
بازیکنی که در فوتبال اروپا بیشترین تعداد 
بازی ملــی را در کارنامه دارد ثبت کرد دو 
پنالتی از دست داد تا مهم ترین نقش را در 

توقف تیمش داشته باشد.
راموس پیش از این بازی 2۵ پنالتی قبلی 
خود برای تیم ملی اسپانیا و رئال مادرید را 
گل کرده بود و حاال بعد از 2۵ پنالتی موفق 

در یک بازی دو پنالتی از دست داد.
راموس پس از پنالتی اول که از دست داد 
قصد داشــت در پنالتی دوم با یک پنالتی 
تحقیرآمیــز روحیه را به خــود و تیمش 
بازگرداند اما ضربه او چندان جالب نبود و 
زومر به راحتی آن را مهار کرد.راموس مکث 
کرد و زومر یک لغزش فریبنده داشت، اما 
ضربه کاپیتان اســپانیا به شــکلی آرام و 
تعجب برانگیز روانه دروازه شد و دوباره به 
همان ســمت رفت تا دروازه بان سوئیس 

راحت تر از قبل، توپ را بگیرد.
اگرچه اســپانیا در ادامه یــک گل زد تا از 
شکســت فرار کند اما نکتــه اصلی بازی 
همین دو پنالتی بود که ســرخیو راموس 

از دست داد و ســبب شد اسپانیا فرصت 
صدرنشینی در گروه خود را از دست بدهد. 

توییت کاپیتان#
امــا فــارغ از آن همیــن کــه کاپیتان 
پرسروصدای رئال مادرید پنالتی از دست 
داد، کافی اســت تا طرفداران دیگر تیم ها 
این دو اشتباه را دست بگیرند و به شوخی 
و جــدی، علیــه او بنویســند. نگاهی به 
شبکه های اجتماعی نشان می دهد که در 
میان هواداران اسپانیا هم هستند آن هایی 
که اعتقاد دارند دست کم پنالتی دوم نباید 
به او داده می شــد. از دست دادن پنالتی 
اتفاقی معمول در فوتبال حرفه ای اســت، 
اما ممکن است شــب تلخ جکوب پارک، 
تبعاتــی را برای رامــوس و موقعیتش به 
عنوان پنالتی زن اول اسپانیا و رئال مادرید 

به همراه داشته باشد.
رامــوس طبق معمــول بعد از بــازی در 
شــبکه های اجتماعی واکنش نشان داد و 
با انتشــار یک پست در توییتر به هواداران 
گفت که این تســاوی و اشتباهاتش باید 
فراموش شود و الروخا حاال همه نگاهش 
به دیدار بعدی اســت که روز سه شنبه در 

شهر سویا مقابل آلمان برگزار خواهد کرد.
راموس در این توییت نوشت: »برای این یک 

امتیاز جنگیدیم و حاال این بازی را فراموش 
کرده و برای پیروزی در سویا )مقابل آلمان( 
آماده می شویم. اشــتباهات ما نیست که 
مــا را تعریف می کند. آنچــه ما را تعریف 
می کند این است که چطور برای رسیدن به 

هدف های بعدی تالش می کنیم«.

حمایت انریکه#
انریکــه،  لوئیــس 
اسپانیا  ســرمربی 
در پایــان بــازی 
خبرنــگاران  بــه 

د  ر کــو ر « : گفت
پنالتی هــای رامــوس 

مشــخص اســت. او از این 
نظر یکی از بهترین هاست. اینکه 

به خاطر از دســت دادن یکی دو 
پنالتی یا حتی ســه پنالتی بخواهیم 

این را فراموش کنیم منصفانه نیســت. در 
این بازی اگر یک پنالتی دیگر هم بدست 
می آمد راموس دوباره پشت توپ می ایستاد. 
اینکه بخواهیم به خاطر از دست دادن دو 
پنالتی او را از مســئولیت پنالتی زنی در 
تیم ملی برداریم مثل شــوخی اســت. ما 
یک لیست از پنالتی زن ها داریم و سرخیو 

راموس در جایگاه اول این لیست است«.

رکورد پالرمو#
اما همچنان رکورد خراب کردن پنالتی در 
یک دیدار در اختیار مارتین پالرمو، مهاجم 
ســابق تیم ملی آرژانتین است که در کوپا 
آمه ریــکای 1۹۹۹ در دیدار مقابل کلمبیا 
ســه ضربه پنالتی را ز دست داد و تیمش 

در نهایت ۳-0 شکست خورد.

یکی از بازیکنان پورتو و هم تیمی مهدی طارمی »خسوس کورونا« 
بوده که در تیم کنونی کونسیسائو درخشان ظاهر شده است.پسر 
بچه ای که طرفدار تیم پورتو بوده پالکارتی در دســت گرفته که 
معنی اش ســوژه رسانه ها شده است.این پسربچه از بازیکن پورتو 
درخواســت کرده که پیراهنش را به او بدهد ولی شــباهت اسم 
بازیکن مکزیکی با ویروس منحوس کرونا تصویر جالبی ساخته 
است.این پســربچه در پالکارت خود نوشت: کورونا لطفاً به من 
پیراهنت را بده!ســایت گل با انتشــار این عکس به طنز نوشت: 

مطمئن نیستم که خودت هم پیراهن کرونا را بخواهی.

محمد انصاری مدافع پرســپولیس که بــا مصدومیت اخیرش از 
لیســت گل محمدی کنار گذاشته و در آستانه فسخ قرارداد بود 
حاال با نظر کادرفنی دوباره به تیم برگشــته و تمریناتش را آغاز 
کرده اســت. او پس از اولین تمرین نرم دوی کنار تیم پستی از 
تمرین شــوت زنی خود با کپشنی از آیه ۶۵ سوره یونس منتشر 
کرده و نوشته است: »سخنان آنان تو را غمگین نکند؛ چرا که عزت 
همه دست خداست و او شنوای داناست است« گفتنی است این 
بازیکن در صورت رسیدن به شرایط آرمانی می تواند در فینال لیگ 

قهرمانان بازی کند.

محمد انصاریسایت گل
از شجاعی، وینگری که در این فصل از نساجی به پرسپولیس 
پیوسته و اتفاقا آخرین پنالتی مقابل النصر را به گل تبدیل کرد 

به عنوان مهاجم جدید یحیی نام برده می شود.
 در نبــود مهاجم احتماالً این بازیکن به خط حمله برود. او در 
جدیدترین پست خود از جاه طلبی ها و سختی هایی که در این 
راه کشیده نوشته»فرق زیادی است بین کسی که روی قله به 

دنیا آمده است و کسی که از پایین به قله رسیده است. 
شــجاعی با این پست نشان داد که برنامه های ویژه ای  برای 

درخشش در پرسپولیس خواهد داشت.

وحید مظاهری که فســخ یک طرفه اش و انتقال به اســتقالل 
با اعتراض تراکتوری ها منجر شــده و کارش به کمیته تعیین 
وضعیت بازیکنان کشیده در اســتوری از تأخیر در اعالم رأی 
ناراحتی خود را ابراز داشــته و نوشته است: نمیدونم دلیل این 
همه تأخیر برای اعالم رأی چیه؟چرا وقتی محرز میشه جعل 
شــده رأی را اعــالم نمی کنند؟ جرا باید جرم کســانی که با 
کارهاشون به فوتبال ایران و هواداران خیانت می کنند مخفی 
بمونه؟ گفتنی زیاده... زمانش موقع لبریز شدنه صبره که خیلی 

نمونده.

وحید مظاهریشجا عی

ناکامی مدیران استقالل درکاهش قراردادچند میلیاردی بازیکنان

قراردادهای داخلی بیشتر از جریمه های خارجی !

ضد  حمله

 حضور پُررنگ سرخابی ها
 در تیم منتخب لیگ قهرمانان آسیا

ورزش: با پایان نظرســنجی های AFC برای انتخاب برترین های هر 
پُســت لیگ قهرمانان آســیا 2020 در منطقه غرب، هشت بازیکن از 
ســرخابی های ایران در ترکیب تیم منتخب این رقابت ها قرار گرفتند 
و یحیی گل محمدی هم بهترین سرمربی مسابقات شد. به این ترتیب 
حامد لک، شجاع خلیل زاده، سعید آقایی، سیامک نعمتی، بشار رسن، 
کمال کامیابی نیا، مهدی قایدی و ارسالن مطهری، بازیکنانی بودند که 
از استقالل و پرسپولیس در این تیم حضور داشتند. مایکون و عبدالرزاق 
حمداهلل از النصر عربستان و بغداد بونجاح از السد قطر، دیگر بازیکنانی 
بودند که با رأی کاربران ســایت AFC، در تیم منتخب لیگ قهرمانان 

آسیا دیده می شوند.

اسکوچیچ: هدفم صعود ایران به جام جهانی 
۲۰۲۲ است

ورزش: سرمربی تیم ملی فوتبال ایران مهم ترین هدف خود در این تیم 
را راهیابی ملی پوشان فوتبال کشورمان به مسابقات جام جهانی 2022 
دانســت. دراگان اسکوچیچ که شاگردانش پنجشنبه شب  در دیداری 
دوســتانه موفق شدند تیم ملی بوسنی و هرزگوین را در شهر سارایوو 
با نتیجه 2 بر صفر شکســت دهند، در گفت وگوی تصویری با روزنامه 
»اسپورتســکه« چاپ زاگرب کرواسی خاطر نشان کرد: تیم ملی چند 
اردوی دیگر خواهد داشت، چون باید خودمان را برای بازی های انتخابی 
جام جهانی 2022 آماده کنیم، اما برگزاری این اردوها بسته به شرایط 
موجــود کرونایی دارد. وی همچنین درباره هدفی که با تیم ملی دارد، 
اظهار کرد: هدف من این اســت که تیم ملی فوتبال ایران را به مرحله 

پایانی جام جهانی 2022 برسانم.

آخرین وضعیت مصدومیت  انصاری
ورزش:  پزشــک تیم فوتبال پرســپولیس به تشریح آخرین وضعیت 
مدافع سرخپوشان پرداخت. علیرضا حقیقت در گفت وگو با رسانه باشگاه 
پرســپولیس، درباره آخرین وضعیت محمد انصاری که از روز شنبه به 
تمرینات سرخپوشــان بازگشــت، گفت: برنامه های درمانی و ورزشی 
انصاری طبق برنامه پیش می رود و ما از روند درمان این بازیکن راضی 
هستیم. وی افزود: طبق قولی که پیش از این داده بودیم انصاری از آذر 
ماه می تواند به پرسپولیس کمک کند. او روز گذشته دوباره در تمرینات 
حاضر شــد و دقایقی نرم دوی کرد. برنامه های درمانی این بازیکن در 

روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت.

غیبت مهاجم برزیلی در تمرینات سپاهان
ورزش:  اســتنلی کــی روش مهاجم برزیلی تیم فوتبال ســپاهان با 
مصدومیت مواجه شــده است و در تمرینات این تیم حضور ندارد.این 
مهاجم  در حال پشت سر گذاشتن مراحل درمانی است و احتمال اینکه 
در هفته  دوم مسابقات لیگ برتر به میدان برود، اندک است.گفتنی است  
که سپاهان در چارچوب هفته دوم مسابقات لیگ برتر، ساعت 1۶:20 

روز پنجشنبه میزبان آلومینیوم اراک خواهد بود.

ادعای خرید جدید ذوب آهن
به خاطر کرونا نشد به منچستریونایتد بروم!

ورزش:  هخامنش ناییج هافبک اســبق تیم های پایه سرخابی با عقد 
قراردادی یک ســاله به تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان پیوست. وی در 
مورد حضور در جمع شاگردان رحمان رضایی اظهار کرد: سال گذشته 
برای من شرایطی فراهم شد که به تیم پایه منچستریونایتد انگلستان 
بپیوندم که متأســفانه  شــیوع ویروس کرونا مانع حضــور من در آن 
تیم شــد. حضور من در باشــگاه ذوب آهن فرصتی است که بتوانم به 
هدف های بزرگی از جمله عضویت در تیم ملی برسم و  با تیم ذوب آهن 

که باشگاه مورد عالقه ام است قهرمانی لیگ را کسب نمایم.

 وکیل باشگاه پرسپولیس:
 برنده پرونده شکایت النصر هستیم

ورزش:  امیرساعد وکیل سرخپوشان پایتخت درباره آخرین وضعیت 
شــکایت باشگاه النصر از پرسپولیس به کمیته استیناف کنفدراسیون 
فوتبال آســیا، گفت: همان گونه که مؤکداً و مکرراً از ســوی باشگاه و 
این جانب اعالم شده است بر اساس مدارک، مستندات و ادله ارائه شده 
در الیحه دفاعیه پرســپولیس، نتیجه حاصل از یک فرایند رسیدگی 
عادالنــه در این پرونده، چیزی جز پیروزی قاطع پرســپولیس در این 
پرونده نخواهد بود. وی ادامه داد: افرادی که تالش می کنند در فضای 
مجازی و رسانه ای این تصور را القا کنند که هواداران امیدوار به حضور 
پرســپولیس در فینال لیگ قهرمانان آســیا نباشــند، برداشت کاماًل 
نادرستی را نشر داده اند و این بر خالف منافع ملی و حاصل یک برداشت 

اشتباه از صحبت های این جانب است.

دروازه بان استقالل راهی آلومینیوم اراک شد
ورزش:  حسین پورحمیدی، دروازه بان استقالل که با ورود مظاهری 
در فصل جدید به عنوان دروازه بان سوم این باشگاه شناخته می شد، 
بعد از جلســه با مسئوالن باشگاه برای جدایی به توافق رسید. طبیعی 
بود که این دروازه بان جوان با حضور حسینی و مظاهری امیدی برای 
قرار گرفتن در چارچوب دروازه استقالل نداشت.  پورحمیدی با گرفتن 
رضایت مسئوالن باشگاه استقالل به صورت توافقی، با توجه به داشتن 
قرارداد یک ساله از این تیم جدا شد تا به صورت قرضی راهی آلومینیوم 

اراک مقصد شود. 

تمدید قرارداد وحید بیاتلو 
ورزش:  وحید بیاتلو به عنوان جوان ترین سرمربی تاریخ لیگ برتر در 
اجرای سیاست های کالن باشــگاه ماشین سازی موفق شد تا تیمی 
اقتصادی، جوان و بومی را آماده مســابقات بکنــد که این عملکرد با 
رضایت هیئت مدیره و مدیرعامل باشــگاه ماشین سازی همراه بوده 
اســت تا آن طور که باشــگاه تبریزی می گوید »در ارج نهادن به ارزش 
های نیروی جــوان، قرارداد وحید بیاتلو با توافق طرفین تا پایان لیگ 

بیست و دوم تمدید شود«.

تبریزی باید قرارداد جدید ببندد
ورزش: قرارداد تبریزی با اســتقالل تمام شده و نیاز به تمدید دارد.

محمود فکری هم از باشگاه استقالل خواسته نسبت به تمدید قرارداد 
این مهاجم اقدام شــود.این احتمال وجود دارد که فکری در مسابقات 
این فصل از تبریزی در پســت وینگر اســتفاده کند و یا در دقایقی از 

وجود او به عنوان بازیکن ذخیره بهره ببرد.

منهای فوتبال

دورخیز 14 تیم برای هفته دوم لیگ متمرکز
انتظار برای دوئل جذاب صدرنشین های 

والیبال
ورزش:  در هفته دوم لیگ متمرکز والیبال تیم های اول و دوم جدول 
رقابت جذابی را برگزار می کنند.فدراســیون والیبال بعد از برگزاری 
نشست هم اندیشــی در تعطیالت یک ماهه لیگ والیبال تصمیم 
گرفت دیدارهای باقی مانده دور رفت به صورت متمرکز و به میزبانی 
تهران برگزار شود. هفته نخست لیگ برتر متمرکز هفته گذشته با 

برگزاری 1٨ دیدار هفته های هشتم، نهم و دهم پیگیری شد.
ســپاهان در پایان بازی های این هفته توانست با یک بازی بیشتر 
نســبت به فوالد سیرجان صدرنشین شــود، اما در هفته دوم لیگ 
متمرکز که به تازگی برنامه اش از ســوی فدراسیون والیبال اعالم 
شده، این دو تیم در جنگ صدرنشینی به مصاف هم خواهند رفت. 
فدراسیون والیبال روز یکشنبه برنامه هفته دوم لیگ برتر متمرکز 
را اعالم کرد که 1٨ مســابقه دیگر در روزهای چهارشنبه، جمعه و 
یکشنبه پنجم، هفتم و نهم آذرماه برگزار خواهد شد. این بازی ها نیز 
مربوط به دیدارهای هفته های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم دور رفت 

مرحله مقدماتی لیگ برتر است.
بر اساس این برنامه، تیم های شهرداری گنبد و شهداب یزد در روز 
چهارشــنبه پنجم آذر ماه، تیم های فوالد مبارکه سپاهان و پیکان 
تهران در روز جمعه هفتم آذر ماه و تیم های شهرداری ارومیه و فوالد 

سیرجان در روز یکشنبه نهم آذر ماه استراحت خواهند داشت.
به جز دیدار تیم های فوالد سیرجان و سپاهان که شبیه به یک فینال 
است، می توان از رویارویی سایپا با سپاهان و سایپا با فوالد سیرجان 
در بازی های بعــدی هم به عنوان دیدارهای جذاب این هفته لیگ 

متمرکز نام برد.

واکنش ستاره شطرنج زنان به شایعه مهاجرت
ورزش: روند صعودی خادم الشریعه در سال های اخیر همچنان ادامه 
دارد، امــا در ماه هــای اخیر و بعد از ماجرای قهر و انصراف او از تیم 
ملی، شایعه مهاجرت این دختر شطرنج باز هم منتشر شد.حاال بعد 
از گذشت مدتی خادم الشریعه که گویا مشکل اصلی اش با مدیریت 
سابق فدراسیون شــطرنج بوده، به این شایعه واکنش نشان داده و 
در این باره به ایرنا می گوید: »تمام شایعات مربوط به رفتنم از ایران 

غلط است. 
سال گذشته پس از مسابقات جهانی روسیه از تیم ملی خداحافظی 
کردم اما خداحافظی ام به خاطر مشکلی بود که با مدیریت پیشین 
داشتم و با رفتن آنان، دوباره با افتخار در خدمت تیم ملی ایران هستم 
و منتظرم تا با شروع مسابقات، بار دیگر در میز مسابقه حاضر شوم.«.

 حضور دو ایرانی
 در جمع غول های اسنوکر جهان

ورزش:  دو اســنوکرباز ایران برای رقابت با دیگر حریفان، در جمع 
غول های اسنوکر جهان حضور پیدا خواهند کرد.شیوع مجدد کرونا 
نتوانست جلو رقابت های اسنوکر را بگیرید. در جدید ترین رقابت ها 
قرار است بازهم غول های اسنوکر جهان با یکدیگر به رقابت بپردازند. 
مسابقات آزاد ایرلند شمالی 2020 از 2۶ آبان کار خود را آغاز خواهد 

کرد و تا 2 آذر ادامه خواهد داشت. 
در این رقابت ها جاد ترامپ نفر اول اســنوکر جهان، رونی اُ سالیوان 
نفر دوم اسنوکر جهان، نیل رابرتسون نفر سوم جهان و مارک سلبی 
نفر چهــارم رده بندی جهانی حضور دارند. عــالوه بر این چهره ها، 
اسنوکربازان مطرح دیگری هم در این مسابقات با حریفان به رقابت 

خواهند پرداخت. 

کشتی ایران در خاک کرونا؛ کاوه هم مبتال شد
ورزش: مدیر فنی تیم های ملی کشــتی آزاد نیز به ویروس کرونا 
مبتال شد؛ موضوعی که به نظر می رسد با توجه به برگزاری اردوهای 
تیم ملی و رقابت های انتخابی، نگرانی بابت افزایش تعداد مبتالیان 

وجود داشته باشد.
پس از ابتالی محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، غالمرضا 
محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، مهدی تقوی و عباس حاج 
کناری مربیان تیم ملی کشــتی آزاد، حمید سوریان، نایب رئیس 
فدراسیون کشتی، محمدرضا گرایی ملی پوش کشتی فرنگی، اینبار 
تست کرونای محسن کاوه مدیر تیم های ملی کشتی آزاد نیز مثبت 
اعالم شــد.با توجه به برگزاری اردوی تیم های ملی کشــتی آزاد و 
فرنگی، این نگرانی وجود دارد که میزان ابتال در میان کشتی گیران 

و کادرهای فنی بیشتر شود.

کرونا، تورهای جهانی جودو را لغو کرد
ورزش: فدراســیون جهانی جودو مجبور شد تور جهانی خود را به 
دلیل ویروس کرونا لغو کند. ماریوس ویزر رئیس فدراسیون جهانی 
گفت که این تصمیم سختی است اما در این باره تأکید کرد ایمنی 

ورزشکاران از هر چیزی مهم تر است.
این امیدواری وجود داشت یک رویداد دیگر از تور جهانی در زاگرب 
برگزار شود که این اتفاق رخ نداد. تور جهانی جودو از اسفند ماه به 
حالت تعلیق درآمد اما از ماه گذشــته مسابقات دوباره از سر گرفته 

شد.

 یک طال، ۵ نقره و 11 برنز ایران 
در پومسه آسیا

ورزش: بــا پایان قضاوت مرحله فینال مســابقات آنالین قهرمانی 
پومسه آسیا، نمایندگان ایران موفق به کسب 17 مدال شدند.

مسابقات پومسه قهرمانی آسیا از 22 تا 24 آبان  به صورت آنالین در 
دو بخش انفرادی استاندارد و ابداعی برگزار شد که هر کشور در هر 

رده سنی می توانست حداکثر 2 بازیکن معرفی کند.
اتحادیه تکواندو آســیا قضاوت های صورت گرفته مرحله فینال این 
دوره از رقابت هــا را به صورت زنده پخش کرد و در نهایت تیم ملی 
پومســه ایران با کسب یک مدال طال، ۵ نقره و 11 برنز به کار خود 
پایان داد. طبق اعالم قبلی از سوی اتحادیه تکواندو آسیا، این رقابت ها 

رده بندی تیمی ندارد.
از میان نمایندگان ایران، سکینه هوشنگی ماهر طالیی شد، آتوسا 
فرهمند، کبری سخایی وطن، زهرا افتخاری، حمید نظری و هدایت 
آریان فــر مدال نقره این دوره از رقابت ها را بدســت آوردند و راضیه 
آقایی، سیده معصومه حسینی، نرجس شریفی، مریم عربی، محمد 
تقی حاتمی، سیدحسین موسی نیا، اکبر فروزان، علی اکبر محمدی، 

قربان دلشاد، عباس رضایی و ابراهیم خاوری به مدال برنز رسیدند.

بـرش

آلکس نزدیکان از یکی
وزارت نزدیکان به نوری
دهـــد می خبـــر ورزش
است روز به10 نزدیک
کهازهیچکسیباآلکس
نگــــرفته تماس نـــوری
وی دلیل همین به است
سایر به گرفته تصمیم
پیشنهادهایشپاسخدهد
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ادب و هنرادب و هنر

خبر

گرمای بازار کتاب در »طرح پاییز«
کتاب در سبد خانوارهای ایرانی کاالی مهجوری است که متأسفانه روز 
به روز به این مهجوریت افزوده می شود و حاال با آمدن ویروس ناخوانده 
و منحوس کرونا، شــرایط به مراتب بدتر هم شده است. کتاب فروشی ها 
مثل بســیاری از مشــاغل در این ایام کرونایی دوران رکود و رخوت را 
سپری می کنند و رونق چندانی ندارند و وضعیت کتابخانه های عمومی 
به مراتب بدتر است؛ چرا که از همان روزهای اول فراگیری ویروس کرونا 
که قرنطینه های نیم بند در گوشه و کنار کشور اجرا می شد، کتابخانه ها 
جزو نخستین مراکزی بودند که تعطیل شدند و این تعطیلی طوالنی مدت 
متأســفانه تا امروز ادامه پیدا کرده است. البته تعدادی از کتابخانه های 
عمومی ســعی کرده اند خدمات کتابداری در این شــرایط کرونایی را از 
حالت حضوری به شــکل مجازی تغییر دهند که آن هم به دلیل فراهم 
نبودن زیرســاخت های الزم در همه کتابخانه های عمومی به یک اندازه 

موفق نبوده است. 
در چنین وضعیتی، یکی از مناسبت های مهم در حوزه کتاب و مطالعه از 
راه رسیده و هفته »کتاب، کتاب خوانی و کتابداری« به عنوان فرصتی برای 
ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی و فرهنگ ســازی در میان قشرهای 
مختلف مردم، امســال و در شرایط فعلی ابداعات و خالقیت های خاص 
خود را می طلبد تا به شــیوه های متفاوت طرح ها و برنامه های هر ساله 
هفته کتاب اجرایی شود و مخاطبان فعلی را که تا حدودی از فضای کتاب 
و مطالعه دور شده اند، جذب کند. شاید یکی از راه های موفقیت در این 
زمینه، ارائه طرح های تشویقی برای مخاطبان کتاب باشد که بتواند آ ن ها 
را با کتاب آشتی دهد و کتاب های تازه را وارد سبد خانوارها کند. تجربه 
سال های گذشته نشان داده هر وقت طرح های حمایتی از سوی مسئوالن 
فرهنگی کشور برای ترویج و توسعه فرهنگ کتاب خوانی صورت گرفته، 
استقبال خوانندگان کتاب را در پی داشته و اهداف اولیه در این زمینه تا 

حدودی محقق شده است.
 از جملــه این طرح های حمایتی که این روزها و همزمان با هفته کتاب 
در حال اجراست، طرح »پاییزه کتاب« است که تخفیف های قابل توجهی 
را برای خریداران کتاب قائل می شــود. در قالب این طرح حمایتی و با 
ارائه تخفیف های ویژه به خریداران کتاب در محدوده زمانی مشــخص، 
پای مشتریان بسیاری به کتاب فروشی ها باز می شود و چه بسا تعدادی از 
این افراد عالقه مند به کتاب و کتاب خوانی به مشتری های دائمی همان 
کتاب فروشــی ها تبدیل شوند و به این شــکل رونق کسب و کار در این 
مکان های فرهنگی تا حدودی تضمین شود. اهمیت این مسئله بیشتر 
از آن جهت است که فراموش نکنیم توسعه فرهنگ عمومی بدون ایجاد 
حس تعلق به محیطی که در آن زندگی می کنیم عمالً غیرممکن است و 
در این زمینه کتاب به عنوان یک ابزار فرهنگی مؤثر می تواند نقش آفرینی 
کند، چرا که یکی از راه های مؤثر برای رســیدن به توسعه فرهنگی در 
جوامع، توجه ویژه به مسئله کتاب، کتاب خوانی و ترویج فرهنگ مطالعه 
در میان شهروندان اســت. با توجه به اهمیت این موضوع، طرح پاییزه 
کتاب امسال در روزهای کرونایی تا حدودی می تواند انگیزه  و زمینه های 
الزم برای تهیه کتاب های مورد عالقه دوســتداران کتاب را فراهم کند. 
شکی نیست خیلی از ما معموالً فهرست بلند باالیی از کتاب های مورد 
عالقه مان داریم که به دالیل مختلف خرید آن ها را به زمان های دیگری 

موکول کرده ایم.
 شــاید درصدی از دالیل این به تعویق انداختن خرید کتاب های مورد 
عالقه مان به نداشتن وقت مطالعه برگردد، اما درصد قابل توجهی از این 
مســئله به شــرایط اقتصادی و قدرت خریدمان برمی گردد که به ناچار 
اولویــت را به مایحتاج روزمــره اختصاص می دهیــم و خرید کتاب را 
می گذاریم به زمانی که سر برج اندک پولی در جیبمان باقی  مانده باشد. 
حاال اگر در این شرایط بشنویم کتاب فروشی های شهر در محدوده زمانی 
مشــخصی تخفیف های قابل توجهی به خریداران کتاب ارائه می دهند، 
وضعیت طبعاً فرق می کند و می شتابیم که از این فرصت طالیی استفاده 
کنیم و حداقل بخشــی از کتاب های مورد عالقه و فهرســت کرده در 
ذهنمان را تهیه کنیم و برای مدتی هم که شــده خوراک فکری خود را 
فراهم کرده باشــیم. در این حال و هواست که شنیدن خبر اجرای طرح 
»پاییزه کتاب« که با تخفیف های قابل توجه به خریداران کتاب همراه است، 
برای بسیاری از عالقه مندان به کتاب و کتاب خوانی به خصوص آن هایی 
که منتظر چنین فرصت طالیی هستند، خبری خوشایند و دلگرم کننده 
است؛ چرا که آن ها می توانند با بهره گیری از تخفیف های ویژه این ایام، 
قفسه های کتابخانه  خود را غنی تر کنند و برای مدتی خیالشان از بابت 
تهیه کتاب هایی که این روزها با گرانی کاغذ، گران تر هم شــده اســت، 

راحت باشد.
 طــرح پاییزه کتاب در تــداوم طرح های حمایتی و فصلی مســئوالن 
فرهنگی کشور است که به طور همزمان دو گروه مرتبط با موضوع کتاب؛ 
کتاب فروشان و خریداران کتاب را زیر چتر حمایتی خود قرار می دهد و 

رونق مضاعفی به بازار کتاب در کشورمان می بخشد.

 ادب و هنر/ جواد شیخ االسالمی    چنان که 
مشخص است کرونا تمام مسائل انسانی و به تبع 
آن مسائل فرهنگی را متأثر از خود کرده و شکل 
و شیوه فعالیت های فرهنگی را تغییر داده است. 
یکی از حوزه هایی که دچار تغییر و تحول جدی 
شده، بازار نشر و فروش کتاب است. این تغییرات 
برای بعضی ناشران و کتاب فروشان همراه با ضرر و 
زیان جدی بوده و برای بعضی کتاب فروشان نه تنها 
زیانی نداشته بلکه به فروش و سود آن ها نیز کمک 

کرده است.
 این مسئله جایی اهمیت دوچندان پیدا می کند 
که بدانیم کتاب مثل سایر کاالها با افزایش قیمت 
بار  زیر  که  مردمی  برای  و  بوده  همراه  نسبی 
فشارهای اقتصادی هستند، خرید کتاب می تواند 
خرید یک کاالی لوکس باشد! در هفته کتاب و 
دوران  در  ناشرکه  یک  سراغ  به  امروز  گزارش 
کرونا متحمل ضرر و زیان بوده و یک کتابفروش 
شهرستانی که در همین شرایط با افزایش فروش 
و سود مواجه بوده، رفته ایم تا نظر آن ها را درباره 
وضعیت حاضر بازار نشر با توجه به شرایط کرونایی 

و گرانی کتاب، بپرسیم.
 پرسش ما در ابتدا این بود »در شرایط فعلی که 
مردم را به ماندن در خانه توصیه می کنیم و این 
موقعیت بهترین زمان برای مأنوس شدن مردم با 
کتاب است، گرانی کتاب چه تأثیری بر این رابطه 
راه هایی  و کتاب فروشان چه  ناشران  و  می گذارد 
برای کم کردن این فاصله و بیشترین بهره برداری 
از شرایط به نفع کتاب دارند؟«. اما این گفت وگو به 
موضوع ها و مسائل مختلفی حول محور کتاب و 
شرایط کرونایی کشیده و به مسائل ارزشمندی در 

حوزه کتاب پرداخته  شد.

کتاب گران نیست، اما کتابخوان ها #
بی پول هستند

در ابتدا نظر آقای داریوش نویدگویی، مدیر انتشارات 
نوید شیراز را درباره گرانی کتاب و تأثیرش بر میزان 
خرید مردم پرســیدیم که با پاســخ »کتاب گران 
نیســت« مواجه شدیم. آقای نویدگویی در توضیح 
این جمله درباره گران نبودن کتاب گفت: من درباره 
گرانی کتاب آماری تهیه کرده ام که نشان می دهد 
کتاب در مقایسه با دیگر کاالها از چه میزان افزایش 
قیمت برخوردار بوده است. بیاییم یک کبریت یا هر 
کاالی دیگری که مورد نیاز مردم است را با قیمت 
کتاب مقایسه کنیم و ببینیم قیمت آن کاال چند 
برابر شده و قیمت کتاب چند برابر شده است؟ بنا 
بر تحقیق و تجربه من، کتاب نسبت به هر کاالیی 
که شما مقایســه کنید، گران نیست،اما تفاوت در 
این است که قشر کتابخوان ما معموالً قشر بی پولی 
است. آن قشــری که پولدار است هیچ ارتباطی با 
کتاب ندارد و اگر هم دنبال کتاب باشد بیشتر برای 
کالس گذاشــتن یا مقاصد دیگری غیر از مطالعه 
اســت. در نمایشگاه کتاب بعضی ها می آمدند و به 
من می گفتند »من یک دوره کتاب به رنگ قهوه ای 
می خواهم«. چرا؟! چون دکور منزلشان قهوه ای بود 
و کتاب ها را برای پز دادن نیاز داشتند! پس مخاطب 
اصلی کتاب قشر متوسط جامعه اند و در مقایسه با 
وضعیت اقتصادی این قشــر کتاب گران می نُماید 

وگرنه کتاب واقعاً گران نیست.  

بیکاری نیروی انسانی و بسته های گران #
پستی

نویدگویی در ادامه درباره طرح پاییزه کتاب بیان 
کرد: من نمی گویم طرح های پاییزه و بهاره موفق 
نبوده اســت، چون در حد خودشــان طرح های 
خوب و موفقی بوده اند، اما در کنار آن نباید ببینیم 
وضعیت تولید چگونه بوده است؟ آیا نباید ببینیم 
یک پدیدآورنده، یک نویسنده و مترجم، در مقابل 
زحمتی که می کشد حق الزحمه ای مناسب در این 

شرایط بدست می آورد یا نه؟ وقتی یک ناشر تولید 
خوب نداشته باشد، خواننده خوبی هم نمی تواند 
داشته باشــد. وقتی تیراژ کتاب ناشــر در تهران 
200 تــا 250 عدد، آن هم با چاپ دیجیتال و نه 
چاپ افست، لیتوگرافی و صحافی است، مطمئناً 
حال کتاب خوب نیســت. در این وضعیت است 
که نیروی انسانی بازار چاپ و نشر بیکار می شود و 

معادالت به هم می خورد. 
 مدیر انتشارات نوید شیراز یکی دیگر از چالش های 
کتاب فروشان در شرایط فعلی را ارسال مرسوله های 
پستی کتاب دانست و گفت: درحال حاضر یکی از 

مشکالت ما ارسال کتاب از تهران، مشهد، شیراز 
و شهرهای بزرگ به شهرستان هاست. وقتی یک 
کارتن سیگار 15هزار تومان شده است، چرا باید از 
کارتن سیگار برای ارسال استفاده شود؟ اگر فروش 
اینترنتی کتاب را تبلیغ می کنیم باید فکری برای 

هزینه های ارسال آن هم داشته باشیم. 

بودجه 20 میلیاردی نمایشگاه کتاب کجا #
خرج شد؟

نویدگویی با بیان اینکه در این 9-8 ماه گذشته تمام 
فعالیت های فرهنگی تعطیل شــده و باید بودجه 
فعالیت های فرهنگی به بازار نشــر تزریق شــود، 
افزود: چرا هزینه کرد بودجه نمایشگاه های کتاب، 
چه نمایشــگاه کتاب تهران و چه نمایشگاه های 
شهرستانی، مشخص نیست و چرا در شرایط فعلی 
این بودجه ها در مسیر توزیع کتاب بین خانواده ها 
هزینه نمی شود؟ متأسفانه هیچ خبری از هزینه کرد 

این بودجه ها نیست. 
نمایشگاه کتاب تهران که قرار بود در اردیبهشت 
امسال برگزار شود حدود 20 میلیارد بودجه داشته 
که باید خرج فرهنگ عمومی می شد. باید پرسید 
بودجه نمایشگاه هایی که قرار بود در مشهد و دیگر 

شهرها برگزار شود، کجا خرج شده است؟
این ناشر در پاسخ به این پرسش که چه پیشنهادی 
برای رفع مشکالت فعلی دارید، گفت: ما به مردم 
توصیه می کنیم در خانه بمانند، اما هیچ سرگرمی 
برای آن ها فراهم نکرده ایم. نمی توان به آن ها گفت 
دائم تلویزیون نگاه کنند. بیاییم کتاب در اختیار 
آن ها قرار بدهیم، کتاب فروشی ها را تقویت کنیم 
و همین تخفیف های پاییزه را با 50درصد تخفیف 
به مردم ارائه کنیــم. ضمن اینکه همین فروش 
پاییزه کتــاب هم در اختیار یــک گروه خاصی 
از مردم ما هســت و همه مــردم از این تخفیف 
بهره مند نیســتند. کدام یک از روســتایی های 
اطراف مشــهد یا شــیراز می توانند هزینه کنند 
و به کتاب فروشــی های داخل شــهر بیایند و در 
طرح پاییزه شرکت کنند؟ یا در شهرهای بزرگ، 
مگر همه مردم به کتاب فروشی های طرح پاییزه 
دسترســی دارند؟ قسمت زیادی از مردم ما اصاًل 
شامل فروش های پاییزه نمی شوند که باید آن ها را 

هم در این طرح دید.  

بی توجهی آقای وزیر به اهالی کتاب #
در ماه های کرونا 

نویدگویــی با بیان اینکه کرونا آســیب جدی به 
بســیاری از ناشران و کتاب فروشــان زده است، 
درباره میزان زیان انتشــارات نوید شیراز گفت: 
فروش ما در این دوران به شدت پایین آمده است 
به خصوص تبلیغاتی کــه در ماه های اول درباره 
انتقال ویروس کرونا بــا جابه جایی کتاب مطرح 
بود، موجب شــد چند ماه فروش ما به کمترین 
میزان خود برسد. ما مدام به مردم می گفتیم به 
دلیل انتقال ویروس کتاب جابه جا نکنید، این در 
حالی اســت که می توانستیم همین مسئله را از 
همان روزهای ابتدایی با رعایت نکات بهداشــتی 

حل کنیم.
  مدیر انتشــارات نوید شــیراز در پایان با بیان 
گالیه ای از وزیر ارشــاد به دلیــل کم توجهی به 
ناشران و کتاب فروشان آسیب دیده از کرونا، گفت: 
پرســش من این است که آقای وزیر در چند ماه 
گذشته چند بار از ناشران و کتاب فروشان استانی 
دعوت کرد تا در جلســه ای مشکالت و معضالت 
خودشــان و بازار نشــر را بیان کنند تا بررسی 
شــود؟ کمترین انتظار ما این بود که دست کم از 
ما دلجویی کنند و بگویند ما به یاد شما هستیم، 

اما همین انتظار هم بی پاسخ ماند. 

 معرفی کتاب، استقبال مردم،#
 سود خوب

سیدسراج الدین جزایری، مدیر پاتوق کتاب شهرکرد، 
از کتاب فروشانی است که در ایام کرونا با افزایش 
چندبرابری فروش و سود مواجهه بوده است. این 
فعال حوزه کتاب و کتاب خوانی درباره چالش های 
دوران کرونــا برای بازار نشــر و چگونگی مواجهه 
خود با این چالش ها، می گوید: من به جای اینکه 
برای برون رفت از شرایط سخت کرونایی پیشنهاد 
 بدهم، تجربه خودم در این چند ماه را بیان می کنم. 
ما در نسل سوم بازاریابی اصلی داریم که می گوید 

هر برند یک داســتان دارد. تعریف خیلی ساده و 
خودمانــی آن داستان ســرایی و بازاریابــی برای 
برندهاست. در سال های اخیر شرکت ها و صنعت ها 
دارند برای کاالهای غیرمحتوایی خودشان بازاریابی 
محتوایی می کنند و این کار برایشــان جواب داده 
اســت، اما متأسفانه در کشــور ما برای کتاب که 
خودش کاالی محتوایی است، این اصل را فراموش 

کرده ایم. 
جزایری با بیان اینکه ما به این نتیجه رســیده ایم 
اگر مردم محتوای مناســبی ببینند و بفهمند که 
این محتــوا دردی از آن ها دوا می کند، آن ها را به 
تهیه و خواندن کتاب ترغیب می کند، افزود: ما از 
درگیر شدن مردم با فضای مجازی نهایت سود را 
بردیم و محتوای مورد نظرمان را به آن ها ارائه دادیم 
به خصوص در این شــرایط کرونایی که مردم در 
فضای مجازی مدام خبرهای بد می شنوند و تا حد 
زیادی از فضای مجازی خسته شده اند و دنبال یک 
جایگزین مناســب برای آن و در کنار آن هستند. 
معرفی کتاب به عنوان یک کاالی ســرگرم کننده 
و جذاب و بازاریابی از این طریق می تواند بهترین 
فرصت باشــد. فضای مجازی برای تولید محتوای 
بازاریابی کتاب فرصت بســیار ویژه ای اســت. در 
واقــع فضای مجازی بهترین زیرســاخت را برای 

داستان سرایی یا بازاریابی محتوایی فراهم می کند. 
استفاده از فضای مجازی برای تبلیغ و ترویج کتاب 
کمک می کند مردم به محتوای خوب دست پیدا 

کنند و به مرور به تهیه کتاب ترغیب شوند.  
مدیر پاتوق کتاب شهرکرد با بیان اینکه این استراتژی 
برای ما جواب داده است، درباره میزان فروش پاتوق 
کتاب شــهرکرد گفت: ما با بهــره بردن از همین 
فضا توانستیم فروشمان را چندبرابر افزایش دهیم 
و چند نیروی جدید هم به مجموعه اضافه کنیم.

 تبلیغ کتاب توسط شخصیت های#
 مورد توجه

این کتابفروش در پاسخ به این پرسش که چطور 
به این میزان از فروش دست پیدا کردید، گفت: از 
روزی که داستان کرونا جدی شد و در اسفند ماه 
قرنطینه خانگی مطرح و اوایل فروردین اجرایی شد، 
برنامه ریزی را شروع کردیم، چرا که نمی توانستیم 
بیکار بنشــینیم. همان فرصتی که پیشــتر برای 
کارهای حضوری می گذاشتیم را به سمت فعالیت 
در فضای مجازی بردیم و بازاریابی محتوایی کردیم. 
مثالً از طریق اینفلوئنسرها محتوای خودمان را به 
مخاطب عرضه کردیم. از طریق افرادی که مخاطب 
آن ها را می شناخت و حرف آن ها را قبول می کرد، 
برای کتاب های شاخص تبلیغات کردیم و گفتیم ای 
مردم! محتوای اصلی که در فضای مجازی به دنبالش 
هستید، در کتاب است و هیچ چیز جای کتاب را 
نمی گیرد. به لطف خدا و به نام امیرالمؤمنین)ع( با 
کتاب »علی از زبان علی« کار را شــروع کردیم که 
استقبال خیلی خوبی هم از آن شد. چنان که در 
یک برهه از فعالیتمان برای اینکه بتوانیم استقبال 
مردم را پوشــش بدهیم، فراخوان کمک جهادی 
دادیم که خیلی از دوســتان به صورت جهادی به 
کمک ما آمدند تا بتوانیم ســفارش های مردم را 
به موقع ارسال کنیم. همچنین از شخصیت های 
تأثیرگذار مثل آقــای پناهیان و دکتر رفیعی هم 
برای معرفی کتاب هــا و محتوای خودمان خیلی 
کمک گرفتیــم. معرفی این دو بزرگوار در ترغیب 
مردم خیلی مؤثــر بود، منتها کار اصلی و مهم ما 
عرضه محتوا در قالب جدید و همراه با جذابیت بود. 
جزایری با بیان اینکه کتاب فروشان ما باید خودشان 
را با شرایط روز وفق دهند، گفت: اگر کتاب فروشان 
ما از همان روزهای آغازین خودشان را برای فروش 
اینترنتی و فعالیت مؤثــر در فضای مجازی آماده 
می کردند، متحمل ضرر و زیان نمی شــدند. این 
مسیری بود که خود ما تجربه اش کردیم و موفق 
بودیم. جالب است بدانید میزان مبادالت و فروش 
اینترنتی در استان ما به شدت پایین بود، اما ما با 
فعالیت خودمان در حوزه فروش  مجازی کتاب این 
مبادالت را نزدیک به 70درصد افزایش دادیم که 

عدد بسیار مهمی است.  
این فعال حوزه کتــاب و کتاب خوانی در پایان با 
بیان اینکه مردم دنبال فعالیت جدید و جذاب در 
حوزه کتاب خوانی هستند، افزود: کتاب یک کاالی 
فوق العاده سنتی و کالسیک است، اما ارائه بدیع و 
خدمات جنبی و جذاب در کنار آن، کتاب را به روز 
می کند. ما تا جایی که بتوانیم کتاب ها را کادوپیچ 
می کنیم و با شــکل و شمایل زیبا و مناسب برای 
مخاطب ارســال می کنیم. در این دوره هم برای 
اطمینان مشتری کتاب ها را ضدعفونی و بسته بندی 
پالســتیکی می کنیم تا مخاطب وقتی بسته را از 
مأمور پست تحویل گرفت بتواند همان دم در کتاب 
را از بســته خود خارج کند و بعد به داخل منزل 
ببرد. همچنین داخل بسته پد ضدعفونی کننده 
می گذاریم تا مشــتری با خیال راحت کتاب را در 
دست بگیرد. در تمام مراحل از آماده سازی کتاب 
و ارســال آن برای مخاطبانمان پست و استوری 
ارســال می کنیم تا با کمترین نگرانی و بیشترین 
اعتمادسازی کتاب های خود را از ما تحویل بگیرند.

روایت 1

نمایشگاهکتابتهرانکهقراربود
دراردیبهشتبرگزارشودحدود
20میلیاردبودجهداشتهکهباید
خرجفرهنگعمومیمیشد.باید
پرسیدبودجهنمایشگاههاییکه
قراربوددرمشهدودیگرشهرها
برگزارشود،کجاخرجشدهاست؟

روایت 2

و شرکتها اخیر درسالهای
صنعتهابرایکاالهایغیرمحتوایی
خودشانبازاریابیمحتواییمیکنند
داده جواب برایشان کار این و
است،امادرکشورمابرایکتاب

ایناصلرافراموشکردهایم

یادداشت

علی اهلل سلیمی، نویسنده و منتقد
annotation@qudsonline.ir

ناشران و کتاب فروشان از فرصت ها و چالش های صنعت نشر در هفته کتاب  می گویند

فضای مجازی  درخدمت  بازار کتاب

خیزش کاریکاتوریست ها  علیه »ترامپ«
قدس آنالین: انتخابات ریاســت جمهوری ایاالت متحده به 
پایان رسیده اســت، اما فعالیت کاریکاتوریست های سراسر 
جهان آغاز شده و موضوعاتی همچون»ممانعت دونالد ترامپ« 

برای پذیرفتن نتایج انتخابات، سوژه کاریکاتورها شده است.

»آدام زایگلیس« کاریکاتوریست برنده جایزه پولیتزر از کسانی 
بود که با اعالم نتایــج اولیه انتخابات به این موضوع واکنش 
نشــان داد. در اثر این کاریکاتوریســت، ترامپ در حالی که 
قصد ندارد از ریاست جمهوری آمریکا دست بکشد، به تصویر 

کشیده شده است.طرح هایی که ترامپ را در شکل یک کودک 
بهانه گیر یا حین سنگرگیری در کاخ سفید نشان می دهد، از 
دیگر کاریکاتورهایی هستند که این روزها در فضای مجازی 
به چشــم می خورند.حضور»دونالد ترامپ« در زمین گلف در 

روزهای شــمارش آرای  ریاســت جمهوری هم دیگر سوژه 
کاریکاتورهای روزهای اخیر بود.یکی از این طرح ها ترامپ را به 
تصویر می کشد که ادعای پیروزی در انتخابات را دارد، اما در 
جوراب کثیفی که قرار است دور انداخته شود، گیر افتاده است.

هنرهای تجسمی

تازه های نشر
»قصه های جورواجور« در بازار کتاب
 ســوره مهر   »جوجه عمه ربابه« جلد ســوم از 
مجموعــه قصه های جورواجور داســتان های کوتاه 
فارسی است.در این مجموعه قصه هایی کوتاه به قلِم 
نویسندگانی چون داوود امیریان، محمد باغبان آقایی، 
ابراهیم حســن بیگی، فرهاد حســن بیگی، مجید 
درخشانی، افسانه شعبان نژاد، محسن مؤمنی، مهدی 
میرکیایی، عبدالمجید نجفی و... گنجانده شده است.

در بخشی از این کتاب آمده است:»عمه ربابه به اتاق 
آمد. من هم با زنبیل جوجه ها وارد اتاق شــدم. مادر 

نگاهی به عمه ربابه کرد و وقتی دید او متوجه نیست، با چشم و ابرو به من فهماند 
که جای جوجه ها توی حیاط است. من هم که می دانستم عمه ربابه جوجه هایش 

را دوست دارد، گفتم: »ولی عمه ربابه ناراحت می شود«.
عمه ربابه به من نگاهی کرد و گفت: »از چی عمه جون...«

مادر با دستپاچگی گفت: »از هیچ  چی. کسی که چیزی نگفت«.
بعد هم چنان اخمی به من کرد که جوجه ها را همان جا گذاشتم و به اتاق دیگر 
رفتم.مادر به اتاق آمد؛ ولی پیش از آنکه به سماور نزدیک شود، به من نزدیک 
شد و به  جای شیر سماور، گوش مرا پیچاند و گفت: تا تو باشی، آبروی آدم را 

جلوی میهمان نبری«.  

 کانــون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان
  مجموعه  1۶جلدی »فرهنگ قصه شناسی یلدا« اثر 
علی  خانجانی با معرفی 8هزار روایت شفاهی به ثبت 

رسیده از قصه های ایرانی منتشر شد.
ایــن مجموعه حاصــل تالش پنج ســاله 70 نفر از 
کارشناسان، پژوهشگران و ویراستاران است که می توان 
گفت تقریباً تمامی قصه ها و افسانه های اقوام ساکن در 
ایران زمین پس از بررسی 222 منبع مختلف، در این 
مجموعه گردآوری شده است. این مجموعه عالوه بر 

معرفی راویان، نویســندگان و گردآورندگان قصه ها و افســانه های ایرانی و درج 
خالصه روایت های جمع آوری شده، اطالعات ارزشمندی درباره بن مایه  هر قصه، 
پیام های اصلی و فرعی قصه ها، شخصیت های انسانی و غیرانسانی موجود در هر 
قصه را عنوان می کند. یافته های دیگر پژوهشی شامل دعاها، سوگندها، نفرین ها 
و دشنام ها، از دیگر مواردی است که در این مجموعه به مخاطب ارائه می شود و 
می تواند زمینه ساز بسیاری از فعالیت های تحقیقی و رفتارشناسی اقوام و جوامع 
براســاس قصه ها و افسانه های هر دیار باشــد.  در طراحی جلد این مجموعه از 
تصویر قالی های ایرانی استفاده شــده است. این مجموعه با شمارگان یک هزار 

و 200 نسخه منتشر شده و هر یک از جلدهای آن 90هزار تومان قیمت دارد. 

 جمکران  کتاب »چهار فانوس« نوشــته ســعید 
تشکری درباره چهار نایب خاص امام زمان)عج( منتشر 
و راهی بازار نشــر شــد. نمایندگان خاص حضرت 
ولی عصر)عج( چهــار تن بودند که ســازمان عظیم 
ارتباطی شــیعیان را مدیریت می کردند. این  افراد در 
فرهنگ شــیعه به »نُّواب اَربَعه« معروف  هستند.نواب 
اربعــه، به چهار نماینده خاص امــام مهدی)عج( در 
عصر غیبت صغری گفته می شود که واسط امین میان 
شیعیان و امام غایب بودند. نخستین آن ها از اصحاب 

باسابقه و مورد اعتماد امامان پیشین بوده و پس از فوت، یکی پس از دیگری، از 
طرف امام زمان)عج(، با معرفی نایب پیش از خود شناخته می شدند. این چهار نفر 
به مدت 70سال، نیابت امام زمان)عج( را عهده دار بودند و با مدیریت یک شبکه 
گسترده انسانی، پل ارتباطی میان شیعیان و امام در دورترین شهرهای اسالمی 
بودند.»چهار فانوس« داســتانی است که سعید تشکری در چهار فصل به روایت 
بخش هایی از زندگی نمایندگان خاص امام زمان )عج( و زوایای پنهانی آغاز عصر 
غیبت و فضای بحث برانگیز نیابت ایشان پرداخته است. در این اثر سعی شده آن 
جامعه چندالیه در قالب داســتان به تصویر کشیده شود. این  کتاب به  تازگی با 

2۶7 صفحه و قیمت ۴۴هزار تومان از چاپخانه خارج شده است.

 داستانی درباره نایبان امام زمان)عج(۸هزار قصه شفاهی در یک کتاب

 »ناهید طباطبایی«
 از نویسندگی و کتاب می گوید

ایســنا: »ناهید طباطبایــی« از 
و کتــاب می گوید.  نویســندگی 
این نویســنده میهمان هشتمین 
آنالین هنر  ویژه برنامه »گفتارهای 
فردا« با موضوع نویسندگی و کتاب 
خواهد بود.ایــن گفت وگو در روز 
دوشنبه )2۶ آبان ماه( ساعت 22 از 

شبکه های مجازی مؤسسه »هنر فردا« پخش خواهد شد که آدرس های 
آن در ادامه می آید. 

https://www.instagram.com/_arttomorrow :اینستاگرام
https://t.me/arttomorrow :تلگرام

https://www.aparat.com/arttomorrow :آپارات
مؤسســه فرهنگی - هنری »هنر فردا« همچنین در نظر دارد مجموعه 
رویدادهای خود را که در ســال گذشــته به صــورت ثابت و حضوری 
برگزار می شــدند، به صورت مجازی ادامه دهد. ناهید طباطبایی متولد 
1۳۳7 در تهران اســت. رمان »چهل سالگی« از آثار شناخته  شده اوست 
که با کارگردانی علیرضا رئیسیان به فیلم سینمایی تبدیل شد. داستان 
»همایون« از مجموعه داســتان »جامه دران« نیز به  طور مشترک توسط 
ناهید طباطبایی و حمیدرضا قطبی به فیلم نامه فیلم »جامه دران« تبدیل 
شد که دیپلم افتخار بهترین فیلم نامه اقتباسی را از جشنواره فیلم فجر 
دریافت کرد. از دیگر آثار او می توان به »سور شبانه«، »رکسانا نیستم اگر...«، 

»ستاره سینما«، »برف و نرگس« و »آبی و صورتی« اشاره کرد. 
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