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 بتول باللی
دو روزتا شب یلدا بیشترنمانده است.
یلدا به عنوان بلندترین شب سال ،هرساله
جشنی را برای مردم رقم م یزند .الزمهی
برپایی این سرورخانوادگی خرید ملزومات و
خوراکیهاوخصوصامیوهیشبیلداست.
به نظر میرسد با وجود ویروس کرونا این
دورهمیهای خانوادگی در فضای خانواده
برگزار شود هرچند اکثر مغازهها طعم
ازدیاد مشتریها و شلوغیها را نمیچشند.
گرانیها بهانهای شده است که مردم کمتر
درمغازهها پیدایشان شود و ترجیح بدهند
ازدستفروشان میوه و ترهبارخرید کنند تا
شاید ریالی به آنها تخفیف داده شود .با این
وجود دستفروشان میوه هم از بازار شب
یلدا زیاد راضی نیستند و عنوان میکنند برای
گذران زندگی راهی جزاین کارندارند.
شمیوه
صحبتیباچنددستفرو 
ساعت  7شب جمعه است .هوا
رو به سردی است .چند دقیقه که بیرون
باشی دستانت سرد میشود .کنار وانت
میوهفروشی که المپ کمنوری روی انارهای
قرمز روشن کرده ،میایستم .سیرجانی عکس :امین ارجمند|پاسارگاد
هستی؟ کرمانیام .دو روزه اومدم تا برای
شبیلدا اناربفروشم .انگارفروشاتخوب
گزارش میدانی پاسارگاد ازوانتهای سیاریکه میوه شب یلدا میفروشند؛
نبوده.بدنبوده،فروشتعریفینیست.چرا؟
مثلهمیشهنیست.برایتانصرفمیکند؟
اگرانارخوبی بیاورم میصرفد.
این فروشنده گفت 37 :سال سن
دارم و برای زن و تنها فرزندم هر کاری
انجام میدهم .او ادامه داد :روزهای عادی
میشود دیگر کاسبیها میخوابد .از دو روز قبل کارتن اناربردند ازهمکارمتقریبایکمیلیونتومان.
شهردارینمیگذارد که اینجابیاییم 800-700.کیلو اضافهمیکند:بهفقیرهامیدهیم.
میپرسم اوضاع خرید مردم چطوره؟ قبال خوب از یلدا فروش انار و هندوانه خوب میشود .االن کیل و کارتخوان را با جریمه پس میدهند ولی
بار آوردم .هرروز ازساعت  8صبح تا ساعت 10-9
شب توی خیابان میایستم .ازبیرون غذا میگیرم .نبود االن که نزدیک یلداست بهتر شده است .یک هفته است همکاران من فروش نداشتهاند .او میوهها را پس نمیدهند و کسی پاسخگو نیست.
بعضی وقتها هم رفیقم برایم غذا میآورد .مشتریها خیلی چانه م یزنند و با اینکه قیمتمان ادامه میدهد :یک تن بار میآورم اگر بازار خوب مغازهداران که اعتراض میکنند ،شهرداری هم ما
میپرسم فروش انار چقدر درآمد دارد؟ از  4-3پایین است ولی باز هم تخفیف میخواهند .علی باشد دوسه روزه فروش میرود و اگر خراب باشد را اذیت میکند .درست است ما دستفروشیم
حرف پدررا قطع میکند و میگوید شهرداری خیلی یک هفته طول میکشد تا بارفروش برود .روزهای اما به کم قانع هستیم .مردم هم برای همین ازما
تومان تا 6-5تومان هرکیلو درآمد میاندازد.
او میگوید :ازبین میوهها فروش اناربرای شب اذیت میکند .پدرش ادامه میدهد :شهرداری عادی به سختی میوهها فروش میروند .مثال شب استقبال میکنند .مردم دنبال جنس ارزان هستند.
یلدا بهتر ازبقیه است .از او میپرسم فکرمیکنید میگویداینجانایستید.مجبورمجمعکنموبروم.راه یلدا ممکن است 300کیلو باربفروشم ولی روزهای همین انار 15هزارتومانی را مغازهدار 25هزارتومان
میفروشد.
امسال با دست پربه خانه بروید؟ فکرنکنم .زمانی درآمد دیگری هم نداریم که برویم دنبال کاردیگری .عادی  50کیلو یا  100کیلو.
صدای سگهای ولگرد که نزدیک بساط این
میگویم قیمتها ،شب یلدا باالتر میرود؟
میگویم چرا ناامیدید؟ جوابش فقط خندهای تلخ علی میگوید :یک روز شهرداری سه تا از سبدهای
مسلما باال میرود .البته قیمت دست ما نیست .میوهفروشپرسهم یزنند،شنیدهمیشود.
میوه ما را برد.
و کمرنگ است.
یکی دیگرازوانتیها مشهدی است .برای کاربه
او با اینکه 32سال دارد به نظربیشترازسناش هرچی باغدار قیمت را باالتر بدهد ما هم براساس
و اگربارتان بماند چه میکنید؟به مغازهدارها با
میخورد؛ «مشکالت زندگی و مستاجری وگرسنگی همان قیمت میفروشیم .ما دالل هستیم .اگر سیرجان آمده .ازشهرداری گالیه دارد .کلی وسیله
قیمتکمتریمیفروشم.
باغدار 5هزارتومان بدهد ما هم میدهیم  7هزار از من بردند .به سبدهای میوه اشاره میکند :چند
ازاو دورمیشوم و او شروع میکند به قدم زدن کشیدن و سختی باعث شده پیرشوم».
از آنها خداحافظی میکنم .علی کاپشنش را تومان .ما به همان سود همیشگی خودمان قانع سبد میوه بردند و نیاوردند .قیمت هرسبد خالی80
تا سردی هوا را ازیاد ببرد.
انار کارتنی  15هزار تومان و کیلویی  20تومان باالی گردنش کشیده و پدرش در حال پیچاندن هستیم .مثال پرتقال وکیلآباد بین  18تا  20هزار هزار تومان است و هر سبد حدود  18کیلو میوه
میدهیم .این را انارفروش دیگری میگوید .او هم شال گردن دور گردنش هست .ساعت به  8شب تومان است .اما پرتقالهای شمالی ارزانتر است .میگیرد .کیل یک و نیم تا 2میلیون تومان قیمت
دارد .دستگاه کارتخوان را پس گرفتم اما سبد و
برای شب یلدا میوه میفروشد .این فروشنده از نزدیک میشود .هوا سردترشده است .ازفروشنده بین  10تا  15هزارتومان فروش میرود.
او به سرما و گرمای کار عادت دارد :فقط کیل(ترازو) و میوهها را ندادند .آنقدر عالفی دارد و
اطراف سیرجان با پسرش که یازده ساله است در پرتقال که یک پالکارد روی وانتش گذاشته و روی
حالفروش انارهستند .او گفت :کالشغلمهمین آن نوشته پرتقال وکیلآباد شیرین و خوشمزه شب تا شب خونه هستم .مجبوریم بیاییم .او باید آنقدر بروی و بیایی تا وسایلت را پس بگیری.
به ماشینهایی که از خیابان عبور میکنند چشم  6نفرهستیم که ماهی  5میلیون تومان خانهای را
است .شکرخدا فروشم بد نیست .ازاو میپرسم در میپرسم :پرتقال چند؟ 20تومان.
سر صحبت را با او باز میکنم .میپرسم کال میدوزد :امیدمان فقط شب یلدا نیست .امیدمان اجاره کردیم .چند چوب و برگ خشک آتش زده و
این هوای سرد بچ هات سردش نمیشود؟ میگوید
شغلتان فروش میوه است؟ بله 8.سال است که به خداست .ولی شب یلدا فروش بهترمیشود .اگر گهگاهی دستانش را باالی آنها میگیرد :کاسبی بد
او مثل پدرش زحمتکش است.
اسم پسرش علی است .از او میپرسم میوهفروشیمیکنم.فصلی کارمیکنم.میوهیهر شهرداری اذیت کند که دیگر اصال فروشی در کار نیست .از جویبار شمال بار میآورم .هر دفعه یک
مدرسه نمیروی که االن اینجا آمدی؟ کالسهام فصل را میآورم .االن فصل پرتقال است .فصل انار نیست .شهرداری همکارانم را هم اذیت میکند و کامیون بار میآوریم و کمکم میفروشیم .چکار
هم انارمیفروشم .شب یلدا فقط پرتقال میآورم اجناس آنها را میبرد .مثال اناری که کیلویی  35کنیم از بیکاری است .دو تا بچه دارم که آنها را
حضوریاند .امروزتعطیل بودم که آمدم.
پدر علی میگوید :مستاجرم و ماهی یک چونبقیههمکارانم انارمیآورندمندیگرنمیآورم .هزار تومان است یک سبد میبرد .مگر کاسب مشهد گذاشتموبرای کاراینجا آمدهام.پساندازکه
او میگوید :شب یلدا مثل ایام عید نوروز بیچاره چقدر درآمد دارد .تازه جریمه هم میکنند نمیتوانم بکنم .باید خرج خودم را هم اینجا بدهم.
میلیونتومان اجارهمیدهم.قبال کارگریمیکردم.
کارها که کم شدند آمدم دستفروشی میکنم .میماند .از یک هفته قبل از شب یلدا مردم خرید از  200تا  500هزار تومان .چند سبد انار از همکار مجبورم برای خرجی زن بچههایم میوه فروشی
حدود  300کیلو انار میآورم و تا سه روز آنها را میکنند و فروش عالی میشود اما یک هفته بعد من بردند و پس نیاوردند و میگویند به بهزیستی کنم بهتر از دزدی و کار خالف است .حداقل نان
میفروشم.چراغیرازانارمیوههایدیگرنمیآورید؟ هم کاسبها باید بروند خانه و پشه بپرانند .همهی میدهیم .این بندهی خدایی که توی شهر غریب حالل درمیآورم .کاسبی میکنم و برایشان پول
مردم خریدشان را برای شب یلدامیگذارند .حکایت کاسبی میکند با خرج زن و بچهاش چکارکند .حاال میفرستم.
ماشین وانت ندارم و نمیتوانم راحت باربیاورم.
میپرسم بازارچطوراست .راضی هستی؟ مردم
تمام انارها را میفروشی؟ اگر هم بماند یا شب یلدا حکایت عید است .دوسه روزقبل ازشب بهزیستی واجبترازاینها است؟ همیشه وسایل
خودمان میخوریم یا به همسایهها میدهیم.علی یلدا بازار واقعا عالی میشود و شب یلدا که تمام میوهفروشها را میبرند.مثال چندوقت پیش  4پولی ندارند که حتی برای شب یلدا خرید کنند.

تمام امیدمان به شب یلداست

کارشناس حقوقی فوتبال رای کمیته انضباطی را
مبنی برتغییرنتایج گلگهربابت استفاده ازبازیکن
گابنی زیرسوال برد.
توگو با رادیو ورزش
هوشنگ نصیرزاده در گف 
درخصوص حکم کمیته انضباطی که با کاهش 7
امتیازازتیم گلگهرهمراه بود ،اظهارداشت :با توجه
به امتیازاتی که ازاین تیم کسرشد درخصوص این
حکممیخواهمصحبتکنمکهالبتهاینصحبتها
ازجایگاهشخصیخودم استو ارتباطیبهمسئولیت
من در سازمان لیگ و مسائلی از این دست ندارد و
میخواهم در مورد موضوعی که به ورزش فوتبال
ارتباطداردصحبت کنم.
همانطورکه اطالع دارید ما یک آییننامه جذب
بازیکنان خارجی داریم که این آیین نامه در سال
 93را خود نوشتم ولی در خصوص آییننامه سال
 1400موضوعی که خیلی برای ما مهم بود گرفتن
ضمانتنامه بانکی بود که به دلیل بدهیهای کالن
باشگاهها وضع شده بود .از زمانی که این آییننامه
را وضع کردیم یک سری اصالحات هم درخصوص
قواعدجذببازیکنخارجیدرنظرگرفتهشد کهبرای
بهبود سطح کیفی لیگ صورت گرفته شد .به عبارت
دیگر برای اینکه بازیکن با کیفیت جذب شود یک
سری قوائدی در نظر گرفته شد که اگر میخواهیم
بازیکن با کیفیت بیاوریم این بازیکن به واسطه بازی
ملی در کشورش ،کیفیتش مورد تایید قرار گرفته
باشد.
وی افزود :ما در نظر گرفتیم که بر فرض اگر
رنکینگ تیم ملی آن کشور باالست  2بازی و اگر
پایین است  4بازی ملی برای بازیکن در نظر گرفته
شود تا جذب شود .خب شما بازیکنی جذب میکنی
که این تعداد بازی ملی را ندارد آن شرایط که برای
کیفیسازیلیگدرنظرگرفتهشدهمراعاتنمیشود.
در این شرایط سازمان برگزاری مسابقات میتواند
معترض شما شود و بگوید چرا کیفیت مسابقات

فکر نکنم امسال زیاد کاسبی خوب باشد.
با مشتریها که صحبت میکنم میگویند
پولی توی دستوبالمان نیست ،آنهایی
که پول دارند شب یلدا میگیرند اما طبقهی
کارگر نمیتواند .گاهی بار میماند و خراب
میشود .نیازمندها هم زیاد میآیند و میوه
میخواهند من هم در حد توان به آنها
کمکمیکنم.
میپرسم فکر میکنی چقدر توی این
کار دوام میآوری؟ با این همه سختی فکر
نمیکنم زیاد دوام بیاورم .خیلی خسته
میشوم .ساعت کارم زیاد است .ازصبح تا
آخرشب .شبها هم باید بروم و برای خودم
غذا درست کنم .بعد هم باررا درست کنم و
برای فروش فردا داخل ماشین بریزم.
بعدازظهرروزشنبه تقریبا چهارروزمانده
به شب یلدا ،ازدستفروشی که توی آفتاب
پائیزی ایستاده است میپرسم میدانی شب
یلدا چه شبی است؟ میخندد و سرش را
به عالمت نه تکان میدهد .رو به پدرش
میگوید :بابا شب یلدا چه شبی است؟ پدر
درجواب پسرجوان میگوید :نمیدانم؛ من
بیسوادم .شب یلدا جشن نمیگیرید؟ االن
نه .آسایشندارم.بایددنبالگوسفندانمبروم
و تا شب هم اینجا میوهفروشی کنم .چرا
فقط انارمیفروشی؟ پول نیست که بتوانیم
بقیهی میوهها را بیاوریم .همین ماشین را
هم قسطی گرفتم که بتوانم با آن کار کنم.
میپرسم چرا هندوانه نمیفروشی؟ مردم
زورشان نمیرسد بخرند .االن یک هندوانه
 50هزار تومان میشود .او ادامه میدهد:
میوهها خراب است و افت دارند .چکار کنم .اگر
فروش نروند به همسایهها میگویم بیایید برای
خودتان ببرید .قیمت ما کمتر ازمغازهدارهاست.
البته آنها هم حق دارد .پول برق و آب و اجاره
مغازه زیاد است.
میگوید :یک روز  200کیلو فروش کردم.
گمانم مردم زودتربرای شب یلدا خرید میکنند و
میگویندقیمتهاسهبرابرمیشود.
شما هم برای شب یلدا قیمتها را باال
میبرید؟ نه .به همان قیمت خرید راضی هستم.
دستفروش نمیتواند گران بدهد .چون بارش
فروش نمیرود و خراب میشود .ما با رضایت
مشتری کار میکنیم .او معتقد است؛ از دو روز
دیگرخرید شروع میشود.
میوهفروش سیار دیگری که که بینهایت
خوشرو و خندهروست .میگوید :اسمم جعفر
است و  31سال سن دارم .از بچگی کار میکنم.
 13سال دستفروشی میکنم .مغازه هم داشتم
ولی گرفتاری و حیرانی زیاد بود .دستفروشی هم
اجباری است .چارهای نیست .در سرما و گرما
کار میکنم .اگر هوا سرد باشد نمیشود کار کرد.
کال ماهی  20روز بیشتر نمیشود کار کرد .االن
شریط سخت شده و مثل سابق نیست .فقط
خرجیمان درمیآید .مردم قدرت خرید ندارند
و درتوانشان نیست میوهی گران بخرند .بعضی
آرزو دارند یک کیلو پرتقال بخرند .میپرسم چه
انتظاری ازفروش شب یلدا داری؟ با خنده جواب
میدهد :همهچی را پیشبینی کردم .فکرم خدارو
شکرمثبت است .بارم نمیماند و فروش میرود.
خداروشکر از کاسبی راضی هستم .می گوید :از
باغدارها میوه میگیرم .چون ارزانتر میدهند.
آنقدر خوشبرخورد است که وقتی ماشینهایی
ازخیابان رد میشوندبرایش دست تکان میدهند
و حالش را میپرسند.

یادداشت

شب یلداست
ِ
ظلمت ِ
 رضا مسلمیزاده
اسطوره و آیین
همزاد دیرینهی آدمی
است .انسان رهاشده و
سرگشته در زمین ،برای
فهم جهان و کاستن از
اضطرابی که زندگی را
برای او دشوار میکرد ،به اسطوره پناه برد و در
بزرگداشت اسطوره ،آیین را شکل داد .علیرغم
تمام پیشرفتهای قرون اخیر و تسلط انسان
بر طبیعت و رشد دانشهای عقلی که به نظر
میرسید اسطوره را در نزد انسان بیمعنا کند،
تنهایی و بیکسی انسان تشدید شده است.
حاال تحمل این روزگار ،سختتر از روزگاری
است که انسان از طریق باورهای اساطیری
در پیوندی عمیق و وثیق با جهان بود .حاال
اشرفالمخلوقات هرچه تواناییهایش را بیشتر
گسترش داده ،به همان میزان تنهاتر شده
است .پر کردن این خأل و تنهایی برای انسان
جدید کار آسانی نیست .بسیاری از آیینهای
پیشین با باورهای «انسان خردمند»ی که به مقام
«خداگون» دست یافته سازگار نیست و زیست
اسطورهای اگرهم مفید باشد ،میسرنیست.
برای ما که در جهان کنونیمان ،تابستان و
زمستانچندانفرقینمیکندوشبهایطوالنی
کفاف کمبودوقتمانرانمیدهد،شب
زمستان
ِ
یلدا فاقد آن معنا و کارکردی است که نیاکان
کشاورز و دامپرور ما داشتهاند .آنها در پیوندی
ق با طبیعت و به دور از مظاهر و نعمات
عمی 
شهرنشینی ،برای مفهوم بخشیدن به ایام بیکاری
و رهایی ازخمودگی پاییزو زمستان که ازکاشت
و داشت و برداشت محصوالت کشاورزی خبری
نیست و دامپروری هم در روزهای سرد چندان
کاریندارد،نیازمندبرساختنداستانومفاهیمی

 پاسارگاد
بـه انـدازهی کافـی میـوه وجـود دارد.
بـه گـزارش روابـط عمومـي اداره صنعـت،
معـدن و تجـارت شهرسـتان سـیرجان
غالمعبـاس عربپـور سرپرسـت اداره
صمـت سـیرجان کیفیـت میوههـای شـب
یلدا امسال را بهتر از سال گذشته ارزیابی
کـرد و گفـت :در زمینـه میـوه کمبودی در
بـازار شهرسـتان نخواهیـم داشـت و نظارت
بـر بـازار شـب یلـدا بـر عهـده اداره صنعـت،
معـدن و تجـارت و اتـاق اصنـاف اسـت و
این اداره گشـت نامحسوسـی را بر عهده و
بامتخلفـان برخـورد مـی کنـد.
محمـد نجمینـوری رئیـس اتحادیـه
میـدانداران میـوه وتـره بـار شهرسـتان
سـیرجان نیـز ضمـن اشـاره بـه اینکـه
کیفیـت میـوه بـرای ورود بـه شهرسـتان
بـرای مـا برکمیـت اولویـت دارد گفـت:
بصـورت شـبانه روزی نرخهـای عرضه میوه
و سـبزیجات بـا کیفیـت را از مبـدا رصـد

 تغییرنتیجه و 0-3کردن بازیها با قانون و منطق درتضاد است

اظهارداشت :طبق قوانین داخلی مسئولیت بررسی
و صحت سنجی مدارک و صالحیت بازیکن طبق
شرایط مندرج در آییننامه با باشگاه است و از این
نظرباتوجهبه اطالعاتضدونقیضی که ازفدراسیون
فوتبال گابن به فدراسیون فوتبال ایران رسیده در

صورتی که مسجل شود او شرایط بازی در ایران را
ندارد کارتبازیاشباطلودیگراجازههمراهیتیمرا
نخواهدداشتولیباتوجهبه اینکه اینقانونداخلی
استوجزوقوانینبینالمللینیستبازیکنمیتواند
تمام حق و حقوق خود را تا پایان دوره قراردادش از

امروز الکچری و شومینهافروز نبود ،یلدا همان
مفهومی را داشت که تا اعماق تاریخ داشته
است.
بزرگداشت نخستین شب زمستان و آغاز
چله با گذشته بسیار متفاوت استِ .کشت
محصوالت باغی،
ای
ِ
گلخانهای و حفظ سردخانه ِ
رساندن هندوانه و انار و
مجاهدت
دیگر نیاز به
ِ
ِ
انگور را از تابستان به زمستان ندارد .اما همهی
تفاوت در این نیست.
درروزگاری که دشواریهای اقتصادی و تورم
فزاینده ،زندگی را برای بسیاری از اقشار متوسط
جامعه سخت و دلهرهآور کرده است« ،زندگی
«زیست نمایشی» انسان
مصرفی» و از آن بدتر
ِ
امروز ،شب یلدا را به مسابقهای مبتذل تبدیل
کرده که احتراز از آن واجب و ما را به آدمهایی
خوشبختتر و اخالقمدارتر و سالمتر تبدیل
خواهد کرد .برای زندهماندن و دوام آوردن در
این زمستان اقتصادی به جشن یلدا نیازمندیم
امادریغا کهسویهیبیمارگونهی اینبزرگداشت؛
به نمایش گذاشتن سفرهها ،آرایشها و
لباسهایی است که برای این شب تهیه شده
و ازطریق اینستاگرام و دیگرفضاهای مجازی به
زودی درمعرض و مرآی ما قرارخواهد گرفت و
ظلمت یلدا را ماندگارترمیکند.

نگران کمبود میوه شب یلدا نباشید

نصیرزاده:
بر هیچ اساسی بازیکن گابنی گلگهر غیر مجاز محسوب نمیشود

باشگاهگلگهرسیرجانبگیرد.
شکرریزدرادامه عنوان کرد :این موضوع به طور
کلی چند وجه دارد .ابتدا اینکه دستورالعمل مربوط
به محدودیت جذب بازیکن خارجی هنوزابالغ نشده
استودرثانیدرمقرراتفیفابازیکنفاقدصالحیت

برای همگامی و همراهی با طبیعت بودهاند .از
همین رو طوالنیترین شب سال در نزد ایشان
نقطهی عطف و تحول محسوب میشده و آیین
یلدا بازماندهی این دورهی احتماال طوالنی از
زندگی نیاکان ماست.
برای فهم این همزیستی ،نیازمند سفر به
اعماق تاریخ نیستیم .بسیاری ازما روستازادگان
که ایامی از عمر خود را در دوران ماقبل
برقرسانی و برقکشانی گذراندهایم و مفهوم
ُ
«کنده» و «هیزم» درکودکی و نوجوانیمان چونان

خبر

درپی  ماجرای استفادهگلگهرازبازیکن خارجی و سقوط تیمگلگهربه ردهی هشتم جدول مسابقات ،هوشنگ نصیرزادهکارشناس حقوقی ورزش و آرش شکرریزوکیل
بینالمللی ورزشی  مواردی درباره اتفاقات اخیربرای باشگاهگلگهرسیرجان بیانکردند.گوشههایی ازاظهارات آنها را درذیل میخوانید.

لیگراپایین آوردی.بهعبارتدیگرفدراسیونفوتبال
و سازمان لیگ باید به گلگهرمعترض شوند که شما
چرابازیکنیجذب کردی که 4بازیملیندارد.نه اینکه
تیمهای مقابل بیایند اعتراض کنند که چرا مقابل ما
ازبازیکن با کیفیتتراستفاده نکردی .ازاین شکایت
اینطوربرداشتمیشود کهباشگاههامعترضشدند
کهچرامقابلما ازبازیکنباکیفیتتراستفادهنکردی،
چون ذات شکایت برای استیفای ضررو زیان است.
اینجایعنیشمابهگلگهراعتراضمیکنیومیگویی
برو و مقابل من بازیکن با کیفیت تربیاورو استفاده
کن ،درحالیکه شما به گلگهربازی را باختی.
وی در پایان گفت :بازهم میگویم این بازیکن
غیرمجازنیست و براساس قوانین فیفا همه پروسه
جذبش به درستی طی شده و هرجایی خارج از ایران
میتواند بازی کند .ما یک بندی نوشتیم برای اینکه
کیفیت جذب بازیکن باال برود برایش شرط بازی ملی
گذاشتیم.حاالوقتییکبازیکن ً
اصال ازکوچهجذب
شده و دارد خوب بازی میکند باید با این موضوع
کناربیاییم.
آرششکرریز،وکیلبینالمللیورزشی:رای
کمیتهانضباطینادرستوناعادالنهاست
آرش شکرریز ،وکیل بینالمللی فوتبال در
خصوص ماجرای بازیکن گابنی گلگهر و شکایت
سه باشگاه ازحضور این بازیکن درترکیب این تیم
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با بازیکن غیر مجاز متفاوت است که این در آیین
نامه ما به درستی به آن اشاره نشده و باعث شده
سوءتفاهم ایجاد شود .این مورد را فصل گذشته در
بازی سایپا -پیکان که یک تعویض اضافه انجام شد
هم دیدیم .بازیکن غیرمجازبه کسی میگویند که
محرومیتش به وی ابالغ شده باشد .مثال بازی قبل
کارت قرمزگرفته باشد .بازیکن گلگهرطبق مقررات
کارت بازی گرفته و محرومیتی به او ابالغ نشده است.
از زمانی که کمیته مسابقات و سازمان لیگ به او
اعالم کنند که صالحیت بازی ندارد و کارت بازی او
را باطل کنند تبدیل به بازیکن غیرمجازخواهد شد و
حضورش ازآن به بعد ممنوع است .دراینجا باشگاه
گلگهرطبق مقررات تشریفات الزم را رعایت کرده
است و از فدراسیون مبدا استعالمات الزم گرفته
شده و اینکه شخصی به آن ایمیل دسترسی داشته
و اطالعات غیر واقعی داده است معنیاش جعلی
بودنایمیلنیست.
 دستور رای گلگهر را مشاور حقوقی
فدراسیونفوتبالداد
به گزارش رسانه طرفداری ،در شرایطی که گفته
میشود استعالم بازیکن گابنی گلگهر را فدراسیون
فوتبال ازفدراسیون گابن گرفته و صرف نظرازصدور
رای سه برصفرو تغییرنتایج سه بازی گلگهرمقابل
استقالل ،سپاهان و پیکان ،حتما باید با فدراسیون

میکنیـم و بـا هماهنگـی اداره صمـت و
اتـاق اصنـاف میـوه وتره بار بـا کیفیت برای
شـهروندان توزیـع میکنیـم.
نجمـی نـوری اظهـار کـرد :خوشـبختانه
همـه اقلام بـه طـور فـراوان در سـطح
شهرسـتان وجـود دارد و در تمـام طـول
سـال ارائـه خدمـات بـرای تامیـن میـوه و
تـره بـار بـه همشـهریان وجـود دارد و طبـق
نیـاز پیشبینـی و ذخیرهسـازی انجـام شـده
و مشـکلی در ایـن حـوزه نداریـم.
در پایـان از همشـهریان درخواسـت
میشـود بـه منظـور مشـارکت در امـر
بازرسـی و نظـارت بـا مشـاهده تخلفاتـی
ماننـد گرانفروشـی ،تقلـب ،عـدم درج
قیمـت و عـدم صـدور فاکتـور مراتـب را
از طریـق شـماره تلفـن 124اعلام کننـد
تـا ضمـن رسـیدگی بـه موقـع بـه شـکایات
مردمـی بـا متخلفـان برابـر قوانیـن و
مقـررات جـاری برخـورد سـریع و قاطـع
صـورت پذیـرد.

فوتبالهمبرخوردمیشدامامشاورحقوقیفدراسیون
فوتبال که این روزها انگار نقشی فراتر از مشاور دارد،
فدراسیون را از این پرونده بیرون کشیده و به کمیته
انضباطی دستورداده بازیها را سه برصفرکند.
یکفایلصوتی ازغالمرضارفیعیمشاورحقوقی
فدراسیون کهبهیکی ازاعضای کمیته انضباطی گفته
بازیهاراسهبرصفرکنید ،اثباتمی کندمتاسفانهدر
اینپرونده استقالل کمیته انضباطی کهبایدمستقل
ازفدراسیون فوتبالعمل کند ،زیرسوال رفته است.
ترئیسه
پیش از این مهرداد سراجی عضو هیئ 
فدراسیون فوتبال اعالم کرده بود در فدراسیون
یک عده به عنوان مشاوربه جای روسای کمیتهها و
دپارتمانهاتصمیممیگیرندوادارهفدراسیونفوتبال
دست کسانی افتاده که مسئولیتی ندارند و فقط
دستورمیدهند.
فایل صوتی غالمرضا رفیعی و دستوری که
مشاورحقوقی فدراسیون فوتبال به دو عضو کمیته
انضباطی داده ثابت میکند حداقل در مورد مشاور
حقوقی فدراسیون حق با مهرداد سراجی است.
غالمرضا رفیعی این روزها تبدیل به تصمیم گیرنده
اصلی فدراسیون درمسائل حقوقی شده و با توجه به
حرفهای خالف واقعیت این شخص (که دربرنامه
تلویزیونی فوتبال برتربه دروغ گفته بود داوران ما باد
توپ ها را خالی میکنند و توپها را مخفیانه درکیف
خودمیگذارندو ازکشورهایخارجیبه ایرانمیآورند
و همچنین درماجرای  VARهم حقیقت را وارونه
جلوه داده و درباره نامه نگاری فیفا با ایران و الزام تیم
ملیبه استفاده ازسیستم کمکداورویدیوییدربازی
ایران و کره جنوبی و مشروط بودن میزبانی ما دراین
بازی ،راست نگفته بود) معلوم نیست چرا فدراسیون
فوتبال همچنان به مشاور حقوقیاش که باید به
خاطر راست گفتن تا به حال یا استعفا کرده باشد
و یا ازکاربرکنارشده باشد اجازه میدهد با دستورات
خود ،استقالل کمیته انضباطیو کمیتههایقضایی
فدراسیون کهبایدمستقلباشندرازیرسوالببرد.

