
همان آش و همان کاسه
صفحه رســمی رهبر معظــم انقالب در 
توییتــر بخشــی از بیانات ایشــان را در 
دیدار با دانش آموزان، درباره بُرد و قدرت 
موشکی ایران بازنشــر کرد. در متن این 
رشته توییت آمده است: »امروز جوانان ما 
موشک هایی می سازند که 2 هزار کیلومتر 
بــرد دارد و با خطای یک متر به هر کجا 
می خواهند، می خورد. طرف مقابل می گوید باید این موشک ها را از بین ببرید 
و نابود کنید و موشک شما ۱۵۰ کیلومتر برد داشته باشد. اگر قبول کنید که 

پدرتان درآمده و اگر قبول نکنید، همان آش است و همان کاسه«.

برنامه ریزی برای چاپیدن
در ۱۳ آبــان ۱۳۵۷ و همزمان با روز های 
اوجگیری انقالب، ده ها دانش آموز که در 
محوطه دانشگاه تهران تجمع کرده بودند، 
هدف تیراندازی مأموران حکومت شــاه 
قرار گرفته و به شهادت رسیدند. حاال در 
آستانه سالگرد ۱۳ آبان، جلیل محبی، دبیر 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر با انتشار 
تصویری از اشــغال النه جاسوسی و حضور دانشجویان در حیاط سفارتخانه 
آمریکا، مأموران این ســفارتخانه را مسئول کشتار ۱۳ آبان معرفی کرد و در 
اینستاگرام خود نوشت:»اگر من بودم به جای النه جاسوسی اسمش را خانه 
توطئه می گذاشتم. برنامه ریزی برای چاپیدن ایران اسمش جاسوسی نیست«.

از خوبای قدیم!
برنامه های  امیرمحمد متقیان، مجــری 
کودک کــه خیلی ها او را بــا حضور در 
برنامه های »عمو پورنگ« می شناســند، 
در اســتوری اینســتاگرام خود، تصویر 
جالبی را در کنار یک پیرمرد منتشر کرد 
و نوشت:»یه روز داشتم از حوالی میدون 
انقالب رد می شدم ایشــون صدام کرد، 
گفــت یه عکس باهام بگیر بذار تو اینترنت، گفتم چشــم ولی چی بگم در 

موردتون، گفتن: بنویس سید محمد قصاب، از خوبای قدیم«.

تا مرحله سکته پیش رفتم
راحله امینیان، مجــری برنامه »به خانه 
برمی گردیم« که چندبار برای گاف دادن 
در برنامــه زنده، مورد انتقاد قرار گرفته با 
انتشــار فیلمی از حضور ناگهانی فرزند 
یک مجری خارجــی در برنامه زنده در 
صفحه اینستاگرامش نوشت: »فقط باید 
مجري باشي تا حال و روز این مجري را با 
تمام وجودت درک کني. استرس برنامه زنده وحشتناک باالست و اتفاق های 
پیش بیني نشده هم عجیب جسم و روح مجري را به هم مي ریزه و اثراتش تا 
مدت ها مي مونه و خاطراتش در ضمیر ناخودآگاه عجیب ثبت و ضبط مي شه. 
سال ها پیش در برنامه به خانه برمي گردیم، تهیه کننده از طریق گوشي بهم 
اطالع دادند که پشت سرم دو تا موش دارن با هم بازي مي کنند. من تا مرحله 
سکته پیش رفتم، اما بدون مشکل، بخش هنري رو اجرا کردم ولي تا مدت ها 

قلب درد ناشي از اون استرس وحشتناک رو داشتم«.

 مجیــد تربت زاده  نه اولین بار بــود که ایرانی ها 
طعم »کاپیتوالســیون« را می چشــیدند و نه برای 
نخســتین بار بود که ســخنان و روشــنگری های 
امام)ره( را می شنیدند. مردم ایران یک بار در ماجرای 
»ترکمانچــای« طعــم تلخ »قضاوت کنســولی« را 
چشــیده بودند. منتها از دســت رفتــن بخش های 
وسیعی از خاک ایران آن قدر تلخ بود که کام ایرانی ها 
فرصت نیافت تلخِی کاپیتوالســیون در آن زمان را 
احســاس کند. بیشتر کشورهای اروپایی با استناد به 
معاهده ســال ۱2۰6 میان ایران و روسیه و مصونیت 
قضایی برای اتباع روســی، ســال های سال به ایران 
فشــار آورده و نوعی از کاپیتوالسیون را در روابط با 
کشــورمان حاکم کرده بودند. آمریکایی ها اما از آغاز 
دهه4۰ شکل جدیدی از این باج خواهی دیپلماتیک 
و سیاسی را طراحی کرده و در پی این بودند که آن 
را خیلی بی سروصدا و در لفاف قانون و روابط تجاری 
و سیاســی به اجرا بگذارند... ماجرای سخنرانی های 
روشنگرانه امام)ره( در سال 4۳ و بعد هم دستگیری 

و تبعید ایشان نیز دقیقاً از همین جا آغاز شد.

  تا مدرک نباشد...
الیحــه مــدت زیــادی معطل مانــده بــود. دولت 
»امینی« آن را مســکوت گذاشــته و بعد از مدت ها 
دولــت »منصور« مســئول پیگیری آن شــده بود. 
کاپیتوالســیون چند باری به مجلس شورای ملی و 
سنا رفته و در نهایت 2۱ مهر سال ۱۳4۳ بی سروصدا 
تأیید و تصویب شده بود. شهید »عراقی« در این باره 
گفته اســت: »اواخر شــهریور بود که یکي از رفقای 
ما در مجلــس اطالع داد که یک الیحه را دولت مي 
خواهد بیــاورد در مجلس و مصونیت بدهد به  هزار 
و۷۰۰ مستشــار آمریکایي... این مســئله با امام)ره( 
مطرح شد... آقا گفتند تا مدرک نباشد ما نمي توانیم 
روي آن حرفي بزنیم. شــما اگــر بتوانید مدرکش را 
تهیه بکنید... ما متن صورتجلســه را خارج کردیم و 
هم از مجلس شــورا و هم از مجلس سنا، جفت این 

صورتجلسه ها را در اختیار آقا گذاشتیم...«. 
آنچه باالتر گفتیم ثابت می کند در سال4۳ نه مردم 
از ســابقه کاپیتوالسیون چندان بی اطالع بوده و نه 
امــام و همراهان انقالبــی اش، بی گدار به آب زده و 
بدون اطالعات کافی از ماجرا تصمیم به سخنرانی و 
افشاگری گرفته بودند. امام)ره( روز و مکان خوبی را 
هم برای سخنرانی انتخاب کرده بود. خانه شخصی 
و روز 4 آبان که مصادف با والدت حضرت زهرا)س( 
هم بود. ســخنرانی در مسجد می توانست به آسانی 
توسط مأموران رژیم به هم بریزد یا از حضور مردم 
در آن جلوگیری شود. در خانه امام)ره( اما هیچ کس 
نمی توانست چیزی را به هم بریزد. جمعیت هم که 
البد یا برای حضور در درس و یا برای تبریک گفتن 

عید والدت می آمدند، چیزی جلودارشان نبود.

  من اعالم خطر می کنم!
چند ماه مانده به نخســتین ســالگرد سرکوب قیام 
۱۵ خــرداد، رژیــم مجبور به آزادی امام)ره( شــد. 
امــا فکرش را نمی کــرد امــام)ره( بالفاصله پس از 
آزادی ســخنرانی های روشنگرانه اش را از سر بگیرد. 
سخنرانی اول، فروردین ۱۳4۳ بود و سخنرانی مهم 
بعدی در شهریور همین سال. در هر دو هم امام)ره( 

به شــدت به سیاست های استعماری آمریکا تاخت و 
پته روابط میان ایران و رژیم صهیونیســتی را روی 
آب ریخت. بعد هم ماجرای کاپیتوالسیون پیش آمد 
و امام)ره( آماده ســخنرانی و افشاگری اصلی در 4 
آبان ۱۳4۳ شد. اگرچه باالتر از دالیل انتخاب روز و 
مکان برای این ســخنرانی مهم گفتیم اما این را هم 
اضافه کنیم که 4 آبان که روز تولد محمدرضا پهلوی 
بود برای رژیم اهمیت زیادی داشــت و هرساله هم 
مراسم و جشــن هایی به همین مناسبت در سراسر 
کشــور برگزار می شــد. حاال تصورش را بکنید که 
درســت همزمان با این مراســم و جشن ها، یکی از 
سرشــناس ترین مراجع کشور، دســت به سخنرانی 
علیه رژیم و دســتاوردهایش بزنــد: »اناهلل و انا الیه 
راجعــون... ایران دیگر عیــد ندارد، عیــد ایران را 
عــزا کرده اند... قانونی در مجلــس بردند... که تمام 
مستشــاران نظامی آمریــکا با خانواده هایشــان، با 
کارمندهای فنی شــان، با کارمندان اداری شــان، با 
خدمه شــان، با هر کس که بســتگی به آن ها دارد، 
این هــا از هر جنایتــی که در ایــران بکنند مصون 
هستند... آقا من اعالم خطر می کنم،  ای ارتش ایران! 
من اعالم خطر می کنم  ای سیاسیون ایران! من اعالم 
خطر می کنم،  ای بازرگانان! من اعالم خطر می کنم،  
ای علمای ایران!  ای مراجع اســالم! من اعالم خطر 
می کنم... رئیس جمهور آمریکا بداند، بداند این معنا 
را که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما... آقایان 
موظفنــد ملت را آگاه کنند، علمــا موظفند ملت را 
آگاه کنند، ملت موظف است که در این امر صدا در 
بیاورد، با آرامش... به مجلس اعتراض کند، به دولت 
اعتراض کند که چرا یک چنین کاری کردید، چرا ما 

را فروختید؟ مگر ما بنده شما هستیم؟...«.

  مستقیم آنکارا
نه امــام)ره( و خانواده اش مرتبه اولشــان بود و نه 
مأمــوران و کماندوهایی که چهارشــنبه، ۱۳ آبان 
۱۳4۳، آفتاب نزده، مثل مــور و ملخ ریخته بودند 
توی محل و تا روی پشت بام را هم پُر کرده بودند. 
یک ســال و ۵ ماه پیش هم این ماجرا اتفاق افتاده 
بــود. این بار هم وقتی صدای قیــل و قال مأموران 
بلند شــد، امام)ره( مثل دفعه قبل، مشغول عبادت 
بود. زن ها و بچه ها سراســیمه از خواب برخاستند... 
وحشــت به جانشــان افتاده بود... بیشــتر از همه 
همسر امام)ره( که حاال آشکارا می لرزید... سرانجام 
ایــن صدای امــام)ره( بود که انگار آبی شــد روی 
آتــش داد و فریــاد مأموران و ترس و لــرز زنان و 
کودکان... بر خالف همیشــه مجبور شــد صدایش 
را بــاال ببرد... نهیب زد به مأمــوران که: »چه خبر 
اســت... چرا این طور می کنید؟ شما مرا می خواهید 
که می آیم...«. همه مراحل هجوم، بازداشت و انتقال 
به فرودگاه مهرآباد تقریباً 9۰ دقیقه طول کشــید. 
بعد هم هواپیمای هرکولس نیروی هوایی، امام)ره( 
را بــه ترکیه بــرد. مأموران امنیتــی ترکیه پس از 
هماهنگی با ســرهنگ افضلی که از ســوی ساواک 
مأمور به انتقال شــده بود، امــام)ره( را از فرودگاه 
آنکارا به اســتانبول، هتل پاالس، طبقه چهارم، اتاق 
شــماره ۵۱4 منتقل کردند. ساعت 2 بعدازظهر روز 
بعد بــا مراقبت کامل و طرحی پیش بینی شــده، 
ایشــان را به طبقه هشــتم یکی از ساختمان های 

خیابان آتاتورک که امنیت بیشــتری داشت بردند 
و بعد هم با وجــود تغییرمکان های پی در پی، 2۱ 
آبان امام)ره( را به شــهر »ورســا« نزدیک دریای 
مرمــره انتقال دادند. امــام ) ره( همان وقت که به 
آنکارا رســیده بودند برای خانواده نامه می نویســد. 
مفاد نامه جز ســفارش به صبر و پایداری، شــامل 
چند درخواست است: »وسایل شخصی، کتاب های 
مفاتیح، صحیفه سجادیه، مکاسب و حواشی را برایم 
بفرســتید«. وقتی هم به »بورسا« می رسند، بدون 
توجه به استرس و اضطراب تبعید و جابه جایی های 
پی در پی نگارش »تحریرالوسیله« را آغاز می کند! 

  اسناد چه می گویند؟
نــه اینکه همه چیز ناگهانی و یکباره شــکل گرفته 
و رژیم با دســتپاچگی مجبور به تبعید شــده بود. 
در واقع ســخنرانی 9 روز پیش، فقط یک بهانه بود. 
بهانه برای اینکه رژیم با حساب و کتاب خودش این 
بار طومار مرجعیت همیشه معترض را در هم بپیچد 
و بعد با آســودگی کارهایش را پیش ببرد. در اسناد 
ســاواک و شــهربانی به جا مانده از آن روزها، همه 
چیز ثبت و ضبط شــده و نشــان می دهد مأموران 
وظیفــه دارند در نهایت مخفــی کاری مراقبت ها و 
بعــد هم دســتگیری را انجام دهنــد و زمینه بروز 
هیــچ بحرانی را فراهــم نکنند. در نامــه محرمانه 
ریاســت شهربانی قم به شــهربانی کل کشور آمده 
اســت: »... محترماً در اجرای امریه تیمســار معظم 
ریاست شــهربانی کل کشــور در مورد دستگیری 
آقای خمینی... جریان انجــام مأموریت و اقداماتی 
را که بــه عمل آمده ذیــاًل به عرض می رســاند... 
اقدامات احتیاطی قبل دســتگیری انجام گردیده... 
از نظر اهمیت مأموریت از چهار روز قبل منزل آقای 
خمینی به وســیله مأموران اطالعات در 24 ساعت 
تحت مراقبت قرار گرفت... به سبب اهمیت موضوع، 
تا ســاعت ۳ صبح روز ۱۳ /8 /4۳ مأموریت به هیچ 

یک از عناصر تابعه ابالغ نگردید...«.
به قول امروزی هــا، عوامل رژیم همــه گزینه های 
ممکن پــس از تصویب کاپیتوالســیون را در نظر 
گرفته و برایش راهکار آماده کرده بودند... بر اساس 
همــان راهکار، در حالی که از قبــل حکم تبعید و 
مکانش را مشــخص کرده بودند، دستور دستگیری 
دادند، دســتگیر کردند و بالفاصله امــام)ره( را به 
تبعید فرستادند. روزی که برای نخستین بار الیحه 
کاپیتوالسیون را رو کرده بودند، امام هنوز در زندان 
بود. می دانســتند گند ماجرا در بیاید، خمینی اهِل 
ســاکت ماندن نیســت. وقتی هم از گوشه و کنار 
شنیدند امام)ره( قصد سخنرانی دارد، نماینده ای را 
هم به قم فرســتاده بودند تا مثاًل هشدارهای الزم 
را دوســتانه بدهد: »... آمریکا برای کسب وجهه در 
میان مــردم ایران با تمام قــدرت فعالیت مي کند، 
پول مي ریزد و از نظر قدرت در موقعیتي اســت که 
هرگونه حمله به آن، به مراتب خطرناک تر از حمله 
به شخص اول مملکت است. آیت اهلل خمیني اگر بنا 
دارند نطقي ایراد کنند، باید خیلي مواظب باشند که 
به دولت آمریکا برخوردي نداشــته باشند که خیلي 
خطرناک اســت و با عکس العمل تند و شدید آنان 
مواجه خواهند شد... دیگر هرچه بگویند حتي حمله 

به شاه چندان مهم نیست...«!

لبخندی که به دنیا می ارزد

قدس زندگی: تصویری که »ایسنا« آن را منتشر کرده می گوید: »حاج محمد« و 
»گل صنم خانم«  قبل از طلوع آفتاب می روند برای چیدن گل های زعفران. چون 
گل زعفران را اگر چند صباح دیرتر از وقتش بچینی، فاسد می شود. برای همین 
باید دست بجنبانند و پیش از فاسد شدن گل ها، کالله که همان سرگل زعفران 
باشــد را از خامه جدا کنند. تمام اهالی روستای »وامنان« استان گلستان در این 
وقت ســال کارشان همین است. سه چهار روز وقت دارند تا روزی امسالشان را از 
کف زمین های کشــاورزی جمع کنند. پس نه حاج محمد و نه گل صنم خانم، 
هیچ کدامشــان برای سر خاراندن هم فرصت ندارند، چه برسد به اینکه بخواهند 
یکی دو ساعت یله بدهند به تپه های خاکی کنار زمین و زیر سایه چای بخورند تا 
خستگی از تنشان بدود بیرون. حاج محمد وقت ندارد خستگی را از تن زنش بیرون 
کند، به قول خودش شعر عاشقانه ای هم بلد نیست که بخواهد هنگام کار کردن 
برای گل صنم خانم بخواند. حاج محمد اما برعکس خیلی هایمان، در شلوغ ترین 
روزهای زندگی اش، زندگی کــردن را فراموش نمی کند، چون خوب می داند که 
خستگی بیش از اندازه بهانه خوبی نیست برای آنکه گل های زعفران را به ریسه 
نکشد، برای گل صنم گردنبند درست نکند و رو به دوربین عکاس ها لبخند نزند. 

غرض ورزی در کار نیست
قدس زندگی: مدتی اســت که لیستی از شاعران و نویسندگانی که آثار آن ها از 
کتاب های درسی حذف شــده، دست به دست در فضای مجازی می چرخد. کار 
حتی آن قدر باال گرفته که برخی از چهره های شــاخص هم به آن واکنش نشان 
داده اند. منتقدان می گویند آموزش و پرورش شــعرهای هوشنگ ابتهاج، شفیعی 
کدکنی، رهی معیری، نیما یوشــیج و خیام را حذف کرده است. حاال چند روزی 
اســت که پای این ماجرا به شبکه های آن طرف آبی و رسانه های خارجی هم باز 
شــده و شــایعات عجیب و غریبی درباره آن در فضای مجازی مطرح شده است. 
حســین قاسم پور مقدم که تا چند ماه پیش رئیس گروه ادبیات سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشــی بوده اما شایعات عجیب و غریب را تکذیب کرده و گفته 
است:»از سال ۱۳9۵ متن کتاب ها تغییر یافته و بی آنکه معلم و دانش آموزی تعجب 
و اعتراض کند، تدریس می شود. حاال در سال 98 یکدفعه یک فرد یا گروه چنین 
بحثی را پیش می کشند که چه نشسته اید که این طور شده است. رسم بر این است 
که در هر تألیفی مؤلفان مجاز هستند به متون ادبی گذشته ، از هزار سال تا ۱۰۰ 
سال پیش و حتی دو سال پیش سر بزنند و از میان آن ها اگر متنی را مناسب با 
ساختار و محتوای کتاب جدید خود دیدند، از آن بهره برداری کنند. این  ها بیشتر  
جنبه یادگیری و آموزشی داشته، بنابراین حذفی صورت نگرفته است. بسیاری از 
افرادی هم که از آن ها نام  برده شده، شعر یا داستان دیگری از آن ها در کتاب آمده 
چون حال و هوای کتاب جدید است. مثالً شعر دیگری از استاد شفیعی کدکنی 
انتخاب و در کتاب گنجانده شــده است.هیچ گاه غرض ورزی با اشخاص و جریان 
ادبی خاصی مطرح نبوده است. از طرفی هم کتاب را یک نفر و افراد خاصی تهیه 

نمی کنند بلکه مشارکت عمومی  وجود دارد«.
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ورزش
10 روز تا بازی بزرگ با عراق

اثری از ویلموتس نیست

 گالیه های پیمان حسینی از بی توجهی  به انتخابش 
از سوی فرانس فوتبال

 هیچ کس نفهمید 
گلر افسانه ای شده ام

 گفت و گو با اردالن عاشوری، نویسنده و کارگردان مینی سریال »گیله وا«

قصه مردم را روایت کردم

آن سوی حصار
رقیه توســلی: ویدئو تَه شــبی که 
»ســارا« می فرســتد کار خــودش را 
می کند. حساس می شــوم. بی اختیار 
جمیع حیوانات در بندی که می شناسم 
صف می کشند توی مغزم و نمی توانم 
آدم ها را تقسیم بندی نکنم به عاشق و 

خودخواه. توی فیلم کوتاه ۵۰ ثانیه ای، همزیســتی مسالمت آمیز بیداد می کند. 
چند کرگدن آمده اند وسط جاده و عبور و مرور را بند آورده اند، اما باز همه چیز 
روبه راه اســت؛ نه راننده ای بوق می زند، نه کسی دست به کار خشونت می شود و 
نه آدمی هیجان زده، معرکه می گیرد. ویدئو را برای چند نفر ارســال می کنم و 
نمی توانم از گلیمم، پا درازتر نکنم. نمی توانم رنج کشــیدنم را نرسانم به اطالع 
عده ای خاص... پس می رسانم. مثاًل برای »آفرینش« ننویسم: به نظرت »سبزک« 
مستحق آن نیست برای خودش االن توی جنگل های استرالیا یک زندگی محترم 
طوطیانه داشته باشد؟ یا برای »بهاره« که پلیور جدید »پا کوتاه« قشنگ است اما 
به نظرت سگ ها را چند عدد سگ و چند متر آزادی بیشتر خوشحال نمی کند؟ 
ننویســم برای »نریمان« که پاییز هم آمد فکر نمی کنی دیگر وقتش رســیده 
سنجابت را به درخت ها پس بدهی که برود پی زندگی اش. برود حالش را ببرد و 

برای زمستان بلوط و فندق ذخیره کند؟
یا به »آرزو«جان که ایگوانا، جانور حیات وحش است عزیزم. اجازه بده یک بار هم 
شــده وقتی برای جلســه می آییم خانه تان با زهره ای که در حال آب شدن است 
هی زیر مبل ها را ســرک نکشــیم... بعد از ارسال هفت پیام، بار سنگینی از روی 
شانه هایم برداشته می شود جوری که سلول های خاکستری مهربان هم درجا جوابم 
را می دهند و کلینیک دوستی که از حیوانات بیمار مراقبت جانانه می کند را یادم 
می اندازد. اکیپ پنج نفره ای که سال هاست تالش و عشقشان شامل حال محیط 

زیست می شود تا آسیب دیده ها را برگردانند دوباره به دامان طبیعت.
امروز: پرونده آن پلنگ ها، خرس ها، ســگ ها و قوها که بد کرده ایم با نسلشــان، 
مختومه شده. کاش باقی چهارپایان را دریابیم و خودمان را بگذاریم جایشان... کاش 
ببینم دوســت داریم جای »سبزک« باشیم... جنگل و پرواز و جمیع طوطیان را 

بدهیم و مابه ازایش قفسی دریافت کنیم با منوی غذایی تخمه و شکالت.
حرف آخر: چشم ها دروغ نمی گویند. اگر در قبال چند ُمشت اسکناس، حیوانی را 
به اسارت گرفته اید همین حاال بروید عنبیه هایشان را وارسی کنید. آنجا هیچ رؤیایی 

جز رهایی پیدا نمی شود.

بازخوانی ماجرای تبعید امام خمینی e در سال 1343

هتل پاالس... طبقه چهارم... اتاق 514

شیخ دیاباته در گفت و گو با قدس:

برای روزهای بهتر استقالل می جنگم

روایت مجازی

عکس نوشت

روزمره نگاری
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حمیدرضا عرب: شیخ دیاباته چهره ویژه بازی استقالل و 
تراکتورسازی بود. مهاجم بلند قامتی که با گل هایش نور امیدی 
تازه در دل های استقاللی ها جاری کرد تا شاید از این پس دیگر 
شاهد ناکامی های تیمی نباشیم که به باختن و امتیاز از دست 
دادن عادت کرده بود. حاال شــیخ دیاباته کانون توجه است. 
مهاجم بلند قامتی که خیلی ها پس از هت تریکش او را با تیام 
مقایسه کردند. با او در آخرین تمرین استقالل همکالم شدیم 

که در زیر می خوانید:

  نظرت در مورد اینکه با تیام مقایســه می شوی 
چیست؟

من دوست ندارم با کسی مقایسه شوم. هیچ کس. از شخصی 
نام نمی برم. اما من شیخ دیاباته هستم. فقط همین. نه لقبی و 

نه چیزاضافه ای. دوست دارم فقط من را با این نام صدا بزنند.

  چیزی در مورد تیام شنیده ای؟
بله می دانم که او تقریباً شبیه من بوده و با حضورش در اسقالل 
مشکل گلزنی این تیم را حل کرده. هت تریک کرده و هواداران 
خیلی او را دوست داشتند. من هم تمام تالشم را می کنم تا دل 

هواداران را شاد کنم.

   درباره پیروزی بزرگ در تبریز برایمان بگو؟
برای این برد خیلی زحمت کشیدیم. استقالل به چنین 
بردی نیاز داشت. جو ورزشــگاه در واقع فوق العاده بود. 
تبریزی ها عاشق تیمشان هســتند اما ما هم تیم بزرگی 
هســتیم که هواداران بســیارزیادی داریــم. باید برای 

خوشــایند هواداران این بازی را می بردیم. من این 
برد و ایــن گل هــا را تقدیم می کنم بــه هواداران 
استقالل. امیدوارم بازهم دربازی های بعد آن ها را 

خوشحال کنم.

  آیا آتشفشــان دیاباته باز هم ادامه خواهد 
داشت؟

دربازی های تدارکاتی من در یک بازی سه گل زدم 
اما بعد مصدوم شــدم. این مصدومیت من را عقب 
انداخت. حاال خوشــحالم که بازگشته ام. البته تازه 

کار ما شروع شده و من باید به گلزنی ادامه بدهم. من 
بازیکنی نیستم که از تالش دست بردارم. می جنگم تا 
به روزهای  بهتر برســم. می خواهم روزهای متفاوتی 
را برای هواداران اســتقالل رقم بزنــم. دراین بازی 
در واقع خوب تغذیه شــدم و از دیگر بازیکنان هم 

ممنونم. همه دراین برد سهم داشتیم نه فقط من.

  کار کردن با استراماچونی چگونه است؟
من از قبل استراماچونی را می شناسم. شرایط در ایران کمی 
برای او متفاوت بود. برای همین زمان برد تا توانســت روی 
تیم متمرکز شود. مطمئن باشید استقالل با استراماچونی به 

افتخارات خوبی دست پیدا می کند.

  به شرایط کار در استقالل عادت کرده ای؟
بله اینجا خوشحالم و دوستان خوبی دارم. اگر مصدوم نمی شدم 
به طور حتم کارهای بزرگ تری برای استقالل انجام می دادم. 
هواداران ارتباط خوبی با من دارند و مــن هر روز به آمادگی 

بیشتری دست پیدا می کنم.

  نظرت در مورد بازی با  صنعت نفت آبادان چیست؟
می دانم که آن ها نتایج خوبی گرفته اند تا حاال ولی برای استقالل 
دیگر بازی با هیچ تیمی فرق ندارد. ما باید امتیازات از دست 
رفته اول فصل را جبران کنیم. چه 
بازی های خارج از خانه و چه 
بازی های داخل خانه را باید 
ببریــم و االن در بهترین 
شرایط روحی قرار داریم. 
حاال همــه تیم هــا از ما 

می ترسند.

ورزش: دروازه بان 35 ساله و باتجربه فوتبال ساحلی ایران 
به واسطه سال ها درخشش درون دروازه این تیم توانسته 
عناوین زیادی را در این عرصه کسب کند و حاال قرار گرفتن 
نامش در بین 10 فوتبالیســت برتر تاریخ فوتبال ساحلی 
دنیا از سوی نشریه فرانس فوتبال بار دیگر نام او را در سطح 
جهانی مطرح کرده است.حســینی دیروز در ترکیب تیم 
ملی ســاحلی ایران راهی امارات شد تا در رقابت های جام 
 بین قاره ای حضور داشته باشد. او قبل از سفر به امارات در 
گفت و گویی با ورزش سه موضوعات جالبی را مطرح کرده 

که در ادامه می خوانید.

انتخابم به عنوان یکی از 10 بازیکن برتر تاریخ افتخار است
انتخابم از سوی فرانس فوتبال به عنوان یکی از 10 بازیکن 

برتر تاریخ فوتبال ساحلی جهان اتفاق خوبی برایم بود 
که بسیار ارزشمند است. اینکه نام یک ایرانی در این 
فهرست باشد، یک افتخار برای من و کشورم است. 

امیــدوارم در تمام 
مراحل زندگی 
نـمایـنـــده 
شایسته ای 
برای کشورم 

باشم.

موفقیت های ساحلی به خاطر دوستی ها و اتحاد است
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران تیم بزرگی است. تمام 
اتفاقاتی که در ســاحلی ایران رخ می دهد، به خاطر 
دوستی ها و نظم و اتحاد تیم است. ما با این اتحاد در 
هر مسابقات و تورنمنتی شرکت کردیم، موفق بودیم 
و حاال به دنبال آن هســتیم تا در جــام بین قاره ای 
نیز موفق باشیم. ما هر ســاله جزو چهار تیم برتر این 
تورنمنت بودیم و ان شــاءاهلل امسال هم عنوان خوبی 

کسب کنیم.

گلر افسانه ای دنیا شدم، هیچ کس نفهمید!
مسلماً به انتخاب من از ســوی فرانس فوتبال و عنوان 
مهمی که برایم ثبت شده، آن قدر که باید پرداخته نشد. 
خیلی از مردم ایران نمی داننــد چه اتفاقی افتاده و این 
موضوع عجیب است. به هر حال من به عنوان یکی 
از 10 اسطوره فوتبال ساحلی انتخاب شدم و 
با توجه به اینکه تنها دروازه بان این فهرست 
هستم، به نوعی گلر افسانه ای تاریخ فوتبال 
ساحلی محسوب می شــوم. اما آن قدر که 
باید اطالع رســانی خوبی انجام نشد و 
این مسئله کمی ناراحت کننده است.

شرایط تیمداری در ساحلی 
اصالً خوب نیست

شرایط تیمداری در ساحلی 
اصاًل خــوب نیســت و این 
شــرایط روی تیم ملی ما نیز 
تأثیر می گذارد. اگر می خواهیم جزو 
چهار تیم برتر فوتبال ساحلی دنیا بمانیم، 
نباید به شرایط فعلی راضی شــویم و با حمایت های 
بیشتر می شود ســاحلی را به موفقیت های بیشتر هم 

رساند.

رویم نمی شود دریافتی ام از لیگ ایران را بگویم
زمانی که در لیگ ایــران بازی می کــردم، دریافتی ام 
آن قدر پایین بود که رویم نمی شــود مبلغش را بگویم. 
جالب اینکه قرارداد سه سال پیش من از قرارداد سال 
گذشته ام در لیگ ساحلی بیشتر بود. این شرایط واقعاً 
دردآور است. همین مسائل است که دیگر حاضر نشدم 
در لیگ ایران بازی کنم. شــرایط مالــی لیگ فوتبال 
ساحلی واقعاً بد است و با این شرایط دیگر هم در لیگ 

ایران بازی نمی کنم.

کومان: تا بعد از یورو نمی توانم سرمربی بارسا شوم
ورزش: بازیکن سابق بارسلونا و ســرمربی کنونی تیم ملی هلند، عنوان کرد که تا 
بعد از یورو 2020 نمی تواند هدایت آبی و اناری پوشان را قبول کند. رونالد کومان 
می گوید: »من نمی توانم هلند را ترک کنم. بند مربوط به بارسلونا تنها بعد از مسابقات 
یورو 2020 فعال خواهد شــد. احتمال دارد که پس از یورو با توجه به نتایج شکل 
گرفته، فدراسیون نخواهد با من ادامه دهد. اما این موضوع را بگویم که تیم ملی هلند 
را با انگیزه هدایت یک تیم دیگر هرگز ترک نخواهم کرد. بارها گفته ام که بارسلونا 

باشگاه رؤیایی من بوده اما در حال حاضر تنها روی یورو تمرکز کرده ام.«

مانه: هنوز با مسی و رونالدو فاصله زیادی دارم
ورزش: با وجود تعریف و تمجیدهای فراوان از ســادیو مانه این بازیکن سنگالی که 
گل پیروزی بخش تیمش در این هفته لیگ برتر مقابل استون ویال را نیز به ثمر رساند 
تأکید کرد که هنوز فاصله زیادی با بهترین های چند سال اخیر دارد. مانه می گوید: 
»مسی و رونالدو هیوال هستند. من هنوز هم با آن ها فاصله بسیار زیادی دارم اما قطعاً 
همه تالش خود را انجام خواهم داد که به سطح آن ها نزدیک شوم. در مورد توپ طال 
هم  راســتش را بخواهید این موضوع آرزوی دوران کودکی من بوده است. من تالش 
زیادی در این سال ها انجام داده ام و حضورم در این لیست دلیل همین موضوع است.«

مدیر بولونیا: ابراهیموویچ می خواهد به ما ملحق شود
ورزش: مدیر باشــگاه بولونیــای ایتالیا ادعا کرد که ســتاره ســوئدی تیم فوتبال 
لس آنجلس گلکسی قصد دارد به شاگردان سینیشــا میهایلوویچ ملحق شود. والتر 
ســاباتینی می گوید: »ابراهیموویچ به خاطر رابطه  اش با سینیشــا می خواهد به ما 
ملحق شود. رخ دادن چنین اتفاقی غیرممکن نیست و اگر او به اینجا بیاید به خاطر 
عالقه ای اســت که او و میهایلوویچ را بــه هم نزدیک می کند. ایبرا دوســت دارد به 
میهایلوویچ کمک کند و هم می توانم بگویم که هر کاری از دســتمان ساخته باشد 

انجام می دهیم تا این اتفاق دیوانه وار رخ دهد.«

اعتقاد شوان اشتایگر به  مورینیو
ورزش: اسطوره فوتبال آلمان که البته تجربه خوبی با کار کردن با ژوزه مورینیو در منچستریونایتد 
ندارد، اما تاکید کرد که سرمربی پرتغالی گزینه مناسبی برای باشگاه دورتموند است. باستین شوان 
اشتایگر معتقد است: »می توانم سرمربیگری ژوزه مورینیو را در فوتبال باشگاهی آلمان تصور کنم. 
به خوبی به یاد دارم که ژوزه همیشه از من در مورد بایرن مونیخ و بوندس لیگا می پرسید. مورینیو 
به خوبی همه بازیکنان را می شناسد، حتی بازیکنان باشگاه های کوچک تر را. او همچنین شروع به 
یادگیری زبان آلمانی کرده است. آیا آقای خاص مناسب سرمربیگری دورتموند است؟ می دانم که 

او ورزشگاه سیگنال ایدوناپارک و هواداران دورتموند را دوست دارد.«

سینا حسینی: تنها 10 روز تا پنجمیــن بازی ایران در 
مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 قطر باقی مانده است. 
اما در حال حاضر از اعضای کادر فنی تیم ملی ایران هیچ 
خبری نیســت. 20روز پیش وقتی مــارک ویلتموس و 
همکارانش با تیم ملی در منامه مقابل بحرین تن به شکست 

دادند آن ها از دسترس خارج شدند. 

غیبت دستیاران ویلموتس
در شرایطی که سرمربی تیم ملی خودش در مرخصی به 
ســر می برد انتظار می رفت همانند دوره قبل مربیان تیم 
ملی بازی های داخلی را به دقت مورد ارزیابی قرار دهند اما 
دستیاران ویلموتس نیز در ایران نیستند تا این عالمت سؤال 
برای اهالی فوتبال پدیدار شود که اعضای کادرفنی تیم ملی 
چه مقدار مرخصی دارند که در این برهه حساس هیچ یک از 
آن ها در کشور حضور ندارند. تنها فعالیت کادر فنی تیم ملی 
مربوط به یک خبر کوتاه در سایت فدراسیون فوتبال است 
که دستیار بلژیکی ویلموتس که ساکن این کشور است، از 
نزدیک یکی از بازی های شارلوا را - که سه ملی پوش ایرانی 

در اختیار دارد - تماشا کرده و از بلژیک خارج نشده است.

اعتصاب خاموش؟
غیبت سؤال برانگیز اعضای کادر فنی تیم ملی در ایران این 
ابهام را برای فوتبالی ها به وجود آورده است که ویلموتس و 
دستیارانش با این رفتار به نوعی اعتصاب خاموش کردند 
چون هنوز ریالی از قــرارداد خود را دریافــت نکرده اند! 
مسئله ای که پیش از این مسئوالن فدراسیون فوتبال به 
عنوان یک افتخار از آن یاد می کردند و مدعی بودند سرمربی 
تیم ملی کاماًل حرفه ای رفتار می کنــد و هیچ اعتراضی 
تاکنون به عدم پرداخت دستمزدش انجام نداده و برخالف 

سرمربی قبلی این موضوع را رسانه ای نکرده است!

هاشمیان کجاست؟
مسئله دیگری که در این میان حسابی خودنمایی می کند 
غیبت ناگهانی وحید هاشمیان تنها دستیار ایرانی سرمربی 
بلژیکی تیم ملی است. هر چقدر در این مدت اهالی فوتبال و 
منتقدان شاهد حضور حمید استیلی سرمربی تیم المپیک 
ایران در ورزشــگاه های لیگ برتر بودند، غیبت هاشمیان 
سؤال برانگیز شده است، در شرایطی که مارکار آقاجانیان 
در دوره ای که به عنوان دستیار ایرانی کارلوس کی روش 
فعالیت می کرد تالش می کرد به همراه اوسیانو یا به تنهایی 
تماشاگر بازی های لیگ برتر باشد تا اطالعات بازیکنان را به 
سرمربی تیم ملی منتقل کند اما هاشمیان در20 روز گذشته 
در هیچ دیداری از رقابت های لیگ برتر و جام حذفی دیده 

نشده است.

سکوت در فدراسیون
با شــرایط کنونی به نظر می آید بر خالف کی روش که 
با جنجال های رســانه ای و مصاحبه های آتشین برای 
تیم ملی و کادر فنی امتیاز می گرفت، مارک ویلموتس 
به کلی قید فوتبال ملی ایران را زده اســت و به عنوان 
یک مربی پروازی با فدراســیون فوتبال ایران قرارداد 
بسته اســت و صرفاً در زمان تشکیل اردوهای تیم ملی 
به ایران می آید و بالفاصله پس از اتمام بازی ها به مقصد 

دلخواهش پرواز می کند.
مسئوالن فدراسیون از جمله تاج و ساکت برخالف روزهایی 
که تور ایران گردی با مارک ویلموتس گذاشته بودند و پای 
کوره های داغ کارخانه گل گهر عکس یادگاری می گرفتند 
و او را یک مربــی مردم مدار معرفی مــی کردند در حال 
حاضر روزه ســکوت گرفتند تا مبادا در این میان مرتکب 
اشتباه استراتژیک نشوند که فردا مجبور شوند بابت آن به 

افکارعمومی پاسخگو باشند.

محمدرضا خزاعی: 13 آبان تولد استاد علی محمدیان، 
بنیانگذار و پدرهندبال خراســان است. علی محمدیان 
متولد 131۸ که اصالتی آذری دارد، می گوید: ۸0 سال 
پیش، در محله باغ نادری مشــهد متولد شدم. ورزش را 
در دوران تحصیل، زیرنظر برادر بزرگ ترم، مرحوم کریم 

محمدیان و در رشته والیبال آغازکردم. 
اســتاد محمدیان که مثل بیشــتر ورزشــکاران آن 
ســال ها، در رشــته های مختلف از جملــه والیبال، 
فوتبال، دوومیدانی و شــنا فعال بــود در پرش ارتفاع 
عنوان قهرمانی آموزشگاه های کشــور را کسب کرده 
است. در والیبال هم ســابقه عضویت در تیم منتخب 

آموزشگاه های استان را دارد.  
وی پس از اخذ مدرک دیپلــم، به عنوان معلم ورزش به 
اســتخدام آموزش و پرورش درآمد و 30 ســال تربیت 
دانش آموزان در رشــته های مختلــف از جمله هندبال 
را برعهده داشــت که درهندبال قهرمانان برجســته ای 
ازجمله شهید نوراهلل کاظمیان، مرحوم محمد جاهدی، 
مجید زرینی، مرتضی ساختیانچی، بابک زواررضا، خلیل 

افخمی و... را تربیت کرد.
سال 13۴۷ با اضافه شدن هندبال به جمع ورزش های 
رسمی کشــور، نخســتین دوره مربیگری این رشته 
زیرنظــر »میشــل پائولینــی« ازفرانســه، درتهران 
برگزارشــد که چهره هایی چون علــی محمدیان از 
خراســان، علی اصغر توکلی از فارس، احمد هنرمند 
از اصفهان، حســن امیرمنتقمی از آذربایجان شرقی، 
حسین داریا از تهران و... در این کالس حضور داشتند 
و بنیانگذارهندبال در استان های سراسر کشور شدند. 
تیم های منتخب آموزشــگاه ها و منتخب اســتان با 
مربیگری آقای محمدیان بارها بر ســکوی قهرمانی 

کشور قرار گرفتند. 

رئیس فدراسیون و سرمربی تیم ملی
استاد علی محمدیان، نه تنها در خراسان، بلکه درجمع 
اعضای خانواده هندبــال کشــور از محبوبیت ویژه ای 
برخوردار است. 2۹ مرداد ســال135۹، اهالی هندبال 
در مجمعی که با حضور رؤســای هیئت های اســتان، 
نمایندگان ارگان ها و ورزشــکاران و مربیان و داوران در 
محل فدراســیون برگزار شــد، آقای محمدیان را با1۴ 
رأی به عنوان نخســتین رئیس فدراسیون هندبال پس 
از انقالب انتخاب کردند. اما ایشــان به دلیل مشکالت 
خانوادگی نمی توانست به تهران برود و صندلی ریاست 
را به محمد ولی حمزه علیپور، که در رأی گیری نفر دوم 

شده بود واگذار کرد. 
سال 13۶1 که قرار بود تیم ملی هندبال برای حضور در 
بازی های آسیایی دهلی نو آماده شود، رئیس فدراسیون، 
پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی را به محمدیان داد که به 

همان دالیل گفته شده، نپذیرفت.
در سال های اولیه دهه ۶0، آقای محمدیان مربیگری 
تیم های اســتان را به مربیان جوان تر از جمله کاظم 
عرب، عباس گلچهره و قاسم شــعبانپور واگذار کرد و 
 Bبه عنوان داور کار در هندبال را ادامه داد و تا درجه
بین المللی هم پیش رفت. ســال13۶۷ برای قضاوت 
نخســتین دوره مســابقات هندبال جوانان آسیا، به 

سوریه اعزام شد.
اما، عشق و عالقه آقای محمدیان، کار مربیگری و پرورش 
اســتعدادها درهندبال بود و به همین دلیل، هیچ زمانی 
ازمربیگری فاصله نگرفت. حاالهم چندسالی می شود که 
مربیگری تیم های پیشکسوتان را برعهده گرفته است. در 
هفت دوره مسابقات پیشکســوتان کشور، تیم خراسان با 
هدایت استاد محمدیان در پنج دوره حضورداشته که چهار 

قهرمانی و یک نایب قهرمانی حاصل این حضور است.

10 روز تا بازی بزرگ با عراق

اثری از ویلموتس نیست
به بهانه تولد مردی که سال ها برای پرورش استعدادها از خود مایه گذاشت

استاد محمدیان؛ معمار پیرهندبال خراسان

گفت وگوی کوتاه

 نکونام: دیدار با پرسپولیس 
6 امتیازی است

ورزش: جواد نکونام سرمربی تیم فوتبال فوالد خوزستان در 
نشســت خبری پیش از دیدار تیمش مقابل پرسپولیس در 
خصوص این بازی گفت: درباره بازی با پرسپولیس باید بگویم 
با توجه به شرایط دو تیم در جدول بازی حساسی است. این 3 
امتیاز می تواند هر تیمی را به باالی جدول برساند. پرسپولیس 
بازیکنان خوبی دارد و با قهرمانی هایی که به دســت آورده به 
دنبال روند خوب هستند اما ما هم نشان دادیم بازی را خوب 
انجام می دهیم و نتایج دلخواه بدست آوردیم. می خواهیم به 
موفقیت برسیم و مهم است تمرکز و آرامش خود را برای بازی 
فردا حفظ کنیم. وی درباره جذب بازیکن جدید هم ادامه داد: 
گرفتن بازیکن در این شرایط سخت است. باید بازیکنی بگیریم 
که بازیکن آزاد باشــد اما در نیم فصل دو هفته ای اســت که 
صحبت هایی انجام دادیم تا در نیم فصل برای خط جلو بازیکن 
بگیریم. نکونام در مورد بازیکنان مصدوم و محروم تیمش برای 
بازی امروز با پرسپولیس افزود: خوشبختانه بازیکنان ما برای این 
بازی در شرایط خوبی هستند و محروم و مصدوم نداریم. نکونام 
افزود: لیگ مثل دوی ماراتن است. این بازی ۶ امتیازی است و هر 
تیمی برنده شود می تواند به باالی جدول برسد. به دنبال انجام 
بازی خوب هستیم اما در آخر فصل شرایط تیم ها مشخص می 
شود. به دنبال این هستیم هر روز بهتر از قبل کار کنیم. سرمربی 
تیم فوالد در خصوص داوری ها هم اظهار داشت: تیم ما خوب 
کار می کند و این تالش بازیکنان و دستیاران من است. همکاری 
خوبی از سوی باشگاه و به خصوص سعید آذری با ما انجام شده 
است. برای ما مهم است فردا فارغ از بحث داوری بازی خوبی 
انجام دهیم. خورشیدی هم داور باتجربه ای است و امیدوارم 

قضاوت خوبی داشته باشد و ما هم بی دغدغه کار فنی کنیم.

ورزش: نمایش ضعیف مهاجم برزیلی سرخپوشــان سبب 
شده تا باشگاه برای فسخ با این بازیکن و خرید مهاجمی جدید 
تحت فشار باشد و وعده جذب مهاجم در ژانویه را بدهد. گابریل 
کالدرون که چند بازی متوالی به جونیور بازی داد، سرانجام 
چشم از او بست و در مقابل ماشین سازی برای دومین بازی 
متوالی وی را روی نیمکت نشاند و به نظر می رسد کار او در 

پرسپولیس به پایان خود نزدیک شده است. 
با توجه به صحبت های کالدرون درباره براندائو جونیور و »گزینه 
نهم« خواندن او، این بار باشگاه تالش خواهد کرد تا نظر نهایی 
را سرمربی تیم بدهد و خرید با رضایت کامل او انجام شود تا 
ماجرای مهاجم برزیلی پیش نیاید. در این راه امکان دارد یک 
مهاجم داخلی نیز به پرسپولیس ملحق شود که در حال حاضر 
نامی از این بازیکن منتشر نشده است. انصاری فرد در خصوص 
وضعیت کنونی باشگاه پرسپولیس گفت: می توانیم نمره خوبی 
به آقای کالدرون بدهیم چون هنوز در کورس رقابت هستیم 
و اگر پنالتی ما با ماشین ســازی گل می شد االن دوم جدول 
بودیم. تا نیم فصل امکان جا به جایی بازیکنان را نداریم اما برای 
نیم فصل دوم مهاجمانی را شناسایی کردیم که با تشخیص 

کالدرون بهترین آن ها را استخدام کنیم. 
اما با کدام پول؟ پرسپولیس هم اکنون بیش از یک میلیون 
یورو باید به برانکو و دستیاران او بدهد و 500 هزار یورو به ماریو 
بودیمیر بدهکار است. عالوه بر این، چند بازیکن پرسپولیس از 
جمله بشار رسن، علیرضا بیرانوند و... حدود 20 درصد از فصل 
گذشته طلبکار هستند. در کنار بدهی های فصل قبل، امسال 
هم وضعیت پرداختی ها خوب نبوده و همین حاال باشگاه حدود 
10 روز برای پرداخت حقوق کالدرون فرصت دارد. بازیکنان نیز 

به طور طبیعی خواستار دریافت مطالبات خود هستند و با ادامه 
این روند، شاید دوباره کار به اعتصاب بکشد. در چنین شرایطی 
به نظر می رسد کار خرید مهاجم خارجی برای سرخ ها به این 

راحتی ها هم نباشد.

ویروس خارجی های بنجل
جونیور اولین برزیلی ضعیف پرسپولیس نبوده و متاسفانه 
این طور که پیش بینی می شود آخری هم نخواهد بود. دی کارمو 
که در نوع خودش یکی از عجیب ترین پدیده های دنیای فوتبال 
بوده که بعدها شایعات زیادی درباره پرنده فروش بودن او در 

کشور برزیل مطرح شد.

تادئو هم یکی دیگــر از برزیلی های عجیب پرســپولیس 
طی ســال های اخیر بوده. بازیکنی که با چیزی نزدیک به 
20 کیلو اضافه وزن با پرســپولیس قرارداد امضا کرده بود.

نزدیک ترین نمونه هایی که پیش از جونیور به یاد آورده می 
شوند، اکراینی های زمان برانکو و البته گولچ هستند. در این 
بین از بازیکنی به اسم رافائل نباید گذشت. بازیکنی که در همان 
دوران حضور دی کارمو به ایران آمده بود و با پرسپولیس قرارداد 
امضا کرد. بعدها اما مشخص شد او به دلیل داشتن بیماری 
هپاتیت قادر به حضور در ترکیب نیست. نتیجه حضور رافائل در 
پرسپولیس هم شکایت او و کسر ۶ امتیاز از باشگاه و در معرض 

خطر قرار گرفتن قهرمانی لیگ هفتم بود.

امیرمحمد سلطان پور: شنبه شــب حاکم بالمنازع چند 
سال گذشته فوتبال آلمان یعنی بایرن مونیخ سنگین ترین 
شکســت خود در یک دهه گذشــته را مقابــل آینتراخت 
فرانکفورت متحمل شد. درست اســت که قرمزپوشان که 
در این دیدار سفید به تن کرده بودند از دقیقه 10 با اخراج 
جروم بوآتنگ 10 نفره شــده بودند، اما با این حال نمایش 
این تیم افتضاح بود و نیکو کوواچ روی نیمکت به نظر هیچ 
ایده ای برای بهبود شــرایط نداشــت. حتی منوئل نویر نیز 
پس از بازی می گفت که بایرن به تغییر نیاز دارد و با وجود 
چندین عملکرد ضعیف در باز ی های اخیر چنین شکستی 
را پیش بینی می کرده اســت. مدیران بایرن در راســتای 
تصمیم گیری در مورد شــرایط باواریایی ها و احتماالً اتمام 
همکاری با کوواچ جلساتی را برگزار کرده اند اما قبل از آن به 

نکات دیگری از این باخت تحقیرآمیز می پردازیم:

لواندوفسکی بهترین »هافبک« بایرن بود!
در دفاع تــکل می زد در هافبک توپ ربایــی می کرد، وظیفه 
توپ پخش کنی را انجام می داد، برای دیگر مهاجمان تیمش 
فضاسازی می کرد و البته تنها گل بایرن را با حرکتی انفرادی و 
به زیبایی به ثمر رساند. روبرت لواندوفسکی یک بار دیگر خود 
را به عنوان بهترین بازیکن بایرن نشان داده است. او در هر 10 
بازی این فصل بایرن گلزنی کرده که ســبب شد رکوردش را 

باز هم افزایش دهد.

ریسک های کوواچ که جواب نداد
هواداران بایرن با توجه به در دسترس بودن همه بازیکنان 
اصلی، انتظار داشتند که کوواچ با تاکتیک 1-۴-1-۴ تیمش 
را به میدان بفرســتد. یعنی تیاگو به عنوان هافبک دفاعی 
پشــت ســر دو هافبک هجومی یعنی کوتینیو و مولر قرار 
بگیرد و همین طور حضور چهار مدافع همیشگی یعنی آالبا، 
بوآتنگ، پاوار و کیمیش نیز قابل پیش بینی بود. اما کوواچ 

سورپرایزی به وحشتناکی هالووینی که به تازگی پشت سر 
گذاشته بودیم در نظر داشــت و آالبا را به دفاع مرکزی برد، 
دیویس را در دفاع راست و کیمیش را نیز به هافبک فرستاد. 
به همین دلیل مولر نیز مجبور شد در بال راست بازی کند. 
چهار بازیکــن ترکیب بایرن در پســت تخصصی خود قرار 
نداشــتند که در مقابل حریفی حریص و بــا پرس و انرژی 
باال در حالی کــه خود نیز اعتماد به نفس باالیی نداشــتند 
مشخص بود چه نتیجه ای را در پی خواهد داشت. آن کارت 
قرمز ابتدای مســابقه نیز پیروزی را غیرممکن کرده بود و 

وقتی به نتیجه پایانی بازی نگاه می کنیم حتی مساوی نیز 
برای بایرن رویا بود.

نویر از خلق نتیجه 12-1 جلوگیری کرد!
کاپیتان مطرح بایرنی ها این فصل چندین بازی خوب را پشت 
سر گذاشــته بود اما در فرانکفورت با وجود شکست سنگین 
تیمش عملکردی خارق العاده داشت. او ســیو پشت سیو را 
برای تیمش خلق می کرد تا از هر چه بیشتر شدن اختالف و 
سنگین تر شدن شکست جلوگیری کند. برخی از سیوهای او 

واقعاً بی نظیر بودند و این در حالی بود که خط دفاع پشت او را 
کاماًل خالی کرده بودند و شاید اگر او نبود شکستی تاریخی را 

برای بایرن شاهد بودیم.

کوتینیو احتیاج به استراحت دارد
این ستاره برزیلی یکی از بازیکنانی بود که در مقابل فرانکفورت 
بازی بدی را پشت سر گذاشت. او نظم بازی خود را به کلی از 
دست داده بود و پاس های اشتباه و تقدیم کردن توپ به حریف 
در مواقع خطرناک را بارها تکرار کرد. همــه ما می دانیم که 
فیلیپ کوتینیو چه استعداد باالیی دارد و اگر روزش باشد هر 
تیمی را شکنجه خواهد کرد اما این کوتینیویی که ما می بینیم 
خسته و افت کرده به نظر می رسد. مسلماً کوواچ اگر در سر کار 
بماند باید به او یکی دو بازی استراحت دهد. بزرگ ترین خرید 
چند وقت اخیر بایرن آنچنان که باید و شاید نتوانسته خود را 
نشان دهد و باید تالش بیشتری بکند تا بتواند در ترکیب 11 

نفره ثابت بماند.

»روده« نشان داد که بایرن چه مهره ای را از دست داد
سباســتین روده را به خاطر داریــد؟ هافبکی که یک دوره 
کوتاه دو ســاله را در بایرن گذراند و پس از آن به دورتموند 
منتقل شــد؟ او در زمان حضور در مونیخ نه تنها نتوانست 
نظر ســرمربی را جلب کند بلکه هواداران متعصب نیز او را 
دوست نداشتند. حاال او در فرانکفورت است و در دیدار این 
هفته آنچنان بایرن را به دردسر انداخت که می توان معنای 
واقعی انتقام گرفتن به خاطر روزهای سخت در مونیخ را در 
عملکرد او ببینیم. او در بازی با بایرن تقریباً هیچ اشتباهی 
انجام نداد و در پرس ســنگین تیمش مانند یک ماشین به 
روی دفاع حریف فشار وارد می آورد. او نزدیک به ۸۶ درصد 
پاس صحیح را ثبت کرد و روی ســه گل تیمش تأثیر غیر 
مستقیم گذاشت تا بایرن متوجه شود که چه جواهری را از 

دست داده است.

توئیتر رســمی باشگاه اســتقالل تهران از 
سیســتم جدید بلیت فروشی خود برای بازی 
روز سه شــنبه مقابل صنعت نفت آبادان خبر 
داد. این باشــگاه در توئیتش اعــالم کرد با 
توافق میان باشگاه استقالل و شورای تامین، 
هواداران این تیم می توانند برای نخستین بار 
تا دقایق پایانی بازی با صنعــت نفت آبادان 
)ســاعت 17(، اقدام به خرید بلیت کنند. این 

دیدار ساعت 15:30 برگزار می شود.

اینستاگرام باشگاه لوانته اسپانیا، بعد از کسب پیروزی 
دلچسب مقابل بارسلونا پستی کنایه آمیز را منتشر کرد. 
لوانته که در این هفته از رقابت های اللیگا موفق شد بارسا 
را با به ثمر رساندن سه گل در مدت هفت دقیقه با نتیجه 
3 بر 1 شکست دهد در پست اینستاگرامی خود صفحه ای 
از موتور جستجوی گوگل را منتشر کرده که در پاسخ به 
سؤال جستجوکنندگان برای جمله »در هفت دقیقه چه 
کارهایی می شود انجام داد؟« عکس ها و فیلم های این 

بازی را نشان می دهد!

باشگاه لوانتهباشگاه استقالل
هافبک مطرح و کهنه کار تیم لیورپول در توییتر 
خود به شکلی جالب توجه به پیروزی پر استرس 
تیمش در دقایق پایانی این هفته لیگ برتر انگلیس 
واکنش نشان داده اســت. بعد از آنکه لیورپول در 
ادامه روند بســیار خوب خود در این فصل موفق 
شد بازی باخته مقابل استون ویال را با دو گل دقایق 
پایانی با پیروزی عوض کند، جیمز میلنر در توییت 
خود به افرادی که مشکالت قلبی و استرس دارند 

توصیه کرد از هواداری لیورپول دوری کنند!

اسطوره فوتبال انگلیس در پســتی اینستاگرامی به 
تولد یکی دیگر از بزرگان فوتبال این کشــور واکنش 
نشان داد. در حالی که یان رایت مهاجم کارکشته سابق 
آرسنال و سه شیرها تولد 56 ســالگی خود را جشن 
گرفت، آلن شــیرر هم بازی او در تیــم ملی که بعد از 
 همکاری با یکدیگر در برنامه مطرح کارشناسی فوتبال
 Match of the day رابطه ای نزدیکتر نیز پیدا کرده 
اند، با انتشار عکسی از خود در آغوش رایت، تولدش را 

به وی تبریک گفت.

آلن شیررجیمز میلنر

1+1 خرید برای خط حمله پرسپولیس

خداحافظی با براندائو قطعی شد

ضد  حمله

استراماچونی: پروین اسطوره ایران است 
ورزش: آندرآ اســتراماچونی سرمربی اســتقالل راز موفقیت تیمش در 
مسابقات اخیر و کسب بردهای پر گل را اینگونه بیان کرد: ما نسبت به اول 
فصل ذهنیت مان را تغییر دادیم و کم کم در حال پیشرفت هستیم. مسیر 
طوالنی داریم و باید پیشرفت کنیم و نمی خواهیم اشتباهات گذشته تکرار 
شود.علی پروین اسطوره باشگاه پرسپولیس در صحبت های خود از شما 
تمجید کرده است. ، سرمربی استقالل درباره طرح این مسئله گفت: من به 
تمام اسطوره ها احترام می گذارم، ولی ایشان عالوه بر اسطوره پرسپولیس، 
اسطوره ایران هم هستند. ممنون او هستم. ما در مسیری که حرکت می کنیم 
قطعاً از ما تعریف خواهد شد و نقد هم خواهیم شنید، اما نباید این صحبت ها 

روی ما تأثیر زیادی بگذارد.

فتاحی: امکان تغییر زمان بازی  
استقالل - صنعت نفت وجود ندارد

ورزش: مسئول کمیته برگزاری مسابقات ســازمان لیگ اعالم کرد، 
امکان تغییر ساعت بازی های لیگ برتر در روز سه شنبه فراهم نیست. 
سعید فتاحی در گفت وگو با سایت ســازمان لیگ فوتبال ایران اظهار 
داشت: سازمان لیگ همواره تعامل مثبت و ســازنده ای با باشگاه ها و 
اهالی فوتبال داشته و روزها و ساعت برگزاری مسابقات در زمان هایی 
تعیین شده اند که تماشاگران بتوانند آسوده خاطر مسابقات لیگ برتر 
را مشــاهده کنند، اما به دلیل اینکه روز چهارشنبه 15 آبان مصادف 
با شهادت امام حسن عســگری )ع( اســت، ما به احترام این روز باید 
مسابقات لیگ برتر را روز سه شنبه قبل از اذان مغرب به پایان برسانیم 
به همین دلیل امکان تغییر ساعت دو مسابقه روز سه شنبه وجود ندارد 
و دیدار دو تیم استقالل و صنعت نفت آبادان و سپاهان و تراکتورسازی 

تبریز از ساعت 15:30 آغاز می شود.

محرومان هفته دهم لیگ برتر فوتبال
ورزش: سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان هفته دهم لیگ برتر 
فوتبال باشگاه های کشور را اعالم کرد. اسامی محرومان هفته دهم مسابقات 
لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:امید سینگ از نساجی مازندران، سعید 
آهنی از نفت مسجدسلیمان، سیروان قربانی از صنعت نفت آبادان، عادل 
باباپور و سامان نریمان جهان از ماشین سازی تبریز، محسن فیاض بخش 
از شاهین شهرداری بوشــهر، مهدی ببری آقجه از تراکتور تبریز، کاخبر 
کاکاشــویلی و فراز کمالوند از پــارس جنوبی جم، شــجاع خلیل زاده از 

پرسپولیس و محمد محبی از سپاهان اصفهان.

سیدورف، چهارشنبه در تهران
ورزش: کالرنس سیدورف، ستاره سال های نه چندان دور فوتبال چهارشنبه 
هفته جاری به منظور سفری تفریحی وارد تهران می شود.بر طبق اطالع ایسنا 
و برنامه ریزی انجام شده،  سیدورف بر اساس دعوت یکی از دوستانش عازم 
تهران شده و برنامه از پیش تعیین شده ی فوتبالی ندارد.طبق بلیت صادره 
برای این بازیکن نامدار فوتبال هلند، اگر تغییر ناگهانی در برنامه های او پیش 
نیاید، سیدورف ظهر چهارشــنبه 15 آبان وارد تهران می شود.این ستاره 
هلندی یکی از پرافتخارترین بازیکنان اروپا محسوب می شود و با کسب 
چهار قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا با سه تیم آژاکس، رئال مادرید و میالن در 

این زمینه رکورددار است.

سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی:
برای کسب بهترین نتایج به امارات آمدیم

ورزش: تیم ملی فوتبال ســاحلی ایران برای شرکت در نهمین دوره 
مســابقات جام بین قاره ای دیروز عازم امارات شد.شــاگردان عباس 
هاشم پور در نخستین دیدار خود از ساعت 1۹:30 )به وقت تهران( فردا 
به مصاف مکزیک می روند. عباس هاشم پور سرمربی تیم ملی فوتبال 
ساحلی در مورد نخستین بازی شــاگردانش گفت: بی تردید کارمان 
سخت است، چراکه تیم  مکزیک سابقه خوبی در فوتبال ساحلی جهان 
دارد و همیشه در جام جهانی حضور پیدا می کند.هاشم پور تصریح کرد: 
هدف ما رسیدن به فینال اســت و برای این مهم از هیچ تالشی دریغ 
نخواهیم کرد. عالوه بر قدرت زیادی که به عنوان یکی  از پنج تیم برتر 
جهان داریم، غیرت ایرانی بازیکنانم همیشه باعث می شود تا در شرایط 

سخت، اتفاقات بزرگی را رقم  بزنند.

عالیشاه بازی با فوالد را از دست داد
ورزش: هافبک تیم فوتبال پرسپولیس بازی با فوالد خوزستان از هفته دهم 
را از دست داد. به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، امید عالیشاه به 
دلیل سرماخوردگی شدید و با نظر کادر فنی و کادر پزشکی، به استراحت 

خواهد پرداخت و بازی پرسپولیس برابر فوالد خوزستان را از دست داد.

دستگیری هفت تماشاگر بازی تراکتور - استقالل
ورزش: معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور از دستگیری هفت تماشاگر 
بازی تراکتور استقالل خبر داد. حسین ذوالفقاری در حاشیه جلسه ستاد 
اربعین در جمع خبرنگاران درباره ی رسیدگی به شعارهای غیر فوتبالی برخی 
تماشاگران بازی استقالل - تراکتور اظهار کرد: هفت نفر تاکنون بازداشت 
شده اند که آن ها حرکت خارج از عرف فوتبال انجام دادند که البته تعدادشان 
هم خیلی کم بود.وی ادامه داد:دستگاه اطالعاتی انتظامی و قضایی هم پیگیر  

3-۴ نفری هستند که آنجا مطلبی نوشته بودند.

قلعه نویی امتیازآورترین 
سرمربی تاریخ سه تیم لیگ برتری!

ورزش: امیر قلعه نویی بعد از استقالل و تراکتور، امتیازآورترین مربی تاریخ 
سپاهان هم شده است.به گزارش وبسایت نود، بعد از پنج قهرمانی در لیگ، 
دو قهرمانی در جام حذفی حاال قلعه نویی سومین ستاره را هم روی دوش اش 
چسبانده است. امیر قلعه نویی استقالل را در مسابقات لیگ برتر در سال های 
13۸5، 13۸۸ و 13۹2، و سپاهان اصفهان را هم سال های 13۸۹ و 13۹0 
به مقام قهرمانی رساند. اتفاقی که باعث شده بود امیر قلعه نویی با ۴02 امتیاز، 
امتیازآورترین سرمربی تاریخ استقالل شود. بعد از آن قلعه نویی به تراکتور 
رفت و با رقم زدن بهترین فصل تاریخ این باشگاه، رکورد بیشترین امتیاز 
تراکتور را هم به نام خودش کرد. حاال قلعه نویی در بازگشــت به سپاهان، 
بعد از ۹ هفته از شروع فصل جدید و با احتســاب امتیازات فصل قبلش، 

امتیازآورترین سرمربی تاریخ سپاهان هم شده است.

تراکتور و شکاری تبرئه شدند
ورزش: دادگاه عالی ورزش )CAS( با ارسال دو نامه به فدراسیون فوتبال 
ایران و باشگاه تراکتور اعالم کرد که شــکایت ذوب آهن و روبین کازان در 
خصوص پرونده شکاری قابل قبول نبوده و باشــگاه تبریز با خیال راحت 

می تواند از هافبک ملی پوش خود استفاده کند.

منهای فوتبال

هفته دهم لیگ برتر ایران
استقالل - صنعت نفت آبادان

    سهشنبه 14 آبان - ساعت: 15:30 از شبکه سه

لیگ قهرمانان اروپا
زنیت - الیپزیش

    سهشنبه 14 آبان -ساعت: 21:30 از شبکه ورزش

هفته دهم لیگ برتر ایران
سپاهان - تراکتور

          سهشنبه 14 آبان - ساعت: 15:30 از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان اروپا
چلسی - آژاکس

                سهشنبه 14 آبان - ساعت: 23:30 از شبکه ورزش

هفته دهم لیگ برتر ایران
فوالد - پرسپولیس

دوشنبه 13 آبان - ساعت: 17:45 از شبکه سه

ورزش در سیما

 دبیر: اردوهای تیم ملی 
روزی 15 میلیون هزینه دارد

ورزش: رئیس فدراسیون کشتی گفت: برگزاری اردوهای تیم ملی 
کشتی آزاد و فرنگی بزرگساالن روزی 15 میلیون تومان هزینه دارد.

علیرضا دبیر در مورد مسائل جاری و عملکرد چند ماهه فدراسیون 
کشتی در مدت زمان حضورش گفت: در نظر داریم اردوهای تیم های 
ملی کشتی آزاد و فرنگی را به صورت متناوب در شهرستان ها برگزار 
کنیم. پس از المپیک 2020 توکیو نیز مســابقات قهرمانی کشور 
مالک اولیه انتخاب تیم های ملی خواهد بود و امیدارم که سال آینده 
این رقابت ها با کیفیت بیشتر و با حضور تمامی مدعیان برگزار شود.

کاناپولو سهمیه جهانی گرفت
ورزش: مسابقات کاپ آسیایی کاناپولو پایان هفته گذشته با حضور 
کلیه تیم های ملی قاره آسیا در چین برگزار شد که تیم مردان ایران 
نایب قهرمان و تیم زنان کشورمان سوم شد. تیم مردان ایران پیش از 
این سهمیه جهانی خود را به واسطه موفقیتش در رقابت های جهانی 

سال قبل گرفته بود اما تیم بانوان هنوز تکلیف خود را نمی داند.
اشــکان صیادی ســرمربی تیم ملی کاناپولو مردان کشورمان در 
گفت وگو با مهر، گفت: مســابقات قهرمانی آسیایی که لغو شده بود 
توسط چینی ها با عنوان کاپ آسیایی و تنها با شرکت تیم های ملی 

آسیا برگزار شد که ما موفق شدیم بر سکوی دوم آن قرار بگیریم.

قیمت عجیب بلیت پیست های اسکی!
ورزش: با آغاز فصل اسکی و در آستانه بازگشایی پیست های اسکی 
یکی از اصلی ترین دغدغــه عالقه مندان به ورزش های زمســتانی 

افزایش نرخ بلیت های ورودی است.
کمیته تعیین نرخ بلیت پیست های اســکی هر سال اندکی قبل از 
بازگشایی پیست های اسکی تشــکیل و در خصوص تعیین قیمت 
بلیت ورودی این پیست ها تصمیم گیری می شود. در این جلسه یکی 
از پیست های اسکی تهران پیشنهاد بلیت ورودی 250 هزار تومانی 
داده بود. رقمی سنگین که در صورت تأیید دایره فعاالن در این رشته 

زمستانی را کوچک و کوچک تر می کند.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون ژیمناستیک:
وزارت تکلیف را روشن کند

ورزش: درپی گزارش مالی ســازمان بازرسی، اختالفات بین برخی 
اعضای هیئت رئیسه و رئیس فدراســیون ژیمناستیک به اوج خود 
رسیده اســت. پس از رمضانیان پور و هاشمی طبا اکنون عضو دیگر 
هیئت رئیسه این فدراســیون نیز از وزیر ورزش درخواست کرد که 

زودتر تکلیف این فدراسیون مشخص شود.
مجتبی قاسمی درباره اتهامات مالی وارده به فدراسیون ژیمناستیک 
اظهار کرد: اینکه یکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون ادعا کرده 
مبلغ ۴ میلیارد تومان باالتر از اعتبارات فدراسیون هزینه شده و هیئت 
رئیسه در جریان آن نیســت، واقعاً خطای مدیریتی است. البته آن 
طور که شنیدم مراجع قضایی و وزارت ورزش و جوانان در خصوص 
اتهامات مالی وارد شده به فدراســیون ورود کرده اند و باید منتظر 
نتیجه نهایی بود که سرانجام وضعیت فدراسیون چگونه خواهد شد. 

معتقدم وزارت ورزش و جوانان در این زمینه باید تصمیم بگیرد. 

بالتکلیفی والیبال یکساله می شود؟
ورزش: 11 ماه پس از کنارگذاشــتن احمد ضیایی رئیس اســبق 
فدراسیون والیبال، هنوز رئیس جدید این فدراسیون معرفی نشده 
است. با توجه به این شــرایط، باید دید چرا وزارت ورزش و جوانان 
هیچ اقدامی در رابطه با برگزاری انتخابات فدراسیون والیبال انجام 
نمی دهد تا در این روزهای حســاس برای والیبال ایران که انتخابی 
المپیک در چین را پیش رو دارد، رئیس جدید برنامه ها را با رسیدگی 
دقیق تری پیگیری کند. اقدامی که فتاحی سرپرست فعلی فدراسیون 
به تنهایی و با توجه به نبود مسئوالن کمیته های مختلف فدراسیون 

به عنوان بازوان والیبال ایران، در انجام آن ها ناتوان خواهد بود.

مصطفی هاشمی: 
نقطه ضعف مهرام خودم هستم!

ورزش: سرمربی تیم بســکتبال مهرام تهران با بیان اینکه از عملکرد 
فعلی تیمش راضی نیست، گفت: تنها نقطه ضعف تیم خودم هستم 
که باید برطرف شود. مصطفی هاشمی درباره عملکرد بازیکنانش در 
هفته نخست لیگ  برتر بسکتبال باشــگاه های کشور مقابل تیم ذوب 
آهن اصفهان گفت: من فکر می کنم اشتباهات عدیده ای مقابل این تیم 
داشتیم که به نوع تمرینات ما مرتبط است. در حال حاضر به ایده آل و 
هدف گذاری های مد نظر خود نرسیده ایم، اما همه تالش خود را خواهیم 

کرد تا هر چه سریع تر بهترین عملکرد را در بازی ها به نمایش بگذاریم.

5 نکته از شکست تحقیرآمیز بایرن

باختی نه آنچنان عجیب!

شیخ دیاباته در گفت و گو با قدس:

برای روزهای بهتر استقالل می جنگم
گالیه های پیمان حسینی از بی توجهی  به انتخابش از سوی فرانس فوتبال

هیچ کس نفهمید گلر افسانه ای شده ام
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فرهنگ و هنر

گفت و گو

جواد نعیمی، نویسنده پیشکسوت ادبیات دینی :
برخیازآثارتنهااسمکتابرایدکمیکشند

فرهنگوهنر:جــواد نعیمی، 
نویسنده پرکار و پرتالش مشهدی 
بیش از چهار دهه برای کودکان، 
نوجوانان و بزرگســاالن قلم زده 
است و نتیجه آن تألیف 130 اثر در 
حوزه ادبیات دینی و مذهبی است. 

از »دختر خورشید«، »پیچک خیال«، »قصه زائر کوچک«، »چهل جرعه از 
دریا«، »سبز پوشــان باغ بهشت« تا »تاریخ ایران در حوزه کودک و نوجوان« 
و مجموعــه 14 جلدی »قصه های زندگانی چهارده معصوم« که آخرین اثر 
این نویسنده پیشکسوت است. در غرفه انتشارات به نشر در بیست و یکمین 

نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد دقایقی گفت وگو  کردیم .

کتابهایدینیحوزهکودکونوجوانکشــورازچهجایگاهی
برخورداراست؟

در بحث کتاب های دینی دو نوع نگاه داریم، یک نگاه بازارگرایانه اســت که 
متأسفانه بعضی از ناشــران با این دید نگاه می کنند و یکسری آثاری که از 
کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند و موضوعیت ندارند را منتشر می کنند چنان 
که در همین نمایشگاه کتاب مشهد آثاری را دیده ام که با عنوان کار کودک 
ارائه شده در حالی که اصالً موضوعیتی با کودک ندارد و کار کودک محسوب 
نمی شود. اما ناشرانی همچون به نشر با دید معناگرایانه و هنری در قالب بحث 
ادبی و شکل ارائه، آثار باکیفیتی را منتشر می کنند. محتوای کتاب یک بخش 
کار است و شکل ظاهری اثر هم یک بخش است، بنابراین تلفیقی از این دو 

باید باشد تا کار خوبی ارائه شود.

یکاثرچگونهمخاطبرابهخواندنترغیبمیکند؟
کتاب خوب اثری است که تأثیرگذار و مطلوب باشد و به معلومات خواننده 
بیفزاید. امروز بعضی از محصوالتی که به اسم کتاب برای کودک و بزرگسال 
منتشــر می شوند تنها اسم کتاب را یدک می کشند و چیزی عاید مخاطب 
نمی شود، این قبیل کارها موجب دلزدگی و دلسردی افراد نسبت به مطالعه 
می شود و در واقع به کتاب نخوانی کمک می کند نه کتابخوانی، بنابراین اگر 
کار خوب، مطلوب، مســتند و مستدلی ارائه شــود، افرادی که اهل مطالعه 
باشند قطعاً از آن استقبال می کنند چنان که مجموعه 14 جلدی »قصه های 
زندگانی چهارده معصوم« به تجدید چاپ های بسیاری رسیده است. باید گفت 

محتوای کار و شکل ارائه محتوا بسیار مهم است.

فضایمجازیبراینکاهشمطالعهکتابهماثرگذاربودهاست؟
احساســی را که من از به دست گرفتن یک کتاب کاغذی دارم هیچ گاه در 
فضاهای مجازی با آن ارتباط برقرار نمی کنم که در واقع به نظر می رسد به 
دلیل سنت گرایی خود ما باشد، ضمن اینکه استفاده از این فضاها ملزومات 

خاص خود را دارد در حالی که کتاب هر لحظه می تواند با ما همراه باشد .

»کتاب؛پیشــرانمثلثتوسعهاقتصادیوفرهنگی«بهعنوان
شعارنمایشگاهتاچهاندازهمحققشدهاست؟

کتــاب به عنوان یک کاالی فرهنگی مطرح اســت در نتیجه می تواند به 
بخشی از اقتصاد هم مربوط شود اما اینکه صرفاً نگاه اقتصادی به فرهنگ 
داشته باشیم به نظرم خیلی کار صحیحی نیست. کتاب هم به عنوان کاال 
مطرح اســت و در این شرایط اقتصادی متحمل هزینه های زیادی است، 
همچنان که به عقیده من بزرگ ترین زمینه ترویج کتاب، بحث توزیع آن 
اســت که در این زمینه هم متأسفانه به جز ناشران دولتی و نیمه دولتی، 
ناشــران خصوصی خیلی توانــی در این بخش ندارند و دچار مشــکل 
می شــوند ولی قاعدتاً نباید به دید اقتصادی و ســودآوری به کتاب نگاه 
کنیم که اگر این گونه باشــد دچار آفت هایی می شویم که هر نوع کاالی 
اقتصادی شــامل سود و زیان می شــود اما طبیعی است ناشری که برای 
انتشار یک اثر سرمایه گذاری می کند حق دارد سود و چشمداشتی به آن 
سرمایه گذاری داشته باشد. ناشرانی هستند که فرهنگی فکر می کنند و به 
سود اندک قانع اند و بیشتر به دنبال سود معنوی این کار هستند و همین 

امر آن ها را وادار به ادامه و تداوم فعالیت می کند.

فرهنــگوهنر/زهرهکهنــدلمخاطبان 
سریال های شــبکه سه در این شــب ها تماشاگر 
مینی سریال »گیله وا« هســتند. روایت عاشقانه ای 
بین دختر ارمنی و پســر شمالی که در بستر وقایع 
تاریخی ورود انگلیسی ها به ایران در جنگ جهانی 
اول و قحطــی آن دوران می گــذرد و چــون میرزا 
کوچک خان جبهه اصلی مقابله با انگلیس ها را در 
شمال کشور داشته، برای جلوگیری از ایجاد قحطی 
در گیــالن، در مقطعی به قصه ورود پیدا می کند و 

کاراکترهای اصلی با او همراه می شوند.
»گیله وا« که موضوعی عاشقانه دارد سعی می کند با 
نگاهی عاطفی به زندگی مردم شمال ایران در بستر 
اتفاقات تاریخی سال 1۲۹۷ بپردازد و روایتگر سبک 
زندگــی و روابط اجتماعی و عاطفــی مردم ایران و 
نقش مداخله گرانه انگلستان در امور داخلی کشور در 
100 سال گذشته باشد. جدیدترین محصول سازمان 
هنری رســانه ای اوج در هفت قسمت از شبکه سه 
پخش می شود که شب گذشته قسمت چهارم آن 

روی آنتن این شبکه رفت.
بهروز شعیبی ایفاگر نقش میرزاکوچک خان جنگلی 
است و حمیدرضا پگاه، ستاره اسکندری، امیرحسین 
صدیق، مهــدی زمین پرداز، امیرحسین هاشــمی، 
مهران رجبی و پریا مردانیان از دیگر بازیگران اصلی 
آن هستند. به بهانه پخش این مینی سریال با »اردالن 
عاشوری« نویسنده و کارگردان آن گفت و گو کردیم 

که می خوانید: 

از تلویزیونی اینمجموعه جرقهساخت
کجازدهشــدوچراسراغاینواقعهتاریخی

رفتید؟
جرقه ساخت این مینی سریال پس از خواندن کتاب 
»قحطی بزرگ« نوشته محمدقلی مجد زده شد. این 
کتاب جزئیات تکان دهنده ای از ماجرای قحطی در 
ایران و نقش انگلیس در به وجود آوردن این قحطی 
داشــت. با وجود تلخی زیاد این واقعه تاریخی  فکر 
کردم این همه تلخی برای یک ســریال تلویزیونی 
خوب نیســت به همین دلیل دنبــال بارقه هایی از 
امید گشــتم که به قصه میرزا کوچک خان رسیدم. 
میرزا تنها کسی است که در آن دوره زمانی کارهای 
درخشانی کرده اســت، با وجود اینکه خودش جلو 
انگلیس ها ایســتاد و مانع گســترش قحطی شد، 
10هــزار نفر از مردمان دیگر مناطــق ایران که به 
گیالن پناه آورده بودند را ســامان داد و برایشــان 
مقرری تعیین کرد. قصه ســریال را طوری طراحی 
کردم که دو قطب تلخی و شیرینی ماجرا به توازن 

برسند. 

بههمیندلیلقصهعشقپسرشمالیو
دخترارمنیبهماجرااضافهشد؟

همین طور است. اضافه کردن الیه عاشقانه به خاطر 
همین موضوع بود، ضمن اینکه مستندات تاریخی 
هم چنین امکانــی را به ما مــی داد. هدف گذاری 
مــن برای این ســریال جوانــان و نوجوانان بودند، 
می خواســتم آن ها با تاریخ معاصر آشنا شوند و این 
داستان عاشقانه به همذات پنداری بیشتر آن ها کمک 
می کرد. این سریال عالوه بر الیه عاشقانه، جزئیات 
تاریخی خوبی هم دارد که اقشار مختلف مخاطبان 

را جذب می کند. 

چراقصههایعاشقانهبستریجذاببرای
روایتهایتاریخیهستند؟

تاریخ رسمی  و خشک برای مخاطب چندان جذاب 
نیست. ما در این سریال سعی کردیم زندگی مردم 
و میزان سهمشــان در تحوالت تاریخی را ببینیم. 
در این ســریال خانواده ای را می بینیم که برایشان 
مسئله ای به وجود می آید و هر کدام در مواجهه با آن، 
برخوردی متفاوت دارند. شکل زندگی این خانواده ها، 
پشت پرده وقایع تاریخی است زیرا این خانواده ها در 
جنگ های تاریخی ایران شهید و هزینه دادند. سعی 

کردم قصه مردم را روایت کنم. 

یکیازانتقاداتبهســریالهایتاریخی
تلویزیونضعفدرروایتعینیومســتند
تاریخاست،بهنظرشــماالزماستدریک
سریالتاریخیبهجزئیاتومستنداتتاریخی

پرداختهشود؟
برای ساخت ســریال های تاریخی دو روش معمول 
وجود دارد. ســریال هایی بــرای بازگو کردن برخی 
واقعیت های تاریخی ساخته می شوند که آن روایت ها 
برای مردم امروز اهمیــت دارد؛ بنابراین فرم روایت 
باید دراماتیزه شــود. روش دیگــر اینکه کارگردان 
می خواهد قصه ای را تعریف کنــد و نیاز به زمینه 
تاریخی دارد، شاید در سریال اشاراتی به تاریخ شود 
اما در واقع درامی  عاشقانه است. هدف من از ساخت 
این مینی سریال بین این دو شیوه بود و سعی کردم 
روایتی دراماتیک منطبــق بر واقعیت های تاریخی 
بسازم. می خواستم سریال عالوه بر اینکه بازگوکننده 
واقعیت های آن مقطع تاریخی است حرفی برای امروز 
هم داشته باشد چون شرایط امروز ما بسیار نزدیک 
به شــرایط 100 سال پیش است و هنوز در معرض 
تهدیدات دشمن هستیم. مثالً ماجرای احتکار خیلی 
به زندگی امروز ما شباهت دارد. بنا داشتم قصه ای 
را که روایت می کنم مبتنی بر واقعیت های تاریخی 
باشد چون دانســتن این وقایع تاریخی الزم است 
اینکه انگلیســی ها چطور موجــب قحطی و مرگ 
نیمی  از ایرانی ها شدند. در این باره حرف های نگفته 

زیادی وجود دارد، اســناد حضور انگلستان در ایران 
طی جنگ جهانی اول هنوز محرمانه است؛ بنابراین 
طرح این موضوع برای مردم ما اهمیت دارد. به نظرم 
هر فیلم و سریال تاریخی، فیلم و سریال معاصر است 
چون ما در اکنون زندگی می کنیم و با دید امروز به 
تاریخ نگاه می کنیم. وقایع تاریخ را با وضعیت حال 
خودمان باید بازنگری کنیم و از آن ها درس بگیریم.  
انتقاد دیگر به ســریال های تاریخی تلویزیون نحوه 
بازنمایی آن مقطع تاریخی است. از طراحی صحنه 
و لباس بگیرید تا زبان و لهجه که بیشــتر از اینکه 

معطوف به گذشته باشند، امروزی هستند.
این مسئله در بسیاری از فیلم ها و سریال های مطرح 
جهان هم پذیرفته شده که مبنای زبان فیلم، زبان 
مخاطب است. ما در ایران و برای مردم ایران سریال 
می سازیم و زبان رســمی  مردم ایران فارسی است. 
بسیاری از سریال ها و فیلم هایی که درباره تاریخ قدیم 
اروپا و یونان ساخته می شوند به زبان انگلیسی فصیح 
امروزی است و گاهی اصطالحاتی از انگلیسی قدیم 
در آن وجود دارد. اگر قرار بود شخصیت های سریال 
»گیله وا« به زبان گیلکی صحبت کنند باید زیرنویس 
می کردیم که برای مخاطب تلویزیون خسته کننده 
است. مخاطب این سریال مردم همه مناطق کشور 
هستند و باید این مسئله را لحاظ می کردیم. ضمن 
اینکــه اضافه کردن لهجه هــم منطقی نبود چون 
مردم گیالن بین خودشان به زبان گیلکی صحبت 

می کردند و نه فارســی با لهجه، پس اضافه کردن 
لهجه هم بی مورد بود. البته در ســریال اصطالحات 
بومی  هم اســتفاده شده ولی مبنا زبان فارسی بوده 

است. 

ماجرایعاشقانهپســرشمالیبهدختر
ارمنیهماستنادتاریخیدارد؟

این ماجرای عاشــقانه نه ولی بخشی از مردم تهران 
که به رشــت پناه آوردند، ارمنی بودند. تعدادی از 
تندروهــا در آن دوره می گفتند نباید به اقلیت های 
دینی کمک کرد. ارمنی هایی که به رشت آمدند با 
مشکالت زیادی مواجه بودند که موقعیت دراماتیکی 
را به وجود می آورد. عده ای به این ها ظن بد داشتند 
که چون ارمنی ها هم کیش با انگلیسی ها هستند، 
ممکن است جاسوس باشــند. در چنین شرایطی 

میرزا کوچک خان از ارمنی ها حمایت کرد.

پسدراینسریالنگاهیبهوحدتملی
همدارید؟

بله همین طور است در قسمت های بعدی هم نگاه به 
وحدت ملی و حفظ خاک میهن پررنگ تر می شود. 

انتخاببازیگرانســریالبهویژهبهروز
شــعیبیبراینقشمیرزاکوچکخانبرچه

اساسیبود؟
ما کار سختی در پیش داشتیم چون کار آپارتمانی یا 
داخل شهرک سینمایی نبود. لوکیشن کار ما خارج 
از تهران بود. ما نیاز به بازیگرانی داشتیم که همراه 
ما باشــند، بازیگران بی ادا و اطــواری که با فروتنی 
بــرای انجام کار انرژی بگذارند و خوشــحالم که به 
نخستین انتخاب هایمان رســیدیم. همه بازیگران 
این سریال بسیار فروتن و بی ادا بودند و کار برایشان 
بسیار اهمیت داشت. انتخاب بهروز شعیبی در نقش 
میرزا کوچک خان نخستین و بهترین انتخاب ما بود. 
عده ای ایراد گرفتند که نقش میرزا به بهروز شعیبی 

نمی آید چون این بازیگر چهره محجوب و خجالتی 
دارد در حالی که شخصیت واقعی میرزاکوچک خان 
هم چنین بود. تصویری که سینمای ایران از میرزا 
ساخته به تبعیت از ســینمای کالسیک است که 
حتماً قهرمان فیلم باید مقتدر و با ابهت باشد. ما سعی 
کردیم میرزا کوچک خان را با توجه به واقعیت های 
تاریخی نشان دهیم. میرزا در جاهایی به خاطر شرم و 
حیا و خجالتی که داشته در هدایت نهضت جنگل با 
مشکالتی مواجه بود. مبارز بودن تعارضی با محجوب 

بودن ندارد.

قراربوداینمجموعهدرماهرمضانپخش
شودامامنتفیشــد،بعدگفتهشدکهزمان
پخشآذرماهوبهمناسبتدرگذشتمیرزا
کوچکخانجنگلیباشد،چرادراینزمان

پخششد؟
برای پخش این مجموعه درگیر حواشی ناخواسته 
شدیم. تأخیر در پخش این سریال کمی  نگران کننده 
بود ولی اکنون هم زمان خوبی برای پخش آن است.

ماجرایورودانگلیسیهابهایرانومبارزات
میــرزاکوچکخــاندرآنمقطعتاریخی،
ظرفیتساختیکسریالبلندتررانداشت؟

از ابتدا پیشــنهاد بر این بود که تعداد قسمت های 
سریال بیشتر باشــد ولی زیر بار نرفتم چون قصه 
اولیه ای که به ذهــن من خطور کرده بود، ظرفیت 
هفت قسمت را داشت. دوست داشتم به عنوان یک 
تجربه جدی همان قصه ای که می خواستم را پیاده 
کنم و با اضافه کردن حاشــیه ها قصه را از جایگاه 
اصلی خودش جدا نکنم. البته مینی سریال ها دارند 
جایگاه خودشان را در دنیا پیدا می کنند ضمن اینکه 
چون کوتاه هســتند می توانند چندبار پخش شوند 
و امیدوارم که مینی سریال »گیله وا« در شبکه های 
دیگر تلویزیون هم پخش شــود. ما موظف نیستیم 
آنتن تلویزیون را براساس نظر مدیران پر کنیم، کار 
ما قصه پردازی و دراماتیزه کردن وقایع متناســب با 
ظرفیت های قصه است. نویسنده باید آزاد باشد که 
پرداخت قصه را متناسب با ظرفیتش انجام دهد نه 
اینکه حتماً به فالن قســمت برسد، این »حتماً« ها 
سریال ها را از ریخت می اندازد و موجب ایجاد حاشیه 
و ریزش مخاطب می شــود. اصالت با قصه است و 

مدیران تلویزیون باید به این درک برسند. 

لوکیشنســریالباتوجهبهمناظرزیباو
ایران،فرصتهایتصویری چشمنوازشمال
زیادیرابرایشماایجادکردهاست.توضیح
میدهیداینلوکیشنگروهسازندهراباچه

فرصتهاوتهدیدهاییمواجهکرد؟
بخش عمده فیلم برداری سریال در کیاشهر، سیاهکل 
و روســتاهای اطراف این دو شــهر بود، بخشــی از 
فیلم برداری هم در شــهرک غزالی و اطراف شهریار 
انجام شد. تصویر، الفبای جدید و دستور زبان امروز 
است چون مردم کمتر به کتاب رجوع می کنند. تمام 
سعی من در ساخت سریال این بود که به یک دستور 
زبان تصویری زیبا و پیراسته برسم. من زاده بندرانزلی 
هستم و استان گیالن را به خوبی می شناسم ضمن 
اینکه می خواستم تضاد فضای تهران به عنوان شهری 
قحطی زده بــا گیالن که هنوز پای انگلیســی ها و 
قحطی زدگی به آنجا باز نشده بود، نمایش داده شود. 
می خواستم این تضاد معنایی را به دلیل راه نیافتن 

انگلیسی ها به گیالن با تصویر نشان دهم. 

برش

ما موظف نیستیم آنتن تلویزیون 
پر  مدیران  نظر  براساس  را 
و  قصه پردازی  ما  کار  کنیم، 
دراماتیزه کردن وقایع متناسب با 

ظرفیت های قصه است

فرهنگوهنر:فصل ســوم مجموعه »ستایش« با 
تمام حاشیه هایش که در مدت پخش داشت سرانجام 
به پایان رسید.  روز گذشته نشست خبری مجموعه 
»ســتایش« با حضور عوامل ایــن مجموعه در مرکز 
همایش های سازمان صداوســیما برگزار شد و آن ها 

پاسخگوی پرسش های خبرنگاران بودند. 
در این نشســت کارگردان برخی گاف های سریال را 
پذیرفت و درباره شــوخی هایی که با این مجموعه در 
فضای مجازی شــد، گفت: مردم ما با هر چیزی که 

درگیر می شوند برایش طنز می سازند.
سلطانی در بخشی از نشست در پاسخ به این پرسش که 
با وجود سیاه نمایی نهادینه شده در بعضی از سریال ها تا 
چه اندازه تالش شده که در بازتولید صحنه های خشن 

اصول حرفه ای رعایت شود؟ توضیح داد: بین سیاه نمایی 
 و نشــان دادن شخصیت های داســتان تفاوت هایی 
وجود دارد.  ما خودمان به شــدت مخالف سیاه نمایی 
هســتیم و قصد این کار را هم نداشتیم. سریال هایی 
ساخته شده که رنگ تیرگی به مردم تزریق می کنند 
اما »ســتایش« رنگ و بوی بخشــش را نشــان داد. 
»ســتایش3« داســتان باورپذیری را روایت کرد. ما 
به جد به موضوع خشــونت توجه داشتیم که کاماًل 
تیرگی و ســیاهی را نشــان ندهیم. در این راســتا 
»ســتایش« از این گذار یعنی تیرگی توانست فاصله 
بگیرد. بخشندگی حشــمت فردوس در بخش های 
پایانی کار نمونه این اتفاق است؛ بنابراین نگاه مثبت 
به مجموعه وجود داشــته و به نظــرم از این حیث 

 )خشــونت و ســیاه نمایی( مجموعه »ســتایش« را 
مبرا بدانید. این کارگردان درباره صحنه هایی از سریال 
»ســتایش« که به عنوان گاف از آن ها یاد می شــود، 
گفت: من گاف های سریال »ستایش 3« را قبول دارم. 
در این ســریال مشکل هایی در صحنه و فیلم برداری 
داشتیم مانند صحنه گلوله خوردن پری سیما اما باید 
بگویم ما از 11 فروردین تا ۲۶ اسفند ۹۷ از شمال تا 
بندرعباس به شــدت کار کردیم.  فشار کاری باالیی 
روی همه اعضای تیم تولید بود و گاف ها را شیرینی 
کار بدانید و من همه آن ها را قبول دارم. این کارگردان 
تأکید کرد: ما سعی کردیم داستان را خوب اجرا و مسئله 
ازدواج مجدد خانم ها را باز کنیم و به آن بپردازیم. به 
نظرم روایت داستان را به خوبی جلو بردیم . سلطانی 

در بخشی از این نشست نیز درباره  انتقادی که خبرنگار 
روشندل نسبت به ترانه تیتراژ این سریال داشت »مثل 
یک کوریم که عصاشــو داده به دسِت یک کرِم شب 
تاب!«، گفت: با پخش این تیتراژ هرگز قصدمان ناراحت 
کردن دوستان روشندل نبود. اگر چنین برداشتی شده 
من از جامعه روشندالن عذرخواهی می کنم. همچنین 
در بخشــی از این نشست زرین کوب، تهیه کننده این 
ســریال درباره ساخت فصل 4 سریال ستایش گفت: 
اگر همه چیز مناسب باشــد فصل 4 را هم خواهیم 
ساخت. در این نشست تهیه کننده؛ آرمان زرین کوب، 
کارگردان؛ سعید ســلطانی و جمعی از بازیگران این 
مجموعه از جملــه داریوش ارجمند، مهدی میامی و 

قربان نجفی حضور داشتند.

سعید سلطانی در پاسخ به 
حاشیه های این سریال: 
گافهایسریال

»ستایش«راقبولدارم

چهره خبر

گفتوگوبااردالنعاشوری،نویسندهوکارگردانمینیسریال»گیلهوا«

قصه مردم را روایت کردم

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12069 و شناسه ملی 10380277634
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,04,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی 
مفی��د راهبر به عنوان بازرس قانونی ش��رکت، برای س��ال مالی منتهی ب��ه 1398,12,29 انتخاب گردید. تراز نامه س��ال مالی 
منتهی به 1397,12,29 به تصویب رس��ید. آستان قدس رضوی به شناس��ه ملی 14004342173 - موسسه سازمان اقتصادی 
رضوی به شناسه ملی 10380129694 - شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به شناسه ملی 10380186188 به عنوان اعضای 
اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های 

شرکت برای سال 1398 انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )647833(

/ع
98
09
86
3

آگهی تغییرات شرکت شعاع گستر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18792 و شناسه ملی 10380343405
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,07,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند: آقای محمد مهدی رنجبر به ش��ماره ملی 0943704030 به س��مت مدیر عامل - 
آقای حمیدرضا صمدی به ش��ماره ملی 0933958481 به س��مت رئیس هیئت مدیره - خانم مریم رنجبر به ش��ماره ملی 
0920923216 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء مشترک مدیر 

عامل و رئیس هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )649528(

/ع
98
09
86
5

ب��رگ سبزس��واری سیس��تم پرای��د تی��پ ج��ی تی 
ایک��س آی ب��ه رن��گ س��بز زیتون��ی متالی��ک  مدل 
1384 به ش��ماره موتور01122282 و ش��ماره شاسی

S1412284492941 به شماره پالک 54- 887 ص79 
مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می گردد. 

/ع
98
09
88
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت CDI125 مدل 
1386 رنگ مشکی به شماره انتظامی 15766/773 
ش��ماره موتور 73009526 و شماره شاسی 8650656 
ب��ه مالکیت حمید رجائی مفق��ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
09
86
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودرو پراید مدل1389 به رنگ  سفید به 
ش��ماره پالک  538ج69    ایران 42  و شماره موتور 
   S 1412289672265  3783510 و ش��ماره شاس��ی
به نام اینجانب س��ید محمد جاللی موسوی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد .

/ع
98
09
88
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اصل گواه��ی فراغ��ت از تحصیل دوره کارشناس��ی 
اینجان��ب مرتض��ی رحیم��ی موم��ن فرزن��د احمد به 
ش��ماره 31614 تاریخ 87.5.14  صادره از مدرس��ه 
عالی ش��هید مطهری مفقود ش��ده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

/ع
98
09
87
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز )شناسنامه( تراکتور 399 دو دیفرانسیل 
کشاورزی به رنگ قرمز روغنی مدل 1391 به شماره 
شاس��ی YAW 1660 Y ب��ه ش��ماره شاس��ی 13733 
N 3 HKA 5 DH 2 TAM ب��ه ش��ماره پالک 862 ک11 
ایران 85 بنام نی��ک محمد تمندانی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. /ع
98
09
88
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سند و برگه س��بز موتور سیکلت طوسی مدل1388 
ب��ه ش��ماره موت��ورndr12588c00247 و به ش��ماره 
شاس��ی ndr125d8810302 ب��ه ش��ماره پالک 753 
15795 ب��ه ن��ام فاطم��ه فروغ��ی مفق��ود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

/ع
98
86

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
09
87
6

اینجانب منصوره فرزانه فر مالک خودروی س��واری 
پ��ژو آردی  ب��ه ش��ماره ش��هربانی 712 ل 49 ایران 
موت��ور  ش��ماره  و   80725200 بدن��ه  ش��ماره  و   12
22328025237 ب��ه عل��ت فق��دان اس��ناد ف��روش 
تقاضای رونوش��ت المثنی اس��ناد مذک��ور را نموده 
اس��ت لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی 
مذک��ور دارد ظ��رف م��دت 10 روز به دفت��ر حقوقی 
س��ازمان ف��روش ش��رکت ای��ران خ��ودرو واقع در 
پیکان شهر س��اختمان س��مند مراجعه نماید بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

دی
قو

مف
هی 

آگ

/ع
98
09
88
1

برگ س��بز خودرو پی��کان وانت   م��دل 1379  رنگ 
11517905388 و  س��فید روغن��ی  ش��ماره موت��ور 
ش��ماره شاسی 79906505 به شماره انتظامی 391 ق 
52 ایران 12 ب��ه مالکیت کریم کریمی تلگرد مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

موت��ور  ش��ماره  ب��ه   285 تراکت��ور  س��ندکمپانی 
 n3hka1ce3tam23341 و شماره شاسی lfw82611a
و ش��ماره سریال mo9621a1 و شماره پالک 982ک 11 
ای��ران 86 به ن��ام احمد مهدوی میق��ان مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

/ع
98
98
85

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ سبز،س��ند محض��ری خ��ودرو س��واری پراید 
مدل86 به رنگ مش��کی روغنی به ش��ماره انتظامی 
36 ایران942 د21 وشماره موتور 2109550 وشماره 
شاس��ی S1412286182697متعل��ق ب��ه آقای س��ید 
محم��د ش��ریفی نی��ا مفق��ود وازدرجه اعتبارس��اقط               

می گردد . /ع
98
09
87
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت دانش��جوئی اینجان��ب مهرناز پی��ام ناروئی به 
ش��ماره دانش��جوئی ۹۱۷۶۱۸۶۳۰ دانشگاه پیام 
نور خاش رش��ته مهندس��ی آب و خاک ورودی سال 
۱۳۹۱ مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتبار س��اقط 

است.

/ع
98
09
88
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی تغییرات موسسه عمران و توسعه 
رضوی به شماره ثبت 339 و شناسه 

ملی 10380053599
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
سالیانه مورخ 1398,04,29 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : 1 - روزنام��ه کثیراالنتش��ار ق��دس جهت 
درج آگهی های ش��رکت تعیین شد. 2-موسسه 
حسابرس��ی مفید راهبر به عنوان بازرس اصلی 
موسسه برای س��ال مالی منتهی به 1398,12,29 
انتخ��اب گردید. 3 - صورته��ای مالی منتهی به 

1397,12,29 به تصویب رسید .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )647707(

/ع
98
09
84
4

آگهی ثبت انتقال مرکز شرکت آوادیس 
تجارت ماهان سهامی خاص به شناسه ملی 

14004238197
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
 98,23122 ش��ماره  ونام��ه   1397,12,15 م��ورخ 
مورخ 1398,02,14 اداره ثبت ش��رکتهای سهامی 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : نش��انی ش��رکت از 
تهران به آدرس خراس��ان رضوی ش��هر مش��هد 
س��جاد ش��هر خیاب��ان زنب��ق شمالی)س��جاد5-

فردوس��ی16( خیابان بهارس��تان 3 )شهید ناصر 
مه��رزاد( پ��الک 67 طبق��ه همک��ف ک��د پس��تی 
9187753596 انتق��ال یاف��ت ومرات��ب ذی��ل 

شماره ثبت 51929 ثبت گردید .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)647759(

/ع
98
09
85
8

 آگهی تغییرات شرکت اعتماد تغذیه سالم جویمند 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1371 و شناسه 

ملی 14005892724
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی مورخ 
1398,01,07 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : � اعض��ای 
ب��ه  عس��کری  حس��ن  از:  عبارتن��د  مدی��ره  هیئ��ت 
ش��ماره مل��ی 0690470991- اله��ام جفائی به ش��ماره 
ش��ماره  ب��ه  جفائ��ی  -فهیم��ه   0910125775 مل��ی 
مل��ی 0919375448 ب��رای م��دت دو س��ال انتخ��اب 
ش��دند - زه��را س��ادات علوی��ان ش��هری به ش��ماره 
مل��ی0919327702 به س��مت ب��ازرس اصل��ی و الهام 
زهراخاکس��ار به ش��ماره ملی 0910137439 به سمت 
ب��ازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب 

شدند .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد 

)647813(

/ع
98
09
86
1

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی 
واسع عصر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

711 و شناسه ملی 10860203677
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
بط��ور ف��وق الع��اده م��ورخ 1398,02,31 و نام��ه 
ش��ماره 4288 مورخ 1398,06,23 انجمن صنفی 
ش��رکتهای حم��ل و نق��ل بی��ن المللی خراس��ان 
رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای جمشید 
علی پور با ش��ماره ملی 5539839064 و آقای 
احمد گل آری به شماره ملی 4432183438 و 
آقای علی علی پور به شماره ملی 0790427869 
به س��مت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال 

انتخاب گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد 

)649534(

/ع
98
09
86
7

برگ س��بز و س��ند کمپانی خ��ودروی پراید131 مدل 
1396 رنگ س��فید به شماره انتظامی 187د31 ایران 
74 ش��ماره موتور 51735 و شماره شاسی 3383680 
ب��ه مالکی��ت عاطفه میر ش��که مفقود گردی��ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
09
89
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
09
89
1

 MVM ب��رگ س��بز و ب��رگ کمپانی خ��ودرو س��واری
موت��ور  ش  متالی��ک   قرم��ز  رن��گ   1396 م��دل 
NATFBAM� و ش شاس��ی MVM477FJAH056432

D7H1045473 به ش��ماره انتظام��ی 861 ب 91 ایران 
94 بنام رقیه زارعی س��بهتی مفق��ود و فاقد اعتبار 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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