
کروناراشکستمیدهیم
کاربران فضای مجازی در واکنش به پمپاژ 
ناامیــدی توســط برخی رســانه ها درباره 
شــیوع کرونا، با راه اندازی کمپین #کرونا_

را_شکســت_میدهیم، پست های مثبت و 
امیدوارکننده خود را ذیل این هشتگ، در 
شبکه های اجتماعی و صفحات شخصی شان 
منتشــر کردند و از شکست این ویروس با 
کمک و همدلی و رعایت نکات بهداشتی و توجه به توصیه های مسئوالن نوشتند. 
در ادامه چند نمونه از توییت های منتشر شده توسط کاربران را می خوانید: »ما بدتر 
از این ها رو پشت سر گذاشتیم. با همتی که از خودمون سراغ دارم این مورد رو هم 
می گذرونیم... بیایید آموزش های پیشگیری را مدام تکرار کنیم. در وحشت آفرینی 

و نگران کردن دیگران سودی نیست. همدیگر را آگاه کنیم«.

هیچوقتمارابیجوابنگذاشتی
زینب سلیمانی، فرزند شهید قاسم سلیمانی 
در جدیدترین پســت اینستاگرامی خود با 
انتشار عکسی از شهید حسین پورجعفری، 
همرزم پدرش در اینستاگرام نوشت: »چگونه 
می توان از تو یاد نکرد؟ وقتی بابا ما را واسطه 
کرد در سفر آخر و گفت حسین را منصرف 
کنید با من نیاید. با گفتن این جمله  ما به تو 
رنگ رخسارت دیدن داشت. ما را حالل کن که عشقت را نفهمیدیم، فقط جوابت 
را شنیدیم که گفتی: یعنی من حاجی را وسط بیابان تنها بگذارم...! کاش بودی 

سراغ بابا را از تو می گرفتیم، تو هیچ وقت ما را بی جواب نگذاشتی«.

تالش24ساعته
محمدحســین رنجبران، مدیر کل روابط 
عمومی صداوسیما با انتشار رشته توییتی 
در صفحه توییترش نوشــت: »ظاهراً جهاد 
رسانه ای سازمان که در سال ۹۸ با پوشش 
حادثه تلخ سیل شروع شد و با شهادت حاج 
قاسم و تشییع با شکوهش، حمله قاطع به 
عین االســد و حادثه ناراحت کننده سقوط 
هواپیمای اوکراینی و راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات دوم اسفند ادامه یافت، پایانی 
ندارد. همکاران عزیزم با تمام وجود ۲۴ ساعته پیگیر اخبار کرونا و اطالع رسانی و 
آگاهی بخشی به مردم هستند. البته به شدت مراقب خودشان هم هستند و در این 
مراقبت همکاران مرکز بهداشت سازمان در خط مقدم اند و الحمدهلل همه چیز در 

سازمان طبیعی و روی روال است«.

تمرکزبیبیسیرویایران
حمید رســایی، نماینده ســابق مجلس 
شــورای اســالمی در واکنش بــه مانور 
رســانه ای بی بی سی روی شیوع کرونا در 
کشــورمان، در صفحه توییترش نوشت: 
»اینســتاگرام BBC در ۴۸ســاعت )تا 
ســاعت ۲۴ دیشــب( تعــداد ۳۴ خبر 
درخصوص ویــروس کرونا از کشــور ها 
به ترتیب زیر منتشــرکرده: ایران ۲۷ خبر، چیــن دو خبر، ایتالیا یک خبر، 
افغانستان یک خبر، کره جنوبی یک خبر، عمومی کرونا دو خبر و دلیل اینکه 

روباه پیر تمرکز خبری را روی ایران قرار داده مشخص است«.

قدسزندگینام »اصغر پاشاپور« را خیلی هایمان 
تا همین ۲0 روز پیش نشــنیده بودیم. چهره  اش اما 
برایمان آشــنا بود. مردی که در بســیاری از تصاویِر 
حضور شــهید ســلیمانی در خط مقدم مبــارزه با 
تکفیری ها، در گوشه ای از تصویر به چشم می خورد. 

دقیقاً 1۳ بهمن ماه بود؛ یعنی حدود یک ماه پس از 
شهادت حاج قاسم که خبر شهادت »اصغر پاشاپور« 
تیتر یک رسانه های کشورمان شد. یاِر غار حاج قاسم 
انگار دوری فرمانده اش را تاب نیاورده بود. آن روزها 
خیلی ها دلشان می خواســت از زندگی خصوصی و 
سرگذشــت رفیق شفیق حاج قاســم سر دربیاورند، 
اما همان طــور که خواهرش به خبرنگاران گفته بود، 
شهید اصغر پاشــاپور هیچ وقت دلش نمی خواست 
جلوی دوربین خبرنگارها باشــد، بــه همین خاطر 
هیچ کس نتوانست کوچک ترین اطالعاتی از زندگی 
این شــهید جمع آوری کند. خواهر شــهید پاشاپور 
حتی به خبرنگارهایی کــه بیش از اندازه کنجکاوی 
به خرج داده بودند، گفته بود خوِد ما هم تا زمانی که 
یکی از تصاویرش در کنار حاج قاســم را در اینترنت 
دیدیم، نمی دانســتیم با سردار سلیمانی رفاقت دارد! 
رسانه ها البد به همین خاطر بی خیاِل شهید پاشاپور 
شــدند و دیگر هیچ کس نپرســید پیکر این شهید 

بزرگوار چه زمانی قرار است به کشورمان برگردد.
در میان هیاهویی که ویروس کرونا در کشــورمان به 
راه انداخته اما همزمان با آغاز ماه رجب، پیکر شهید 
پاشاپور هم به کشورمان برگشت تا خواهر این شهید 
بزرگوار هم باالخره راضی شــود بــه همین بهانه، با 

رسانه ها درباره برادرش مصاحبه کند.

  چند سال به ایران بازنگشت
شــهید پاشــاپور روز 1۳ بهمن ماه، در حلب سوریه 
توسط تروریســت ها به شهادت رســید. تا مدت ها 
خبــری از پیکر این شــهید نبود تا اینکه رســانه ها 
اعالم کردند تروریست های گروهک احرارالشام راضی 
شده اند در قبال تحویل گرفتن دو تن از اسیرهایشان، 
پیکر شهید پاشــاپور را تحویل دهند. البته تا پیش 
از تحویل پیکر شــهید پاشاپور هیچ کس نمی دانست 

تکفیری ها سر از بدن شهید پاشاپور جدا کرده اند.
اصغر پاشاپور متولد شهر ری بود و از او سه فرزند به 
یادگار مانده اســت. زینب پاشاپور خواهر این شهید 
اســت که ۹ ســال از برادرش کوچک تر است. البته 
خانم پاشاپور مدت ها پیش از برادرش، شاهد شهادت 
همسرش یعنی شــهید »محمد پورهنگ« هم بوده 

است. 
او با اشــاره به نخستین اعزام های برادرش به سوریه 
می گوید: از همان روز های ابتدایی که جنگ ســوریه 
شــروع شــد، برادرم برای دفاع از حرم اهل بیت)ع( 
راهی شــد. وقتی آتش جنگ باال گرفت و نیرو هایی 
برای مقابله با تروریست ها به آنجا اعزام شدند، برادرم 
نیــز مدت مرخصی هایی را که توســط آن به تهران 
می آمد، کوتاه کرد و بیشتر در منطقه ماند. حتی چند 
سال به ایران بازنگشت و من هم آخرین بار دو سال 
پیش بود که وقتی برای برگرداندن وســایل همسر 
شــهیدم به ســوریه رفتم، برادرم را آنجا دیدم. خود 
حاج اصغر هم آخرین بار عید فطر دو ســال گذشته 

بود که به ایران آمد و به خانواده ســر زد و از آن به 
بعد دیگر نیامده بود. همه این ها به 

دلیل مسئولیت سنگینش در منطقه بود.
او ادامه می دهد: همسر من شهید محمد پورهنگ 
در ایران صمیمی ترین رفیق برادرم، شهید پاشاپور 
بود. چند ســال پــس از اینکه برادرم به ســوریه 
رفت، همســرم هم عازم ســوریه شــد و آن ها در 
یک جبهه می جنگیدند، البته مناطق فعالیتشــان 
با هم متفاوت بود. همســر من در منطقه درگیری 
مســموم شده و به خاطر مســمومیت مدتی را در 
بیمارســتان درگیر مداوا بود کــه برادرم گاهی به 
او در بیمارستان ســر می زد، اما وقتی همسرم به 
شهادت رسید، حاج اصغر به خاطر شرایط حساس 
منطقه نتوانســت مســئولیتش را رها کند و برای 

شرکت در مراسم شهید پورهنگ حاضر شود.

  روحیه  نگفتن داشت
خواهر شــهید پاشاپور با اشــاره به آخرین دیدار با 
برادر می گویــد: وقتی آخرین بار برای دیدار برادرم 
به ســوریه رفتم، فهمیدم آنجا مسئولیتی دارد، اما 
از جزئیــات آن بی اطــالع بودم. وقتی به شــهادت 
رســید فهمیدیم یکی از فرماندهان ارشــد منطقه 
بــوده اســت. در واقع حــاج اصغر روحیــه نگفتن 
داشــت. هیچ وقت از خاطــرات منطقه و درگیری 
چیزی تعریــف نمی کرد. پس از اینکه حاج قاســم 
شهید شــد، فیلم هایی از ایشان منتشر می شد که 
تصویــر اطرافیانــش را در فیلم محــو می کردند تا 
شناسایی نشــوند. ما همان موقع میان این افرادی 
که دور حاج قاسم بودند کسی را با قد و قواره برادرم 
می دیدیم و حدس می زدیم که حاج اصغر باشد، اما 
پس از شــهادت حاج قاسم فیلم ها را کامل تر رؤیت 
کردیم و از حضور او نزدیکی حاج قاســم به خوبی 
مطلع شدیم. یک ماهی که فاصله بین شهادت حاج 
قاسم با شهادت حاج اصغر بود برای برادرم روز های 
ســختی بود و آن طور که همسرش تعریف می کند 
به شدت تحت تأثیر حاج قاسم بوده، با ایشان بسیار 
صمیمی بود و از دست دادن حاج قاسم برایش داغ 

سنگینی بود.

  خواست خدا بود
زینب پاشــاپور دربــاره نحوه شــهادت برادرش هم 
این طور می گوید: بار آخر شــهید اصغر پاشــاپور به 
منظور آزادسازی مناطق تحت اشغال تروریست های 
جبهه النصره و تثبیت مناطقی که تازه آزاد شده بود، 
در منطقه عملیات حضور داشــت که از ناحیه سینه 

مورد اصابت ترکش قرار گرفت و به شهادت رسید. 
وقتی محــل مورد اختفای آنان محاصره می شــود، 
پیکر او هم به دســت دشــمنان می افتد. از روز های 
ابتدایی ما امید داشتیم که پیکرش برگردد، هرچند 
همــه اعضای خانواده متفق القــول بودیم که حاضر 
نیستیم یک ریالی از بیت المال به خاطر بازگرداندن 
پیکر برادرم پرداخت شود، چون اصل، روح اوست که 
حاال پیش خداســت. پیکرش برای ما ارزشمند بوده 
و هســت که با آمدنش بر سر مزارش می توانیم خود 
را تســلی دهیم، ولی پدرم اعــالم کرد به خاطر این 
آرامش حاضر نیستیم عزت خود را از دست بدهیم. 
البته دوســتانش به خانواده قول داده بودند که اگر 
بتوانند و شرایط مهیا باشد، مبادله را انجام می دهند 

و خواست خدا این بود که مبادله صورت بگیرد.

  آخرین مأموریت
همسر شــهید پورهنگ راضی نمی شــود بیشتر از 
این ها دربــاره برادرش صحبت کند. به همین خاطر 
صحبت هایش را این طور تمام می کند: همه خاطراتم 
از حاج اصغر آمیخته به خنده و شوخی بود. همیشه 
دنبال خوب کردن حال دیگران بود. یک ویژگی که 
خیلــی در او پررنگ بود مســئولیت پذیری اش بود. 
محال بود مســئولیت قبول کند و آن را به سرانجام 

نرساند. 
در روز های آخر هم منطقه را که فرماندهان دســتور 
به آزاد شــدنش داده بودند، به یاری رزمندگان دیگر 
به طور کامل آزاد کرد و بعد به شهادت رسید و این 
یعنی آخرین مأموریت خود را هم تکمیل کرد و بعد 
رفت. االن هم که پیکر ایشان بازگشته است احساس 
می کنم بخشی از این وظیفه و مسئولیت، 
موجب بازگشت پیکرش بود، زیرا او 
مقبولیتی در بین مردم دارد که 
با این بازگشت، وظیفه اش به 

سرانجام خواهد رسید.

سلبریتیهایماوسلبریتیهایآنها!
قدسزندگی:در چند روز گذشــته به 
دلیل شــیوع بیماری کرونا بســیاری از 
اقالم بهداشــتی مانند ماســک، محلول 
ضدعفونی کننــده و... از ســوی مــردم 
خریداری و نایاب شــده اند. در این میان 
عالوه بر ماجرای احتکار لوازم بهداشتی، 
مورد عجیــب و غریب دیگــری هم در 

سوءاســتفاده از شیوع کرونا در کشــورمان باب شده که حسابی سروصدای 
کاربران فضای مجازی را درآورده است.

به تازگی فضای مجازی پر شده است از عکس و فیلم های مربوط به داروهایی 
که ســازنده های آن ادعا می کنند می تواند از ابتال به کرونا پیشگیری کرده و 
حتی این بیماری را درمان کند. داروهایی که تبلیغاتشان حتی به صفحه های 

پرمخاطب اینستاگرام و پیج های هنرمندان و سلبریتی ها هم رسیده است! 
در یکی از جنجالی ترین موارد، بهنوش بختیاری با انتشار چندین استوری 
در صفحه اینســتاگرامش یک داروی ضد کرونــا را تبلیغ می کند! خانم 
بازیگر یک محلول گیاهی در دســت گرفته و از تأثیرات آن بر دســتگاه 
تنفســی گفته و در البه الی این حرف ها اشــاره می کند به بیماری های 
ویروسی و مشــخصاً از ویروس کرونا هم اسم آورده و بعد محصول مورد 

نظر را تبلیغ می کند و... .
اگرچه خانم بختیاری سعی دارد با شلوغ بازی و در قالب پکیج هایی چون کبد 
چرب و بیماری های تنفسی این حرف ها را بزند ولی مشخصاً به بیماری های 

ویروسی و ویروس کرونا اشاره می کند! 
انتشار فیلم تبلیغاتی بهنوش بختیاری در فضای مجازی حسابی حاشیه ساز 
شده است. یکی از کاربران دراین باره نوشته است: »این محلول چیه واقعاً؟ اصاًل 
استانداردهای سالمت و بهداشت و درمان داره؟ ایشون با چند میلیون مخاطب 

چطور به خودش اجازه می ده این مزخرف ها رو تبلیغ کنه«.
کاربر دیگری هم نوشته اســت: »نون درآوردن از استرس و ترس مردم واقعاً 
حال به هم زنه خانم بختیاری. کاش یه مسئولی، نهادی، وزارتخونه ای چیزی با 

این آدم برخورد کنه«.
پس از باال گرفتن انتقادها، باالخره ســخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به 
این ماجرا واکنش نشان داد و گفت: »در روز های گذشته یکی از سلبریتی ها 
در فضای مجازی اقدام به تبلیغ شربت پیشگیری از ویروس کرونا می کرد که 
به دستور دادستانی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت، از شهروندان درخواست 

می کنیم  که به این گونه تبلیغات توجه نکنند«.
هرچند مسئوالن قول رسیدگی به تخلف بهنوش بختیاری در ماجرای تبلیغ 
داروی غیرمجاز را داده اند اما پس از این موضوع، عملکرد سلبریتی ها همزمان 
با شیوع کرونا در کشورمان مورد انتقاد شدید کاربران فضای مجازی قرار گرفته 
اســت. کاربران در همین راستا، لیستی از عملکرد سلبریتی های خودمان با 

سلبریتی های کره ای تهیه کرده اند.
در این لیســت »پارک سو چون« با »بهنوش بختیاری« مقایسه شده است. 
در توضیح آن هم آمده: »پارک سو چون کمک 100 میلیون وونی برای تهیه 
تجهیزات مخصوص کرونا و بهنوش بختیاری تبلیغ دروغین داروی ضد کرونا 

در صفحه اینستاگرام«.
»لی یونگ آئه« یا همان »یانگوم« هم با »کیهان ملکی« مقایسه شده است. در 
توضیح این مقایسه آمده:»یانگوم 50 میلیون وون برای تهیه تجهیزات کمک 
کرده و کیهان ملکی یک پست اینستاگرامی گذاشته و نوشته: می دانید فاجعه 
در پیش است؟ ما چگونه می خواهیم جلوی این ویروس بایستیم؟ می خواهند 

همه ما را قتل عام کنند! قرار است ما بمیریم«.
در آخر هم »جان سون یوم« با »متین ستوده« مقایسه شده و در توضیح آن 
آمده است: »سون: 50 میلیون کمک برای تهیه تجهیزات. متین ستوده: پست 
اینستاگرامی با این محتوا که همه چیز بیشتر شبیه به کابوس است. عجیب 

یاد کتاب کوری می افتم هر لحظه«!

 مجازآباد
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ورزش
ادعایواگذاریقرمزوآبیبرایفرارازاستیضاحاست؟

 وزیر در موقعیت 
کیش مجلس جدید

برنامههایوزارتورزشبرایحضورورزشکارانکشورمان
درمسابقاتانتخابیالمپیکچیست؟

 نبرد سهمیه ها 
در »المپیک کرونایی«

رودرروبامصطفیخرامان،نویسندهآثارکودکونوجوان

بودجه کتاب خوانی را صرف امور دیگر نکنیم

اسفندباطعمفلفلقرمز
رقیهتوسلی:ساعت مچی ام جا مانده خانه. اصوالً اگر نباشد، گیج می زنم. آقاجان 

آن را چهار سال پیش بعدازظهری رنگین کمان دار، کادو داده بودش به من.
در آستانه چون و چرای با خودم  هستم که پیام آقای همسر از راه می رسد؛ ان شاءاهلل 

که ُعلیاحضرت، زرد و آبی را میل کرده باشند. »ستاد مبارزه با دمانس«
به نبستن ساعت، نخوردن قرص های واجبم را هم اضافه می کنم و از میوه فروشی 
می زنم بیرون. تا عابربانک راهی نیست. درگیر هضم قیمت سه برابری لیموترش ام 
که یادم می افتد پیاز و جعفری نخریدم. متعجبانه دو پالستیک را ورانداز می کنم؛ 

یعنی واقعاً چهار قلم صیفی چیست که دوتایش از حافظه ام بپرد؟
از دست این کرونا که حواس نمی گذارد برای آدم.

با اینکه عشــِق اتوبوسم اما به خاطر شرایط ویروســی، تاکسی دربست می گیرم. 
خوشــبختانه راننده توی دنیای رادیویش غرق است و یکجورهایی به تبعیت از او 
من هم بدم نمی آید سرکی بکشم توی یکی از پالستیک هایی که چپانده ام بغلم. 
همان که رویش نوشته »شهر کتاب«. تعریف امیر تاج السر را که از رفقای کتابخوان 
شــنیدم، بی معطلی رمان های »شکارچی کرم ابریشم« و »عطر فرانسوی« اش را 
سفارش دادم. جزو اولین بارهاست که دارم وسط خیابان با نویسنده ای آشنا می شوم.

ص 1۲۴: سؤال ها داشتم اما نپرسیدم. خواستم بگویم وقتی پای چرک تجارت به 
عشق کشیده می شود، چه می شود و نگفتم... .

که آقای راننده می پرسد: نفرمودید کجای خیابان؟ تندی از جهان عطر فرانسوی 
می جهم بیرون اما آنچه را می بینم، ســخت باورم می شود. یعنی نمی فهمم چرا 
به جای خانه خودم، آدرس خانه مادرم را دادم؟ دیگر به لیست خرابکاری ها و خاطر 

رفته هایم اضافه نمی کنم و فقط زنگ در را می فشارم.
خواهری برای خودش و طفلکی، چــای می آورد... از وقتی قصه دیروز و امروزم را 
شــنیده، پنج بار طفلکی صدایم زده... از دیروز که پر از اشتباه و فراموشی و درهم 
پیچیده شدن ام... از وقتی فهمیده قوطی چای را گذاشته ام توی یخچال... که برای 
لباس های رنگی، مشکین تاژ ریخته ام توی باکس لباسشویی... که تب سنجم را گم 
کرده و هر چه جوریدمش پیدایش نکردم که نکردم... از وقتی شــنیده سر اشتباه 
خودم بابت واریز قسط جلسه به »سارا«ی بنده خدا انگ بی مدیریتی زده ام... که 
پوشــه ترجمه سه روز را توی فایلی ریخته ام که انگار منتقلش نکرده ام به هارد و 
از وقتی که توی شــیفت پرســتاری او، زنگ خانه عزیز را زده و توی چشم هایش 

می گویم فکر کنم دسته کلیدم را پشت در جا گذاشته ام.
آلزایمرنوشت:راستی! کرونا احیاناً نام دیگری ندارد...؟

درگوشی: به نظرم تا سلول های خاکســتری تان مثــل مال بنده جواب نکرده به 
شبکه های مجازی پشت پا بزنید که اخبار دیوانه، کله آدمیزاد را می پوکاند.

افشاگریمنشادرموردانتقالش

مسئوالن پرسپولیس 
می خواستند به استقالل بروم
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روزمره  نگاری

طوافپیکرشهیدپاشاپوردرحرممطهررضویهمزمانباآغازماهرجب

اصغِر »سردار« بی سر آمد
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ســینا حســینی: وزیر ورزش و جوانان در تازه ترین 
اظهارنظر خود مدعی شــده است باشــگاه استقالل و 
پرسپولیس در نیمه نخست سال آتی به بخش خصوصی 

واگذار خواهند شد!
ادعای واگذاری قرمــز و آبی به بخش خصوصی ماجرای 
جدیدی نیست بلکه هر یک از دولتمردانی که تاکنون در 
صدر دستگاه ورزش قرار گرفته است تالش کرده با این 
فرایند بخشی از منتقدان خود را وادار به سکوت کند تا به 
این ترتیب برای خود زمــان بخرد اما در این مقطع دیگر 
استفاده از این حربه نخ نما شده نه تنها تأثیری ندارد بلکه 
میزان انتقادات وارده به سیســتم مدیریتی را دو چندان 

خواهد کرد.
مسعود ســلطانی فر در طول مدت فعالیت خود تاکنون 
بارها این ادعــا را مطرح کرده که ایــن دو تیم به بخش 
خصوصی واگذار خواهد شــد اما هر بار درست زمانی که 
موعد انجام فرایند واگذاری می شود به دالیل مختلف نه 
تنها این عمل رخ نمی دهد بلکه اصل ماجرا به فراموشی 

سپرده می شود.
اما این بار شرایط برای مسعود سلطانی فر کاماًل متفاوت 
است، به شکلی که بسیاری از منتقدان بر این باورند وزیر 
برای خروج از فشــار منتقدان دانه درشت این تصمیم را 
اتخاذ کرده است چون به خوبی می داند ترکیب نمایندگان 
مجلس یازدهم در صف مخالفان و منتقدان عملکردش 
قرار دارند و بــدون تردید می تواند ایــن اتفاق منجر به 
استیضاح و برکناری او شود. از این رو این شوی تبلیغاتی 
را به راه انداخته است تا در آینده ای نه چندان دور حتی 
به صورت نمادین و نمایشــی پروسه واگذاری دو باشگاه 
انجام شــود تا او تا آخرین روز بتواند در کابینه حســن 

روحانی قرار گیرد.
بسیاری از تحلیلگران مسائل سیاسی اجتماعی معتقدند 
منتقدان دانه درشت وزارت مسعود سلطانی فر که در دوره 

قبل به عنوان کارشناسان مخالف در رسانه های خبری 
اظهارنظر می کردند حاال با پیــروزی در انتخابات قصد 
دارند نظارت ویژه ای روی عملکــرد وزیر ورزش دولت 
روحانی داشته باشند به همین دلیل خطر استیضاح از هر 

زمان دیگری وی را تهدید می کند.

 منتقدان دانه درشت
به عنوان مثال شمس الدین حسینی وزیر دولت محمود 
احمدی نژاد که در دولت پیشــین به عنوان وزیر اقتصاد 
مسئولیت ریاست مجمع اســتقالل را برعهده داشت به 
عنوان یکی از نمایندگان عالقه مند به ورزش به خانه ملت 
راه پیدا کرده است و این مسئله می تواند دردسرهایی را 
برای ســلطانی فر به وجود آورد. حسینی یکی از کسانی 

بود که در ماجرای استراماچونی توجیه های وزارت ورزش 
مبنی بر مشکالت بر ســر انتقال پول به دلیل FATF را 
تکذیب کرد و تأکید کرد مدیریت دستگاه ورزش با این 

بهانه به دنبال فرار از مسئولیت پذیری است.
دیگر منتقد وزیر کنونی ورزش بیژن نوباوه است، نوباوه 
که در مجلس نهم به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی یکی 
از منتقدان دانه درشت سیستم مدیریتی دستگاه ورزش 
بود بدون شک حاال به عنوان یکی از نمایندگان تهران در 
قبال مشکالت مدیریتی دستگاه ورزش سکوت نخواهد 
کرد. احمد رسولی دیگر نماینده ورزشی مجلس یازدهم 
است که به شدت به مشکالت ورزشی و سیستم مدیریتی 
حاکم بر دستگاه ورزش اشراف دارد از این رو می تواند یکی 
از منتقدان دانه درشــت وزیر لقب بگیرد، به ویژه که او 

مشاوری نظیر علی فتح اهلل زاده دارد و این مسئله می تواند 
برای وزیر حکم بمب ساعتی را داشته باشد.

  شیشه عمر  وزیر
به نظر می آید ماه های پیش رو تا پایان عمر دولت دوازدهم 
فرایند نظارت روی عملکرد دستگاه ورزش بیشتر از سه 
سال اخیر باشد، که این اتفاق می تواند به سود ورزش تمام 
شود. همسویی دولت و مجلس در سه سال گذشته بارها 
وزیر را از خطر برکناری و اســتیضاح نجات داد تا منافع 
حزبی و سیاسی بر مصلحت ورزش ترجیح داده شود اما 
حاال بسیاری از منتقدان بر این باورند که با روی کارآمدن 
مجلس جدید معادالت سیاسی پشت پرده نمی تواند عمر 

مدیریت آقای وزیر روی کرسی وزارت را تمدید کند.

ادعای واگذاری قرمز و آبی برای فرار از استیضاح است؟

وزیر در موقعیت کیش مجلس جدید

فن پرسی: یونایتد باید کاوانی را جذب کند
ورزش: ستاره هلندی سابق منچســتریونایتد معتقد است که اگر جای سران این 
باشگاه بود، بی گمان ادینسون کاوانی را به خدمت می گرفت. شیاطین سرخ به شدت 
کمبود یک مهاجم گلزن شماره 9 را حس می کنند. رابین فن پرسی می گوید: »گزینه 
من بدون هیچ تردیدی کاوانی است و قطعاً اگر جای مدیران یونایتد باشم، این مهاجم 
را جذب خواهم کرد. با او 25 گل در طول فصل تضمینی است. مقابل کاوانی بازی 
کرده ام و می دانم که یک گلزن مادرزاد است. او با گل زندگی می کند و بی شک برای 

جذب او اقدام خواهم کرد«.

کروس: اشتباه بود که به خاطر گواردیوال در بایرن بمانم
ورزش: هافبک آلمانی فاش کرد که با وجود درخواست سرمربی سابقش در بایرن مونیخ 
از او برای ماندن در این تیم ترجیح داده به کهکشانی ها ملحق شود. تونی کروس می گوید: 
»می توانستم قراردادم را با بایرن تمدید کنم اما فکر نمی کنم اینکه به خاطر مربی شما 
قراردادتان را با یک تیم تمدید کنید، ایده خوبی باشد. پپ از من خواست که قراردادم را 
پنج ساله تمدید کنم. حاال اگر قبل از رفتن من او از بایرن مونیخ می رفت، تکلیف من چه 
بود؟ او دو سال بعد به سیتی پیوست. با این حال من و او هنوز با هم در ارتباط هستیم 

و رابطه خوبی هم داریم. من هرگز چیزهایی که از او یاد گرفتم را فراموش نمی کنم«.

پوگبا: لیورپول شایسته قهرمانی در لیگ برتر است
ورزش: هافبک منچستریونایتد می گوید: لیورپول شایسته بودن در جایگاهی است که امروز 
در آن قراردارد. پل پوگبا می گوید: »لیورپول جلوتر از هر تیم دیگری است. آن ها این فصل 
در لیگ برتر انگلیس حتی در یک بازی شکست نخورده اند و می شود گفت که یک دستشان 
روی جام قهرمانی است. به عنوان بازیکن منچستریونایتد و با توجه به رقابتی که بین ما وجود 
دارد نمی خواهیم که آن ها به قهرمانی برسند. ما نمی خواهیم کسی به غیر از ما به قهرمانی 
برسد اما به عنوان یک فوتبالدوست و بازیکنی که به تیم مقابل احترام می گذارد باید بگویم 

لیورپول شایسته بودن در جایگاهی است که امروز در آن قرار دارد«.

بازی یوونتوس - اینتر پشت درهای بسته برگزار می شود
ورزش: پس از چند روز گمانه زنی درباره احتمال لغو بازی های هفته آینده سری A، امروز 
وینچنزو اسپادافورا، وزیر ورزش فوتبال ایتالیا اعالم کرد که چند بازی از این رقابت ها پشت 
درهای بسته برگزار خواهد شد. شیوع ویروس کرونا در ایتالیا چندین مسابقه فوتبال این کشور 
در هفته جاری را لغو کرد و با توجه به افزایش شمار مبتالیان احتمال می رفت که بازی های هفته 
آینده هم لغو یا بدون تماشاگر برگزار شود. رویدادهای ورزشی هفته آینده که قرار است پشت 
درهای بسته برگزار شود، شامل بازی تیم های اودینزه - فیورنتینا، میالن - جنوا، پارما - اسپال، 

ساسولو - برشا و یوونتوس - اینتر می شود.

ورزش: گادوین منشا پس از سه فصل حضور در فوتبال 
ایران تنها توانســت نیم فصل را در امارات ســر کند و 
دوباره به لیگ برتر برگشت. منشا پس از نخستین فصل 
حضورش در لیگ برتر و تیم پیــکان تبدیل به یکی از 
مهم ترین چهره های نقل و انتقاالت شــد و برانکو که از 
ماندن مهدی طارمی مطمئن نبود او را برای جانشینی 
بهترین گلزن تیمش جذب کرد. منشــا در پرسپولیس 
همان طور که خودش می گویــد گل های زیادی نزد اما 
عملکردش در لیگ قهرمانان آسیا به خصوص برای این 
تیم به گونه ای بود که نمی توان نقشش را در موفقیت های 
پرســپولیس نادیده گرفت. با این وجود او در نیم فصل 
لیگ هجدهم از پرسپولیس برانکو جدا شد و به استقالل 
وینفرد شفر پیوست. منشــا قطعاً دوران موفق تری در 
پرسپولیس نسبت به اســتقالل داشت و در پایان فصل 
هم با وجود برخی حواشی از آبی ها جدا و به لیگ امارات 
رفت. پس از این نیم فصل او بار دیگــر به فوتبال ایران 
بازگشــت. این مهاجم نیجریه ای گل گهر درباره برخی 
دالیل جدایی از پرســپولیس و رفتنش به اســتقالل 

صحبت می کند.

 طلبکار بزرگ
منشا در پاســخ به این پرسش که چه شــد این انتقال 
جنجالی صورت گرفت گفت:»چون به من زیاد بدهکار 
بودند )پرسپولیسی ها(. دو سال آنجا بودم اما مربی چیز 

به همین دلیل بودیمیر را بیشتری می خواست. 
برایش خیلی خوشــحال از کرواسی آورد. 

همه آن ها بهترین ها را آرزو بــودم و برای 
وقتی  باشــگاه به من پیشنهاد داد کردم. 

که قسمتی از طلبم را بدهند، قبول کردم و از باشگاه جدا 
شــدم«. او درباره ناراحتی هواداران پرسپولیس از این 
انتقال گفت:» بله هواداران خیلی ناراحت بودند ولی آن ها 
همه ماجرا را نمی دانند فقط می دانند من پرسپولیس را 

ترک کردم و به استقالل رفتم«.

 انتقال به استقالل
مهاجم گل  گهر درباره اینکه چرا استقالل را انتخاب کرد 
گفت:»مسئوالن پرسپولیس می خواستند که به استقالل 
بروم. می دانستند که استقالل دنبال من است و اجازه دادند 
به استقالل بروم. البته ابتدا گفتند حق نداری به استقالل، 
سپاهان و تراکتور بروی ولی من گفتم اگر می خواهید که من 

بروم، حق دارم به هر تیمی که دوست دارم بروم«.

 رضایت از پرسپولیس
او در این رابطه که در کدام تیم از بین پیکان، پرسپولیس 
و استقالل عملکرد بهتری داشته گفت:»در پرسپولیس 
عملکرد بهتری داشتم. درست است که زیاد گل نزدم ولی 
هواداران وظایف من در پرسپولیس را نمی دانستند. اما 
من کارم را به خوبی انجام دادم. هم باشــگاه و هم من از 

این همکاری خوشحال بودیم«.
منشا در پاســخ به این پرســش که بین پرسپولیس و 
استقالل طرفدار کدام است گفت: »من عاشق هواداران 
استقالل و پرسپولیس هستم. همه آن ها من را حمایت 

کردند و نمی توانم از بین آن ها یکی را انتخاب کنم.«

امیرمحمد سلطان پور: در حالی امشب شاهد برگزاری 
دو مسابقه دیگر از دور رفت از مرحله یک شانزدهم نهایی 
لیگ قهرمانان هســتیم، که تمامی نگاه ها به ورزشگاه 
سانتیاگو برنابئو اســت؛ یعنی جایی که پپ گواردیوال 
این بار با شاگردان آبی آسمانی پوش خود به مصاف رئال 
مادرید خواهد رفت. در دیگر دیدار نیز یوونتوس میهمان 

المپیک لیون است.

  بازگشت پپ به پایتخت اسپانیا
کمتر از دو هفته پیش بود که منچسترســیتی با اعالم 
خبر محرومیتش از حضور در دو دوره مســابقات لیگ 
قهرمانان اروپا توســط یوفا به خاطر قانون شــکنی در 
فیرپلی مالی، دچار شوک بزرگی شد. سیتیزن ها اعالم 
کردند که بی گناه هســتند و فرجام خواهی خود را به 
دیوان عدالت ورزش یا CAS خواهند برد. اما در حال 
حاضر با شرایطی که هست ســیتی تا فصل 2022/23 
دیگر شانســی برای موفقیت در مهم تریــن تورنمنت 
اروپایی نخواهد داشت. این اتفاق سبب به وجود آمدن 
شایعاتی شده که برخی از ستاره ها و حتی پپ گواردیوال 
تیم را ترک خواهند کرد که البته به عنوان مثال پپ آن را 
تکذیب کرده است. این محرومیت با همه بدی هایی که 
دارد می تواند برای بازی امشب عامل انگیزاننده ای برای 

منچسترسیتی باشد. 
آن ها در لیگ برتر با کســب دو پیــروزی در یک هفته 
اخیر مقابل لسترسیتی و وستهام تقریباً تکلیف خود را 
در بازی های داخلی مشخص کرده اند. آن ها با توجه به 
شرایط تیم اول و تیم ســوم به طور قطع به عنوان نایب 
قهرمانی لیگ خواهند رسید و با اینکه در جام حذفی و 
جام اتحادیه هنوز شــانس دارند اما تنها راهی که این 
فصل برای آن هــا به عنوان فصلی واقعــاً موفقیت آمیز 
تلقی شود، این اســت که بتوانند در اروپا تمام راه را تا 

فینال طی کنند.
 البته موفقیت در لیــگ قهرمانان در ســال های قبل 
همیشه برای آن ها ســخت بوده به گونه ای که با وجود 
عالقه بسیار زیاد مالکان ثروتمند باشگاه آن ها در هشت 
فصل گذشــته به کســب قهرمانی اروپا نزدیک نشده 
اند. البته این بار از بدشانســی ســیتی بود که با وجود 
سرگروهی، به تیمی مانند رئال مادرید در دور اول حذفی 
برخورد کرده تیمی که پپ در مصاحبه اخیر خود آن ها را 

پادشاه لیگ قهرمانان لقب داده است.

  لشکر غایبان
رئال مادرید ضربه بســیار بدی در زمینه مصدومیت در 
روزهای اخیر دریافت کرد. ادن هازارد خرید گرانقیمت 
آن ها که به تازگــی از مصدومیت برگشــته بود دوباره 
دچار شکستگی مچ پا شــده و فصل را از دست خواهد 
داد. مارکو آسنســیو دیگر مصدوم بزرگ رئالی هاست 

و از زمانی که در اردوی پیش فصــل از ناحیه زانو به 
شدت مصدوم شــد در ترکیب تیمش دیده نشده 
اســت. حضور و عدم حضور گرت بیــل هم البته 

در بازی امشــب 100 درصد نیست و با اینکه 
مشکلی ندارد اما به خاطر مریضی چند وقت 
قبلش ممکن اســت زیدان تصمیم بگیرد 

که امشب نیز او را روی نیمکت بنشاند.
در مورد ســیتی هم پپ امیدوار اســت 
الپورت که به خاطر مصدومیت در بازی 
لستر از بازی بیرون رفت به بازی برسد 

و این قضیه شــک و تردید بــرای رحیم 
استرلینگ جدی تر به نظر  می رسد.

  یووه امیدوار به صعودی آسان
در دیگر بازی امشــب المپیک لیون میزبان یوونتوس 
است. تیم فرانســوی فصل کاماًل متوسطی را پشت سر 
گذاشته اســت. آن ها هم اکنون در رتبه هفتم جدول 
هستند و اختالف بســیار زیادی با تیم های صدرنشین 

یعنی پاری ســن ژرمن و المپیک مارســی مشــاهده 
می کنند. یوونتوس در حالی قدم به این مسابقه می گذارد 
که به شکلی کاماًل واضح مدعی برتری در آن است، اما 
مسلماً حریف خود را دست کم نخواهد گرفت. بانوی پیر 
خیلی دوســت دارد این فصل بتواند به طلسم طوالنی 
مدت قهرمان نشــدن خود در اروپا خاتمه دهد. آن ها با 
کریستیانو رونالدو مسلماً سالح خوبی در اختیار دارند 
اما اگر اوضاع فرم آن ها مثل بعضی از بازی های این فصل 

سری آ باشد مسلماً به مشکل خواهند خورد.
رونالدو می تواند اصلی ترین امید بیانکونری برای موفقیت 
در این تورنمنت باشد. آن ها اصال به همین دلیل با هزینه 
ای گــران او را خریــداری کردند که بتوانــد در چنین 
 CR7 تورنمنت بزرگی به آن ها کمک کند. رکوردی که
از خود در لیگ قهرمانان به جا گذاشته جای هیچ شک و 
شبهه ای در مورد بزرگی اش باقی نمی گذارد. او حتی با 
روحیه جاه طلب و پیروز خود می تواند هم تیمی هایش را 
نیز به تکاپو وا دارد و از کمبود اعتماد به نفسی که برخی از 
آن ها در چند بازی این فصل در سری آ از خود به نمایش 

گذاشتند جلوگیری کند.

  وضعیت مصدومان و محرومان
المپیک لیون مدت هاســت که بزرگ ترین ستاره خود 
یعنی ممفیس دیپای را در اختیار نــدارد. ممفیس در 
دور گروهی بهترین بازیکن تیمش بود و در 6 مســابقه 
پنج گل به ثمر رساند اما با مصدومیت شدید زانو فصل 
را از دست داده است. رنه آدالید و یوسف ُکنه نیز دیگر 

غایبان لیون خواهند بود. 
اوضاع یوونتوس هم از لحاظ مصدومیت آنچنان تعریفی 
ندارد. داگالس کاستا مســلماً بزرگ ترین غایب آن ها 
به شــمار می رود و پیانیچ و خدیرا نیز به بازی امشــب 
نخواهند رسید. مریح دمیرال و گونزالو هیگواین نیز در 
بهترین شرایط خودشان از لحاظ بدنی نیستند و ممکن 

است در بازی امشب حضور نداشته باشند.

افشاگری منشا در مورد انتقالش
مسئوالن پرسپولیس می خواستند به استقالل بروم

دور رفت از مرحله یک شانزدهم نهایی لیگ قهرمانان اروپا

آخرین شانس گواردیوال برای موفقیت در قاره سبز

ضد  حمله

اسکوچیچ: در ایران احساس امنیت بیشتری 
نسبت به برخی کشورهای غربی دارم

ورزش: سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران درباره زندگی در ایران گفت: 
می توانم بگویم که من به دور دنیا سفر کرده ام ، اما برای من ایران میهمان 
نواز ترین کشــور است که در آن حضور داشــته ام.  من این را نمی گویم 
چون اکنون در اینجا هستم. واقعاً درست اســت. مردم شما را به راحتی 
می پذیرند. من مشکلی ندارم، در اینجا احساس امنیت بیشتری نسبت 
به برخی از کشــورهای غربی دارم. من به زندگی آن ها عادت کردم. فقط 
شاید ترافیک مشکل بزرگی باشد . فوتبال ایران کمی شبیه به هرج و مرج 

سازمان یافته است. مثل ترافیکشان.

دستور مجیدی به کمیته انضباطی!
 با طراحان اتفاقات اصفهان 
شدیدترین برخورد را کنید

ورزش: سرمربی تیم فوتبال استقالل با انتقاد از برگزاری بازی های لیگ برتر 
پس از شیوع ویروس کرونا گفت: حتماً باید یک نفر بمیرد تا لیگ تعطیل شود؟

فرهاد مجیدی با اعتراض به برنامه ریزی مسابقات لیگ برتر درباره موضوع ویروس 
کرونا اظهار داشت: باید از تصمیم گیرنده ها پرسید که آیا حتماً باید یکی از ما، 
جان خودمان را از دست بدهیم تا مسئوالن به فکر سالمتی ما باشند؟ مجیدی 
عنوان کرد: تیم های استقالل، تراکتور و شهرخودرو و سایر مدعیان از ماجراهای 
بازی سپاهان با پرسپولیس متضرر شدند. باید با طراحان این اتفاق ها شدیدترین 
برخورد را کرد. اگر بازی تکرار شد که هیچ، اما اگر رأی دیگری صادر شد، جریمه ها 

باید خیلی بیشتر از نتیجه یک بازی باشد.

محرومیت سه جلسه ای شجاعی و جریمه تراکتور
ورزش: کمیته انضباطی رأی خود را در خصوص موارد انضباطی رخ داده در دیدار 
گل گهر و تراکتور صادر کرد. به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مسابقه 
تیم های گل گهر سیرجان و تراکتور تبریز از سری رقابت های هفته نوزدهم لیگ 
برتر در شرایطی برگزار شد که از سوی مسعود شجاعی، بازیکن تراکتور تخلفاتی 
مبنی بر بدرفتاری در قبال داور مسابقه که منجر به اخراج شد و همچنین افترا 
به داور در فضای مجازی، رخ داد.براین اساس، وی به محرومیت سه جلسه ای 
از همراهی تیم خود و پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. 
همچنین تیم تراکتورسازی تبریز به دلیل داشتن پنج بازیکن اخطاری به پرداخت 

60 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

 احتمال لغوهفته سوم لیگ قهرمانان آسیا 
به خاطر کرونا 

ورزش: در هفته ســوم لیگ قهرمانان آســیا دو نماینــده ایران یعنی 
پرســپولیس و ســپاهان باید به ترتیب برابر التعاون و النصر عربستان به 
میدان بروند و هیچ کشــور عربی حاضر نیست که میزبانی این بازی را به 
خاطر شیوع کرونا برعهده گیرد.ابراهیم قاسم، دبیر کل فدراسیون فوتبال 
عربستان در این باره گفت: با توجه به شناسایی مبتالیان به کرونا شرایط 
سخت شده است. تا االن کنفدراســیون فوتبال آسیا تصمیم نهایی خود 
را درباره تعویق هفته سوم نگرفته است. هر دو باشــگاه النصر و التعاون 
درخواست رسمی خود را به کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره تعویق دیدار 
خود با نماینده های ایران داده اند و ما از آن ها حمایت می کنیم. قرار است 

که AFC امروز تصمیم نهایی را اعالم کند.

 جریمه ۱۲۰ هزار دالری 
و تعلیقی AFC برای ایران

ورزش: کنفدراسیون فوتبال آسیا در تازه ترین رأی انضباطی خود فدراسیون 
فوتبال ایران را به خاطر تخلف در صدور مجوز حرفه ای باشگاه هایش مبلغ 120 
هزار دالر جریمه کرده است.البته کمیته انضباطی کنفدراسیون آسیا اعالم کرده 
۸0 هزار دالر از این مبلغ تعلیقی اســت و در صورت تکرار این تخلف، عالوه بر 
اجرایی شدن این جریمه تعلیقی، جرایم سنگین تری در انتظار ایران خواهد بود.

واکنش استوکس به تهدید پرسپولیس
ورزش: آنتونی اســتوکس بابت غیبت در تمرینات و بازی های رســمی 
پرسپولیس جریمه خواهد شد اما اســتوکس هیچ توجهی به تهدیدات 
باشــگاه مبنی بر جریمه اش نــدارد.وی در آخریــن گفت وگوی خود با 
مدیربرنامه هایش اعالم کرده فعاًل قصدی برای بازگشت به تهران ندارد 
و تهدیدات باشــگاه را نیز نمی پذیرد. اســتوکس معتقد اســت باشگاه 
پرسپولیس با وجود بندهای مندرج در قراردادش حق جریمه او را ندارد 
و این بازیکن تا زمانی که ویروس کرونا در کشــور وجود دارد می تواند به 

تعطیالت خود ادامه دهد!

منهای فوتبال

تأیید طالی المپیک قاسمی در انتظار تصویب 
ورزش: مدال طال و گواهینامه قهرمانی کمیل قاسمی در المپیک 2012 لندن 
پس از تصویب هیئت اجرایی کمیته بین المللی المپیک )IOC ( نهایی و 
ارسال خواهد شد. کمیل قاسمی در رقابت های کشتی آزاد وزن 120کیلوگرم 
موفق به کسب مدال برنز شده بود که با  مثبت اعالم شدن تست دوپینگ 

نفرات اول و دوم، رنگ مدال وی به طال تغییر خواهد یافت.

 مانع تراشی برای ورود 
تکواندوکاران چین و ایران

ورزش: میزبــان رقابت های انتخابی المپیک در قاره آســیا بــرای ورود 
تکواندوکاران دو کشور ایران و چین به دلیل شیوع بیماری کرونا مانع تراشی 
می کند. این رقابت ها قرار بود به میزبانی چین در شهر »ووشی« برگزار شود 
که فدراسیون جهانی به دلیل شیوع بیماری »کرونا« در این کشور میزبانی را 
از چینی ها گرفت و به اردن داد. بر همین اساس اردن در شهر امان طی روزهای 
22 و 23 فروردین ماه 1399 میزبان این رقابت هاست. اما شیوع بیماری کرونا 
در ایران نیز برای تکواندوکاران کشورمان مشکل ساز شده است. میزبان به 
فدراســیون های ایران و چین اعالم کرده محدودیت هایی را برای پذیرش 

تکواندوکاران آن ها قائل شده است.

برای حضور در انتخابی المپیک
تیم ملی بوکس ایران عازم اردن شد

ورزش: پیش از این قرار بود رقابت های انتخابی المپیک بوکس قاره آسیا، 
بهمن ماه سال جاری به میزبانی چین برگزار شود که به دلیل شیوع ویروس 
کرونا در چین، میزبانی این مسابقات از چشم  بادامی ها گرفته شده و به کشور 
اردن واگذار شد. اکنون مسابقات انتخابی بوکس از 12 تا 20 اسفند ماه در 
شهر امان پایتخت کشور اردن برگزار خواهد شد. با تصمیم کادرفنی تیم ملی 
بوکس اسامی هشت بوکسور اعزامی ایران به این رقابت ها نیز به شرح زیر است:

۱- وزن ۵۲ کیلوگرم، امید احمدی صفا
۲- وزن ۵۷ کیلوگرم، دانیال شه بخش
۳- وزن ۶۳ کیلوگرم، اشکان رضایی

۴- وزن ۶۹ کیلوگرم، سجاد کاظم زاده
۵- وزن ۷۵ کیلوگرم، سیدشاهین موسوی

۶- وزن ۸۱ کیلوگرم، احسان روزبهانی )کاپیتان(
۷- وزن ۹۱ کیلوگرم، طوفان شریفی

۸- وزن به اضافه ۹۱ کیلوگرم، ایمان رمضانپور

قطر برادران عالمیان را راه نمی دهد
ورزش: نوشاد و نیما عالمیان قرار بود در تور جهانی تنیس روی میز قطر 
شرکت کنند اما اکنون این کشور اجازه شرکت به نمایندگان ایران را نمی دهد.

دلیل این اتفاق شیوع ویروس کرونا در ایران عنوان شده است.
فدراسیون تنیس روی میز اعالم کرد: با توجه به شرایط موجود برای ورود اتباع 
ایرانی به کشور قطر با اعالم رسمی فدراسیون تنیس روی میز این کشور حضور 

نمایندگان ایران در تور جهانی قطر لغو شد.
مسابقات قطر 3 تا ۸ مارس )13 تا 1۸ اسفند( برگزار می شود.

استکی: امیدوارم ملی پوشان تابوشکنی کنند
تسنیم: سرمربی تیم ملی بوکس گفت: بچه ها از لحاظ روحی و فکری بسیار 

آماده هستند و امیدوارم بچه ها این بار تابوشکنی کنند.
علیرضا استکی در خصوص شرایط ملی پوشان در آستانه اعزام به مسابقات 
کسب سهمیه المپیک در قاره آسیا اظهار کرد: تا امروز به خاطر لغو مسابقات 
کسب سهمیه المپیک در چین و انتشار ویروس کرونا در ایران دو بار به ما شوک 
وارد شده و برنامه های تیم ملی دچار تغییر شده است. با وجود سفر زودهنگام 
ملی پوشان خدا را شکر بچه ها آماده هستند و تالش  می کنیم از زمان ورود 

به اردن ادامه تمرینات خود را تا شروع مسابقات در این کشور پیگیری کنیم.

برنامه های وزارت ورزش برای حضور ورزشکاران کشورمان در مسابقات انتخابی المپیک چیست؟

نبرد سهمیه ها در »المپیک کرونایی«
ورزش: پس از شیوع کرونا ویروس در ایران که طبیعتاً ورزش و 
رویدادهای آن را هم تحت تأثیر قرار داد، کمیته بین المللی المپیک 
برای حضور ورزشکاران کشورمان در مسابقات انتخابی المپیک 

شرط جدیدی گذاشت.

  کسب سهمیه تحت تأثیر »کرونا«
طی روزها و هفته های آینده مســابقات آســیایی و جهانی در 
رشته های مختلف و به میزبانی کشورهای مختلف برگزار می شود. 
تا همین امروز اما برگزاری سِر وقت برخی از این رویدادها منتفی 
شده یا اینکه تصمیم به تغییر محل برگزاری آن گرفته شده است.

البته در برخی موارد هم ایران در راستای پیشگیری از ابتالء به 
کرونا، از اعزام تیم به مسابقه امتناع کرده است مانند تصمیمی 
که فدراسیون تیروکمان برای لغو حضور در کاپ آسیا به میزبانی 
تایلند گرفت. تصمیم گیری در این زمینه اما برای رویدادهایی مانند 
گزینشی المپیک قطعاً به این شکل نخواهد بود چرا که حضور در 
این رویدادها با سرنوشت ورزشکار ارتباط مستقیم دارد. به همین 
دلیل کشیدن خط قرمز روی آن ها به ســادگی دیگر رویدادها 
نیست. از طرفی کشورهای میزبان که هنوز در فهرست کشورهای 
درگیر با کرونا قرار نگرفتند هم قاعدتاً نمی توانند به راحتی میزبان 
نمایندگان کشورهایی باشند که احتمال آلوده بودن آن ها به این 
ویروس وجود دارد. به همین دلیل کمیته بین المللی المپیک برای 

این حضور ضوابطی گذاشته است.

  گواهی سالمت برای کسب سهمیه 
کمیته بین المللی المپیک )IOC( با توجه به ســیر صعودی 
همه گیری ویروس کرونا در ایران اعالم کرده که حضور ورزشکاران 
ایرانی در مسابقات انتخابی المپیک باید به شرط همراه داشتن 
گواهی سالمت با عنوان کارت بهداشت که تضمین کننده پاک 
بودن و عدم ناقل بودن آن هاست انجام شــود. در واقع IOC از 
کشورهای میزبان این رویدادها خواسته که به شرط همراه داشتن 

این گواهی پذیرای ورزشکاران شوند.

  بخش نامه وزارت ورزش 
در این زمینــه از ســوی وزارت ورزش بخش نامــه ای به تمام 
فدراسیون ها ارسال شده تا برای حضور در مسابقات پیش روی 
خود اقدام الزم برای در اختیار گرفتن گواهی سالمت یا همان کارت 
بهداشت را که ضامن پذیرفته شدن ورزشکارانشان در کشور میزان 

است را انجام دهند. اما صدور این کارت و تأیید سالمت ورزشکاران 
از طرف چه نهادی باید انجام شود!؟ این مسئله پای وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی ایران را هم به میان کشیده است تا پس از 
معاینه ورزشکاران تأیید سالمت آن ها را برای حضور در مسابقات 
اعالم کند. دیگر اینکه طبق بخش نامه صادر شده به فدراسیون ها، 
مسئوالن مربوطه موظف هستند حداقل پنج روز پیش از زمان 
اعزام تیم یا ورزشکار خود اقدام الزم برای دریافت گواهی سالمت 

یا کارت بهداشت را انجام دهند.

  سجادی: هیچ مشکلی کسب سهمیه را تهدید نمی کند
اقدامی که برخی کشورها برای تعلیق پروازهای رفت و برگشت 
خود به ایران انجام داده اند دیگر مسئله ای است که نگرانی هایی را در 
رابطه با حضور ورزشکاران ایرانی در میادین انتخابی المپیک ایجاد 
کرده است. سرپرست کاروان ایران اما تأکید دارد این موضوع نگران 
کننده نیست. نصراهلل سجادی گفت: قالب پروازها به محل برگزاری 
مسابقات کسب سهمیه از طریق امارات و قطر انجام می شود. در این 
زمینه هم هیچ مشکلی نیست. در کل کشورهای مورد نظر ورود 
به خاک خود را ممنوع کرده اند و برای ترانزیت مشکلی نیست. 
سرپرست کاروان ورزش ایران در المپیک تأکید کرد: کمیته ملی 
المپیک و وزارت ورزش همراه فدراسیون ها و تیم هایشان هستند. 
جای هیچ نگرانی نیست و مشــکلی هم حضور در میان کسب 

سهمیه را تهدید نمی کند.

گزارش کوتاه

اعالم این حکم سه روز مانده به بازی پرسپولیس چه معنایی دارد!
حمیداوی: دادگاه ما را زمانی انداختند که ایران نبودیم

ورزش: فرهاد حمیداوی، مالک باشگاه شهر خودرو خراسان درباره 
جرایم و محرومیت های تیمش گفت: به خودی خود فکر می کنم 
این یک حکم ناعادالنه بود که علیه ماه صادر شد و نکته عجیب 
این است که سه روز پیش از دیدار برابر پرسپولیس این را به اطالع 
عموم می رسانند، من معتقدم این حق ما، تیم ما، مشهد و مردمش 
نیست که به این ترتیب و سه روز قبل از دیدار برابر مدعی قهرمانی 

این حکم را  اعالم کنند.
مالک باشگاه شهر خودرو در پاســخ به اینکه چرا در جلسه مقرر 
شده توسط کمیته تعیین وضعیت حضور پیدا نکردن تا مستندات 
خود را ارائه کنند گفت: برای من عجیب است که چرا چنین چیزی 

می گویند. روز ششم دادگاه ما بوده اما هیچ کدام از ما در ایران نبودیم 
چرا که برای برگزاری بازی در لیگ قهرمانان از ایران خارج شده 

بودیم چطور می توانستیم در دادگاه حضور پیدا کنیم؟ 
 مجتبی سرآسیایی هم  با اشاره به حکم کمیته تعیین وضعیت 
گفت: نمی دانیم این چه وضعیتی است که بر فوتبال ما حاکم است. 
هر چقدر از حواشی می خواهیم فاصله بگیریم موفق نمی شویم و 
گویا عده ای بسیج شده اند تا تیم ما را زمین بزنند. وی ادامه داد: قبل 
از اینکه با جعفری و سرلک قرار داد ببندیم از سازمان لیگ استعالم 
گرفتیم که آیا فسخ قرار داد آنها درست است یا خیر که اتفاقا به ما 
اعالم شد درست است و مشکلی برای عقد قرارداد با آنها وجود ندارد. 

لیگ قهرمانان اروپا
رئال مادرید - منچسترسیتی

 چهارشنبه ۷ اسفند -  ۲۳:۳۰ از شبکه سه

لیگ قهرمانان اروپا
لیون - یوونتوس

چهارشنبه ۷ اسفند -  ۲۳:۳۰ از شبکه ورزش

ورزش در سیما

صفحه 10   1398/12/07

نوبت دوم   1398/10/04

آگهى مزايده اموال منقول پرونده 9803062
ــام پدر: عليرضا تاريخ تولد:  ــه 9803062 خانم تكتم رنجبر ن ــه موجب پرونده اجرايى كالس ب
ــماره ملى: 0920127703 شماره شناسنامه: 0920127703 به استناد سند  1368/1/13 ش
ــماره 1398/2/26- 3558 دفتر  ــماره 15056- 1389/12/2 و طالق نامه ش ــه ش ــه ب نكاحي
ــهد اجرائيه اى جهت وصول مهريه خود به تعداد 113 عدد سكه طالى تمام  ازدواج 109 مش
ــماره ملى:  ــار آزادى عليه: آقاى مهدى حاجى پور نام پدر: يداله تاريخ تولد 1365/6/31 ش به
0759943656 شماره شناسنامه: 526 صادر كه پس از ابالغ اجرائيه مورخ 1398/5/1 حسب 
درخواست بستانكار وارده به شماره 38601- 1398/7/17 اموال منقول (لوازم منزل) متعلق 
ــرافرازان 7 مجتمع نيلوفر پالك 62/1 واحد 3 در قبال 4  به مديون به آدرس بلوار پيروزى س
ــكه تمام بهارآزادى بازداشت و به حافظ اموال تحويل گرديد. طبق گزارش كارشناس  عدد س

رسمى دادگسترى بشماره وارده 40394 مورخ 1398/7/28 نظريه كارشناس: 
ــل آورده كه نتيجه و  ــى و ارزيابى به عم ــتعمل كارشناس ــم اموال توقيفى مس ــداد 5 قل از تع
ــى به شرح ذيل تقديم حضورتان مى گردد الزم به ذكر است كه كارشناسى و  نظريه كارشناس
ارزيابى انجام شده براساس مدت زمان كاركرد اموال و با در نظر گرفتن جهات مختلفه در امر 

كارشناسى به قيمت روز صورت گرفته است:
1-لباسشوئى تمام اتوماتيك هفت كيلوگرمى با مارك ال جى به ارزش 33/000/000 ريال

ــريال ua80f5550am به ارزش  ــونگ 40 اينچ ال سى دى به شماره س 2-تلويزيون سامس
25/000/000 ريال

3-يخچال دوقلو با مارك سوزان سفيد رنگ به ارزش 72/000/000 ريال
4-گاز تمام استيل با مارك آلتون به ارزش 12/000/000 ريال

5-كولر آبى 7000 با مارك مشعل دوام به ارزش 8/000/000 ريال
جمع كل به ارزش 150/000/000 ريال برآورد گرديد.

ــماره  ــهد وارده بش ــتان عمومى و انقالب مش ــا توجه به گزارش مأمور اجرا و نماينده دادس ب
40369- 1398/7/28 اموال مذكور تحويل خانم نجمه بهارى به عنوان حافظ اموال گرديد و 
با توجه به قطعيت ارزيابى مزايده در روز چهارشنبه مورخه 1399/2/17 از ساعت 9 صبح الى 
12 ظهر جلسه مزايده اموال مذكور در آدرس امام خمينى 28 كوچه ثبت اداره اجراى اسناد 
ــعبه دوم از مبلغ پايه 150/000/000 ريال شروع و به باالترين قيمتى كه خريدار  ــمى ش رس

ــد ضمناً مبلغ 7/500/000 ريال نيم عشر دولتى و مبلغ  ــته باشد نقداً فروخته خواهد ش داش
ــاده 131 آيين نامه اجرا هزينه هاى قانونى  ــد و طبق م 6/000/000 ريال حق مزايده مى باش
طبق مقررات از خريدار وصول خواهد شد. همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد 

از تعطيل رسمى در ساعت تعيين شده برگزار مى گردد. آ-9815171    م.الف612
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139804006093000938
ــيله به آقاى محسن نقاش تبريزى نام پدر: على اصغر تاريخ تولد 1345/6/30 شماره  بدينوس
ــنامه: 42950 بدهكار پرونده كالسه 9805800 كه برابر  ملى: 0932061656 شماره شناس
گزارش 1398/9/26 مأمور پست آدرس شما شناخته نگرديده ابالغ مى گردد كه برابر قرارداد 
ــماره سند: 269418542، تاريخ سند: 1394/6/19، بين شما و بانك سپه به ميزان  بانكى: ش
551/356/043 ريال (پانصد و پنجاه و يك ميليون و سيصد و پنجاه و شش هزار و چهل و سه 
ريال) شامل: -اصل طلب: 300/000/000 ريال- سود: 186/960/470 ريال- خسارت تأخير 
ــبه  ــارت تأخير روزانه: 360/217 ريال، تاريخ مبناى محاس ــه: 64/395/573 ريال- خس تأدي
ــيد كه بر اثر عدم پرداخت  ــارت: 1398/07/21 تا وصول كامل مطالبات بدهكار مى باش خس
وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه 
فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آيين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما 
ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و  ــر مى گردد ظرف مدت ده روز نس در روزنامه چاپ و منتش
در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرايى طبق مقررات عليه شما تعقيب 

خواهد شد. آ-9815172      م.الف613
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139704006093001221
ــماره  ــدر: حبيب اله تاريخ تولد: 1354/4/26 ش ــه آقاى عباس رجب زاده نام پ ــيله ب بدينوس
ــه 9708315 كه برابر  ــنامه: 493 بدهكار پرونده كالس ــماره شناس ملى: 0901147370 ش
ــردد كه برابر  ــناخته نگرديده ابالغ مى گ ــما ش ــت آدرس ش گزارش 1398/10/10 مأمور پس
قرارداد بانكى: شماره سند: 269418496، تاريخ سند: 1394/6/18، بين شما و بانك سپه به 

ــى و چهار هزار و ششصد و پنجاه  مبلغ: 470/034/658 ريال (چهارصد و هفتاد ميليون و س
ــت ريال) شامل: -اصل طلب: 311/557/068 ريال -سود: 5/000/000 ريال- خسارت  و هش
ــارت: 1397/10/13- خسارت  ــبه خس تأخير تأديه: 153/477/590ريال، تاريخ مبناى محاس
ــبه خسارت: 1397/10/13 تا وصول كامل  تأخير روزانه: 240/000 ريال، تاريخ مبناى محاس
ــت صدور اجرائيه  ــتانكار درخواس ــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بس مطالبات بدهكار مى باش
ــه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا  ــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالس نموده پس از تش
طبق ماده 18 آيين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى 
ــوب است فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و منتشر مى گردد ظرف  كه تاريخ ابالغ اجرائيه محس
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى 

عمليات اجرايى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ-9815173    م.الف614
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139804006093000775
ــين تاريخ تولد: 1368/5/15 شماره  ــاالرفرد نام پدر: غالمحس ــيله به آقاى مهرداد س بدينوس
ــنامه: 0920396704 بدهكار پرونده كالسه 9804641  ــماره شناس ملى: 0920396704 ش
كه برابر گزارش 1398/7/2 مأمور پست آدرس شما شناخته نگرديده ابالغ مى گردد كه برابر 
ــند: 1396/9/26، بين شما و بانك سپه  ــماره سند: 109620732، تاريخ س قرارداد بانكى: ش
ــود هزار و صد و هفتاد  ــتصد و ن ــيزده ميليون و هش به مبلغ: 113/890/176 ريال (صد و س
ــامل: -اصل طلب: 100/000/000 ريال- سود: 7/598/848 ريال- خسارت  ــش ريال) ش و ش
ــارت تأخير روزانه: 32/876 ريال، تاريخ مبناى محاسبه  تأخير تأديه: 6/291/328 ريال- خس
خسارت: 1398/6/20 تا وصول كامل مطالبات بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه 
بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق 
در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ 
ــوب است فقط يك نوبت در  ــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محس مى گردد از تاريخ انتش
روزنامه قدس چاپ و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام، 
در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرايى طبق مقررات عليه شما تعقيب 

خواهد شد. آ-9815174       م.الف615
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139804006093000647
بدينوسيله به آقايان:

1-حميد فرشباف اعظمى نام پدر: صالح تاريخ تولد: 1361/6/15 شماره ملى: 0941304361 
شماره شناسنامه: 4511

ــماره ملى: 0650602609  2-خدابخش مرادى نام پدر: على مدد تاريخ تولد: 1324/8/13 ش
شماره شناسنامه: 226

ــماره ملى:  ــد: 1348/12/15 ش ــخ تول ــود تاري ــدر: محم ــى نام پ ــى تربت ــا كاظم 3-عليرض
0933877420 شماره شناسنامه: 6482

ــما  ــت آدرس ش ــه 9804165 كه برابر گزارش 1398/9/18 مأمور پس بدهكار پرونده كالس
شناخته نگرديده ابالغ مى گردد كه برابر قرارداد بانكى: شماره سند: 148900550، تاريخ سند: 
ــپه به مبلغ: 207/681/406 ريال (دويست و هفت ميليون  ــما و بانك س 1389/9/10، بين ش
ــتاد و يك هزار و چهارصد و شش ريال) شامل: - اصل طلب: 84/175/386  ــصد و هش و شش
ــود: 5/000/000 ريال- خسارت تأخير تأديه: 118/506/020 ريال- خسارت تأخير  ريال- س
روزانه: 63/552 ريال، تاريخ مبناى محاسبه خسارت: 1397/12/26 تا وصول كامل مطالبات 
ــتانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس  ــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بس بدهكار مى باش
از تشريفات قانونى اجرائيه صادر  بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 
ــناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ  آيين نامه اجرايى مفاد اس
ــت فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و منتشر مى گردد ظرف مدت  ــوب اس ابالغ اجرائيه محس
ــار آگهى ديگرى  ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش ده روز نس

عمليات اجرايى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ-9815175     م.الف616
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

اصالحيه 
پيرو چاپ آگهى ثبتى دو نوبتى به نام حسين قراگوزلو در روزنامه قدس به شماره 9175و9187در تاريخ 

98/11/13 و98/11/28 در سطر 6 بخش پنج همدان اراضى فامنين صحيح ميباشد.9815224
رئيس اداره ثبت اسناد امالك شهرستان فامنين – رضا بيات ٩٨
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شرکت مخابرات ایران  - منطقه یزد در نظر دارد تامین 50 دستگاه خودرو با راننده جهت انجام امور شهری و بین شهری و برو ن شهری  
به شرح وکیفیت مندرج در اسناد مربوطه را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، از کلیه شرکت کنندگان حقوقی واجد شرایط و تشخیص 
صالحیت ش��ده توس��ط مراجع ذیربط دعوت می ش��ود پس از واریز مبلغ   -  /250.000 ریال به حساب جام شماره 1644444472 بانک ملت 
شعبه مرکزی یزد با شناسه 3400080268129 بنام شرکت مخابرات ایران  - منطقه یزد حداکثر تا تاریخ 26  /12  /1398 در وقت اداری به واحد قراردادهای این 
شرکت واقع در میدان امام حسین)ع( ساختمان مرکز امام حسین مراجعه و با ارائه فیش بانكی اسناد مناقصه را دریافت وپس از تكمیل ، آنها را مهر و امضاء 

نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود و سایر مدارك حداکثر تا تاریخ 16  /01  /1399 به دبیرخانه این شرکت واقع در ساختمان مذکور تحویل و رسید اخذ نمایند.
مدارك الزم :  1  - تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ   -  /1.630.000.000 ریال بصورت ضمانتنامه بانكی یا چك بانكی تضمینی یا واریز وجه نقد به حساب جام 

شماره 1644444472بانك ملت شعبه مرکزی یزد با شناسه 3400080267181 بنام شرکت مخابرات ایران  - منطقه یزد .
2  - اسناد مناقصه

قابل توجه شرکت کنندگان : * به پیشنهادهای مبهم ، فاقد امضاء ، مشروط ، فاقد سپرده ، با سپرده مخدوش ، با سپرده کمتر از میزان مقرر، با چك شخصی 
ونظایر اینها وهمچنین پیشنهادهایی که بعد از زمان مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* در صورت درج آگهی در روزنامه استانی مالك زمان توزیع اسناد وتحویل آنها به دبیرخانه این شرکت تاریخ  چاپ در روزنامه کثیراالنتشار سراسری 
می باشد.

* این مناقصه یک مرحله ای بوده وگشایش پاکت ها در تاریخ 1399/01/17 درمحل اداره تدارکات و پشتیبانی شرکت به نشانی: یزد  - میدان امام حسین)ع ( 
ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران  - منطقه یزد طبقه اول می باشد .

حدنصاب بازگشایی پاکتهای مناقصه یک شرکت کننده می باشد.
WWW.yazdtelecom.ir -   37333166 تلفن پاسخگویی 

               

مناقصه شماره 5  /98 نوبت اول

 شرکت مخابرات ایران )منطقه یزد( 

آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم

»آگهی ارزیابی کیفی )نوبت اول ( « 
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان خراسان ش��مالی در نظر دارد از محل منابع 
اعتب��ارات عمران��ی )اس��ناد خزان��ه ، اوراق مش��ارکت ، ریالی( بر اس��اس  قانون 
برگ��زاری معامالت دولتی پروژه مش��روحه ذی��ل را از طریق مناقص��ه عمومی یک 

مرحله ای ب��دون ارزیاب��ی کیف��ی در س��امانه ت��دارکات الكترونیك��ی دول��ت
)س��تاد( )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به ش��رکتهای ذیصالح واگذار نماید

برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

1
تعویض شبکه توزیع فرسوده روستای 

2404،095،081،995 روزچری شهرستان فاروج 

2
تکمیل عملیات آبرسانی به مجتمع 

6،868،000،004  306 روز                                   پیرپسکن شهرستان فاروج 

3
طرح آبرسانی مجتمع روستایی زیدر 

47255،978،445،769 روز سرانی شهرستان شیروان

4
تکمیل آبرسانی به مجتمع تکمران 

3658,323,073,873 روزشهرستان شیروان

سایر توضیحات تكمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است 
مناقص��ه گ��ران حداکثر ظرف 3  روز پس از انتش��ار آگهی از طریق س��امانه 
فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده 

برنده مناقصه می باشد.
 روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی 
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برگ س��بز و برگ کمپانی  و کارت کامیون کمپرس��ی 
سیس��تم بنزتی��پ ال کا 1921ب��ه رن��گ  نارنج��ی - 
روغنی  مدل 1356 به ش��ماره موت��ور  10/019061 و 
ش��ماره شاسی  14/353562 به شماره پالک ایران 
942ع61 ایران 54 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد.  ,ع
98
15
22
5
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برگ س��بز و س��ند کمپانی خودروی پژو آردی مدل 
1385 رنگ یش��می به ش��ماره انتظام��ی 345ن65 
ای��ران 12 ش��ماره موت��ور 11785008845 و ش��ماره 
شاسی 23402495 به مالكیت رضا احمدی کامه علیا 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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مدرک گواهی موقت پایان تحصیالت دوره 
کارشناسی رش��ته صنایع غذایی اینجانب 
محسن محمددوس��ت مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
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 شهرداری بشرویه به استناد تصویب نامه 
ش��ماره 236 م��ورخ 1398/11/01 ش��ورای 
محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به 
1-فروش تعداد محدودی قطعات مس��كونی 

و تجاری  
2-فروش قطعات تجاری بازار سنتی

3-اجاره برخی امالک در اختیار شهرداری
ازطریق مزایده کتبی یا براس��اس قرارداد 

اجاره واگذار نماید.
متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی 
مزایده1398/12/07وباتوج��ه ب��ه ش��رایط 
مزایده پیش��نهادات خود را در قالب اسناد 
شرکت در مزایده تكمیل و در پاکت سربسته 
به همراه سپرده تا ساعت 10صبح روز شنبه  
1398دبیرخانه ش��هرداری  /12 /24 مورخ

 تحویل  و رسید دریافت نمایند.
پیش��نهادات  واصل��ه راس س��اعت 13 روز 
ش��نبه مورخ1398/12/24 ب��ا حضور اعضاء 
محترم کمیس��یون معامالت شهرداری باز و 

قرائت خواهد شد.
جه��ت کس��ب اطالعات بیش��تر در س��اعات 
اداری به ش��هرداری مراجعه و یا با ش��ماره 
حاص��ل  تم��اس   056-32787705 تلف��ن 

نمایند.        
حسین باللی: شهردار   ,ع
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 آگهی مزایده »نوبت اول«
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ادب و هنر

گزارش عینی یک نویسنده 
چند روایت نامعتبر از »کرونا«ی قم 

صبح پنجشــنبه کــه از خانه 
بیــرون آمدم آدم هــا بی چهره 
شده بودند. روی همه صورت ها 
ماسک بود آن هم نه در محیط 
های سربسته عمومی بلکه داخل 

ماشین هایشان!
در فروشــگاه جانبازان قم که من به دلیل تخفیف های درست و حسابی  
اقالم ضــروری، عالقه خاصی به خرید از آن دارم؛ دود اســپند همه جا 
را برداشــته بود و آدم های بی چهره در میان قفســه ها می چرخیدند و 
چرخ های خریدشان را پر می کردند و سرآخر هل می دادند جلو صندوق ها 
تا صندوقدارهای بی چهره با دست های ناپیدا در دستکش با اکراه حساب 

و کتاب کنند.
در وضعیت مبینا در واتس آپ فقط عکس دستی است که سُرمی به آن 
وصل اســت. احوالش را جویا می شوم. از هنرجویان خوش آتیه داستان 
است که باید این روزها سرگرم آماده شدن برای کنکور سراسری می بود. 
می گوید دو روز است که در بیمارستان نکوئی قم بستری شده و مشکوک 

به کروناست. حالش خوب نیست و تنگی نفس امانش را بریده است.
یک ماه پیش گرفتار سه بَلیه همزمان در پهلوی راستم شدم؛ سنگ کلیه، 
ســنگ صفرا، تورم کبد. چند روزی تحمل کردم، امــا آخرش کارم به 
بیمارستان کشید و شــبی را در اورژانس گذراندم. پس از یک ماه انواع 
درمــان طب مدرن و ســنتی، دوباره اول هفته ســونوگرافی گرفته ام و 
منتظرم علی دوست پزشک متخصصم که یک روز در هفته قم می آید 
نتیجه را ببیند و بگوید چیزی نیست. اما با علی که تلفنی صحبت می کنم 
می گوید:»نرو بیرون مهدی و خانه بمان! من هم این هفته قم نمی آیم«. 
می گوید که دو هفته است که از ماجرای چهار بیمار قمی که دوتایشان 
مرحوم شده اند، خبر دارد. به نظرش کرونا برای آدم های سالم خطرناک 

نیست، اما کسانی که بیماری زمینه ای دارند را می تواند الجان کند.
مردم دو دسته شده اند عده ای می خندند و همه چیز را با شوخی برگزار 
می کننــد و اخبار کرونــا را تخیالت مغزهای علیل دشــمنان غربی و 
غرب زدگان داخلی می دانند و عده دیگری آن قدر ماجرا را جدی گرفته اند 
که انگار مسئوالن جملگی دســت به یکی کرده اند تا با الپوشانی همه 
مردم را به کرونا دچار کنند. من نه جزو دسته  اولم نه دوم. نمی دانم کدام 
خبرها درست است کدام غلط و اگر درست باشد چه کنیم و غلطش را 

به کدام دیوار بکوبیم؟
از صبح جمعه همه شبکه های تلویزیون را دنبال خبری از کرونا ویروس 
گشــتم تا دســت کم منبعی رســمی، خبری را رد کند، اما شبکه های 
تلویزیون درگیر اخبار انتخابات اســت. تنها خبری که در شــبکه خبر 
زیرنویس می شود تأیید همان خبری است که علی روز قبل از مرگ دو 

نفر به دلیل ابتال به کرونا داده بود.
بعدازظهر اولین خبر جدی را نه از تلویزیون که سیدروحانی که از دوستان 

قدیمی است برایم می فرستد:
»اناهلل و اناالیه راجعون آقای ابراهیم ... 50 ساله فرزند شهید حاج فتح اهلل 
)از شــهدای جنگ تحمیلی( که چهار روز پیش به واسطه بیماری حاد 
ریوی و تنفســی )پیش از اینکه رسماً این ماجرای کرونا مطرح شود( به 
بیمارستان مسیح مهاجری تهران منتقل شده بود، حدود ساعت 14 امروز 
در بخش آی سی یو به رحمت ایزدی پیوست. علت وفات را ابتال به کرونا 

تشخیص داده اند...«.
شام میهمان یکی از فامیل هستیم. عصر جمعه است و خیابان ها خلوت. 
خانه شان پردیسان است. خانم خانه توصیه به خوردن سیاه دانه با عسل و 
زنجبیل و سیر برای در امان ماندن از کرونا می کند. چیزهایی هم درباره 
مزاج ســرد و خشک و این حرف ها می گوید و نسخه اختصاصی گیاهی 
کاظمیه ای برای پیشگیری از کرونا رو می کند. من خداخدا می کنم شام 

امشب از نسخه های طب سنتی در امان مانده باشد.
شــب تا صبح به همه رمان ها و فیلم هــای آخرالزمانی فکر می کنم که 
خوانده ام و دیده ام به »کوری« ژوزه ساراماگو، به »چشمان تاریکی« دین 
کونتز که 40 ســال پیش شیوع ویروس مشابهی به نام »ووهان -400« 
در چین را پیشــگویی کرده بود، به زامبی های ویروسی شده، به راه حل 
عمومی همه این آثار هنری که »قرنطینه« منطقه آلوده است. به فردا که 

نکند مثل چین، شهر قم را قرنطینه کنند؟
صبح شنبه مثل پنجشــنبه مدارس تعطیل است. کار بانکی دارم و 
بانک ها باز است. برای امضای قراردادی به دفتر یکی از کارگزاری های 
بورس می روم. جای سوزن انداز نیست. همه آمده اند تا سرمایه شان 
را راهی بورس کنند. از پشــت ماسک با هم حرف می زنند و به هم 
پیشنهاد سهم می دهند. کارمندان دفتر عالوه برماسک ژل ضدعفونی 
هم دارند و راه به راه به دست هایشــان می مالند. همه از سود سرشار 
بورس می گویند. من تازه یک هفته اســت که از سودآوری یکساله 

بورس خبردار شده ام.
ظهر وضعیت واتس آپ را چک می کنم. مبینا از بیمارستان مرخص شده 
و بیمــاری اش را آنفلوانزای نوع B تشــخیص داده اند، اما خودش هنوز 
احساس تنگی نفس دارد. با دوستم که از دوستان مشترک من و مرحوم 
ابراهیم بود درباره مرگ ناگهانی ابراهیم صحبت می کنم. مرگ را تأیید 

کرد، اما گفت علت مرگ ابراهیم کرونا نبوده و آنفلوانزا بوده است. 
تلویزیون ناگهان اخبار کرونا را آزاد کرده اســت: تعداد مبتالیان 18 
نفر و فوتی ها چهار نفر شــده، اما موج تعطیالت کرونا تا پایان هفته 
از قم تا تهران، البرز، ســاوه، اراک، زنجان، مازندران، همدان، قزوین 
و گیالن... را درنوردیده اســت. وزیر بهداشت اوضاع را تحت کنترل 
اعالم کرده و گفته با شیوه قرنطینه سازی شهرها موافق نیستند، چرا 
که مردم با هوشــمندی خود در منزل می مانند و نکات بهداشتی را 
رعایت می کنند. همچنان کانون آلودگی به ویروس، شــهر قم است. 
مقرر شــده تا بسته ای شامل ماسک، شــوینده و بروشور در اختیار 
خانواده ها در اســتان قم قرار گیرد. از مردم فهیم قم خواسته شده تا 
به شهر دیگری سفر نکنند و در قم بمانند و از مردم دیگر شهرها هم 

خواسته شده به قم سفر نکنند.
شب ســرفه بی امان بچه ها در خواب شــروع می شود. هرچه شربت 
ســرماخوردگی و آنتی بیوتیک داریم من و همســرم به خوردشــان 
می دهیــم. آخرش به خوراندن آب نشاســته به دختر 6ســاله ام در 
خواب می رســیم تا شاید کمی از شدت ســرفه ها کم شود. همسرم 
میان سرفه های تاق و جفت دختر کوچکم و پسرم یک دستش روی 
پیشانی پسرم است و با دست دیگر پشت دخترکم را مستأصل ماساژ 
می دهد. در چشــم هایش می خوانم تنها کسی که بیرون خانه بوده 
را مقصر می داند. گلویم درد می کند. سعی می کنم تک سرفه هایم را 
کنترل کنم تا بیش از این همسرم را نگران نکنم. بیرون اتاق بچه ها 
به ســاعت گوشی ام نگاه می کنم. مگر می شــود دنبال شباهت های 

میان کرونا و آنفلوانزا در اینترنت نگشت؟

 ادب و هنــر/ آرزو حقیقی  چندی پیش 
مصطفی خرامان به انگیزه حضور در نشســت 
نقد و بررســی کتــاب »آرزوی چهــارم« که 
توســط به نشــر برگزار شــده بود، به مشهد 
آمد. در حاشــیه این نشســت گفت وگویی در 
خصوص آسیب شناسی آثار کودک و نوجوان، 
ضرورت هــای خلق آثار متنوع و بایســته های 
خلق داســتان دفاع مقدس برای گروه ســنی 

کودک و نوجوان انجام دادیم. 
مصطفی خرامان متولد سال 1334 در تهران 
است و از سال 1355 در حوزه ادبیات کودک 
و نوجوان فعالیت می کند . وی تاکنون بیش از 
40 عنوان کتاب نوشــته که بعضی از این آثار 

هم موفق به دریافت جوایز ادبی شده اند. 
»بــه جای  دیگــری« کتاب برگزیــده 1375 
کتاب  دفاع مقدس،»همیشــه رفیق«  حوزه  در 
برگزیده جشــنواره نیم قــرن دفاع مقدس در 
1388و »کاله حصیری« کتاب برگزیده 1395 
در حوزه کودک بخشــی از موفقیت های آثار 

این نویسنده است. 
خرامان در حال  حاضر مشغول نوشتن 14رمان 
با نگاهی به زندگی معصومین)ع( اســت. یکی 
از این آثــار به زندگی امام رضا)ع( پرداخته که 
همه وقایــع آن در زمان حال اتفاق می افتد و 
ضمانت امام هشــتم)ع( برای آهــو در این اثر 
پررنگ شده است. گفت وگوی ما را با مصطفی 

خرامان بخوانید. 

 چــرا با گذشــت 30ســال از پایان 
جنگ تحمیلــی، همچنان باید در ادبیات 

کشور به این دوران پرداخت؟
دوران هشت سال دفاع مقدس بخشی از تاریخ 
کشور اســت که نمی توان آن را نادیده گرفت. 
به  طور مثال سپاهی که امروز در کشور فعالیت 
می کند بازســاخته سپاهی است که در دوران 
جنگ و جبهه حضور داشت و جنگید. بنابراین 
باید تاریخ این دوران را ترســیم کنیم تا نسل 
نوجوان و جوان امروز پیشــینه این ســپاه را 

بدانند. 

 ادبیات دفاع مقدس در حوزه نوجوانان 
چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

اگــر نویســنده ای کتابــی دربــاره ادبیــات 
دفاع مقدس می نویســد باید بــرای نوجوانان 
باورپذیــر باشــد. در واقــع اگر نویســنده در 
تمامی حوزه های ادبیات مانند رئال، ســورئال 
و... بتواند داســتانی بــرای مخاطبش تعریف 
 کند که باورپذیر باشــد، در کارش موفق بوده 

است. 
دفاع مقــدس  داســتان های  گاه  متأســفانه 
برای مخاطبــان نوجوان باورپذیر نیســت. از 
طرفی نویســندگان باید جغرافیای داستان را 

بشناسند. جبهه ما از خوزستان تا کردستان را 
در برگرفته بود، بنابراین باید نویسنده مشخص 
کند داســتانش در کدام منطقه جغرافیایی از 

جبهه جنگ اتفاق افتاده است. 
البتــه عنصر مهم جذاب بودن داســتان کتاب 
را نیز نباید فراموش کرد. یعنی باید داســتانی 
برای مخاطب نوجــوان تعریف کنیم که تصور 
نکنــد می خواهیم بــه  طور مســتقیم درباره 
دفاع مقدس بــا او صحبت  کنیم. به  طور نمونه 
به کتاب یا فیلم »اسب جنگی« می توان اشاره 
کرد که در آن نویســنده به بســتری جذاب 
دست یافته است. از این رو یک داستان جذاب 
باورپذیر  اتفاقات جــذاب و   باید دربردارنــده 

باشد.

در  ما  نوجوان  و  کودک  نویســندگان 
دیگر  کشــورهای  نویسندگان  با  قیاس 
چقدر به جنگ و دفاع مقدس پرداخته اند؟

موضــوع جنگ و دفاع مقــدس در ادبیات این 
گروه سنی در کشور بسیار کم کار شده است. 
با فعالیت بیشتر در این حوزه می توان کار را به 
جایی رساند که نوجوانان به خواندن کتاب های 

حوزه دفاع مقدس عالقه مند و ترغیب شوند. 

مهم ترین خألها یا مشــکالت ادبیات 
دفاع مقدس کشور چیست؟

مهم ترین مشــکل ادبیات دفاع مقدس کشور، 
باورپذیری آثار آن اســت. وقایع جنگ باید در 

قالب داستان به گونه ای برای مخاطب تعریف 
شــود که باورپذیر باشند و پرسش هایی مانند 
اینکــه ماجرا در کدام منطقــه اتفاق افتاده یا 
نیروهای ارتشــی، سپاهی و بســیجی کشور 
و عراقی هــا در کجا قرار دارنــد، پیش نیاید. 
نویســنده در حــال تعریف بخشــی از تاریخ 
کشور اســت، بنابراین باید بستری فراهم کند 
تا مخاطب با دنبال کردن خط داســتان بتواند 
با این تاریخ مانند وقایع خرمشــهر آشنا شود. 
متولیان فرهنگی نیز باید بــا نگاهی عمیق تر 
به نشــر کتاب های دفاع مقدس بپردازند و به 

کمیت آثار اکتفا نکنند.
 

حوزه  نویسندگان  امروز  و  جوان  نسل 
نکاتی  چه  به  بایــد  دفاع مقدس  ادبیات 
بیشتر توجه کنند تا آثاری موفق در گروه 

سنی نوجوان خلق کنند؟
بی تردیــد نوجوانان امروز دغدغه های متفاوتی 
نســبت به نوجوانان دیروز دارند و نویسندگان 
حــال حاضر کشــور بایــد با توجه بــه ذائقه 
نوجوانــان امروز کتــاب بنویســند. از طرف 
دیگر، نویسنده ای که در میادین جنگ حضور 
نداشــته و جنگ را همچون ما که دوستانمان 
در آن شهید شــدند، درک نکرده است باید با 
مطالعه کامل و جامع وارد حوزه کتاب ادبیات 

دفاع مقدس شود. 
به  طــور مثال باید 100 کتــاب درباره جنگ 
بخوانــد تا فضای آن دوران در ذهنش شــکل 
بگیــرد و بتواند فضــای واقعــی آن دوران را 
در آثــارش بــه تصویــر بکشــد. در این بین 
تاریخ شــفاهی دوران دفاع مقــدس می توانــد 
دســتمایه خلق داســتان و رمان شــود. یک 
بــرای خواندن خاطــرات رزمندگان  نوجوان 
ممکن اســت زمانی وقت بگذارد که آن اثر با 
جذابیت و رعایت نکات روان شناختی نوجوان 
نوشته شده باشد. این امر در حالی است که او 

به آسانی رمان ها را می خواند. 

ســنی  گروه های  در  ترجمه  آثار  چرا 

مختلف از جمله نوجــوان در بازار کتاب 
قرار  کتاب دوستان  توجه  مورد  بیشــتر 

می گیرد؟
جــذاب بودن این آثار موجــب توجه مخاطب 
اســت. به  طور مثال هر ســاله در جهان چند 
هزار کتاب منتشر می شود. مترجمان ما نیز به 
ســراغ کتاب های نامزد شده در جشنواره های 
بین المللی می روند، چراکه مطمئن هستند آثار 
برگزیده جهان از بین آن ها انتخاب خواهد شد. 
بدین  ترتیب جذاب ترین کتاب های دنیا در هر 

سال ترجمه می شوند. 

بعضی  که  فعالیت هایی  درباره  نظرتان 
ناشران حوزه ترویج فرهنگ مطالعه مانند 
برگزاری نشست های نقد و بررسی کتاب 
کتاب خوانی  مســابقه های  برگزاری  یا  و 

انجام می دهند، چیست؟
هر چه بیشــتر بتوانیم بــا برنامه های مختلف 
در مسیر اشــاعه فرهنگ کتاب و کتاب خوانی 
تالش کنیم، نتیجه بهتری به  دســت خواهیم 
آورد. بــه  طور مثال کشــوری ماننــد آلمان 
فضای مجازی پیشــرفته تر و مدرن تری نسبت 
به ایران دارد، اما در عکس های منتشــر شده 
از این کشور مشاهده می شود افراد بسیاری در 

متروها در حال مطالعه کتاب هستند. 
این موضوع در حالی اســت که مردم کشور ما 
در ایســتگاه ها و واگن های مترو مدام در حال 
کار با گوشــی همراه خود هستند و نمی توان 
حــدس زد که آن شــهروند در حال خواندن 
کتابی الکترونیکی با گوشی خود یا انجام بازی 
و کار دیگری است. به  عبارتی کتاب خوانی این 
افراد با ابزارهای جدید، اثری در ترویج فرهنگ 
مطالعه نخواهد گذاشت. اما اگر شما در چنین 
محیط  های اجتماعی، کتاب در دست بگیرید 
ممکن است کتاب دوستان دیگری نیز ترغیب 
شوند تا بدانند شما چه کتابی می خوانید و آنان 
نیــز از چنین فرصت هایی بــرای کتاب خوانی 

استفاده کنند. 
این فعالیت فرهنگی به  صورت غیرمســتقیم 
بر دیگران اثر می گذارد. البته اشــاعه فرهنگ 
کتاب خوانی زمانبر اســت. بــه  نظرم مجموعه 
آستان قدس رضوی ظرفیت باالیی برای اشاعه 
فرهنگ کتــاب و کتاب خوانی در محیط حرم 
مطهر رضــوی دارد و می تواند از این ظرفیت 
برای ترغیب زائران و مجاوران به مطالعه کتاب  

در موضوعات گوناگون استفاده کند. 
هر کتاب پنجره ای به ســوی آینده است. اگر 
ما متولیان فرهنگ از بودجه حوزه نشر کتاب 
و راه انــدازی کتابخانه ها بکاهیم و آن را صرف 
امــور دیگری کنیم، در واقع به آینده جامعه و 
کشور خود آسیب زده ایم، در حالی  که با کتاب  

خواندن می توان به آینده امیدوارتر بود.

برش

اشاعه فرهنگ کتاب خوانی زمانبر 
آستان  مجموعه  به  نظرم  است. 
باالیی  ظرفیت  رضوی  قدس 
و  کتاب  فرهنگ  اشاعه  برای 
کتاب خوانی در محیط حرم مطهر 
این  از  می تواند  و  دارد  رضوی 
زائران  ترغیب  برای  ظرفیت 
در  کتاب   مطالعه  به  مجاوران  و 

موضوعات گوناگون استفاده کند

روایت  روز
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تازه های نشر

کمدی های ترسناک در »رانندگی یک موجود شرور«
بیکران دانش: »رانندگی یک موجود شرور« نوشته 
سعیده زاد هوش مجموعه جدیدی شامل 6 داستان 
کمدی-ترســناک برای نوجوانان است که به تازگی 

منتشر شده است. 
نویســنده دربــاره این اثــر گفته اســت: بعضی از 
داستان های این مجموعه در ژانر کمدی ترسناک قرار 

دارند و به موضوعات اجتماعی و جنایی می پردازند.
نخستین داستان این مجموعه »ارواح آب انبار« نام 

دارد و داستان سه  نوجوان را بیان می کند که برای کشف رازی شبانه به قبرستان 
می روند. این داســتان در عین طنزبودن ترسناک است. »رانندگی یک موجود 
شرور« داستان دیگری است که ماجرای نوجوانی را بیان می کند که عالقه زیادی 
به ماشین شاسی بلند دارد. »منهای عمه خانم« هم یکی دیگر از داستان های این 

مجموعه است که در مجموعه قبلی ام با عنوان »خواهران پینوکیو«  نیز بود.  
این نویسنده درباره استقبال مخاطبان از آثارش نیز گفت: معموالً داستان هایی 
که می نویسم را پیش از چاپ به نوجوانان می دهم تا مطالعه کنند و نظراتشان 
را بگویند. همچنین اگر داستانی بعد تربیتی داشته باشد، عالوه بر نوجوانان آن 
را به والدین هم می دهم تا مطالعه کنند و نظرشان را بگویند تا بتوانم بازخوردی 

از مخاطبانم دریافت کنم. 

سوره مهر: مجموعه داستان »وقتی تو بیایی« نوشته 
مینا محمدی شامل 11 داستان با موضوع زنان روانه 

بازار نشر شد.
نویسنده در کتاب»وقتی تو بیایی« دوربینی به دست 
می گیرد، به 11 منزل مختلف سر می زند و روایت های 
کوتــاه اما خواندنی از این زندگی هــا را در قالب یک 
کتاب تقریباً 100صفحه ای برای خوانندگان خویش 

بازگو می کند.
داســتان های این مجموعــه عبارتند از: »در کنار تــو«، »وقتی تو بیایی«، 
»قصه زندگی مــن«، »غروبی دیگر«، »کم یا زیــاد«، »ماه منیر«، »ماهی 
 لب دریا«، »اگر من نگین بودم«، »گوشــت یخ زده«، »راه خانه کجاســت« 

و »دفعه بعد«.
شخصیت»ریحانه« در داستان کوتاه»در کنار تو« نمونه یک زن سنتی است که 
پس از 45 ســال هنوز در آرزوی ازدواج با مردی اســت که در رؤیا می پروراند و 
تمام نشانه های دخترانگی را هر چند برخی از آن ها منسوخ شده )مانند آرایش 

نکردن دختر( حفظ کرده است.  
این کتاب با 80 صفحه و قیمت 16هزار تومان توســط سوره مهر به بازار آمده 

است. 

سوره مهر: محسن ســلیمانی در کتاب »عید دیدنی 
و داســتان های دیگر« در 16داستان کوتاه کوشیده به 
سبک ارنست همینگوی و دیگر نویسندگان سرشناس از 
داشتن و نداشتن بنویسد.مجموعه داستان»عیددیدنی و 
داستان های دیگر« آخرین کتاب مرحوم سلیمانی است و 
آن گونه که خود بیان کرده به نوعی جمع بندی یا حاصل 

عمر او در زمینه نگارش داستان کوتاه است.
مرحوم سلیمانی درباره این کتاب گفته بود: از نظر نوشتن 

داستان کوتاه پرکار نبوده ام، چون در مجموع فقط حدود 30 داستان کوتاه نوشته ام، 
اما 14داســتان را پیش از اینکه خواننده ها از دستم کفری شوند خودم دور ریخته ام 
و در اینجا حدود 16داستان را آورده ام. همان طور که در مقدمه کتاب نوشته ام از آن 
سال ها تا امروز مسلماً خیلی چیزها عوض  شده است. مثل قیمت کاالها، کارتی شدن 
اتوبوس، آمدن مترو، شکل بعضی از ساختمان ها، ظهور پراید و...، اما به نظرم مضامین 
زندگی ما خیلی فرق نکرده اســت. از جمله خشــونت، عشق، بی رحمی، حسرت، 
عصبانیت نسبت به گذشته و به ویژه به قول همینگوی: داشتن و نداشتن. برای همین 
احســاس می کنم بیشتر مضامین داستان های من در این کتاب هنوز هم نو است و 
شاید هنوز هم برخی بدشان نیاید آن ها را بخوانند. این کتاب با 202صفحه و قیمت 

30هزار تومان توسط نشر سوره مهر در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است. 

داشتن و نداشتن در »عید دیدنی و داستان های دیگر«روایت کوتاه و خواندنی از دنیای زن ها 

نظرات هنرمندان در آستانه خرید آثار برگزیده جشنواره هنرهای تجسمی فجر

ابزاری برای افزایش تولید و ارتقای کیفیت هنری
مهدیه قمری: دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
در حالی از 30بهمن آغاز شــده که امســال مرکز هنرهای 
تجسمی برای نخستین بار اعالم کرد آثار برگزیده این جشنواره 
را خریداری می کند، این موضوع ســبب شد تا با هنرمندان 
هنرهای تجســمی گفت وگو و نظر آن ها را در این خصوص 

جویا شویم.

 رسمیت دادن به هنر و هنرمند
عضو هیئت علمی و اســتادیار گروه 
نقاشی در دانشکده هنرهای تجسمی 
از دانشگاه هنر تهران در گفت وگو با 
خبرنــگار ما ارزیابی آثــار هنری را 
برای فروش کار ســختی می داند و 
می گوید:هنرمندان در جشــنواره ها 
شرکت می کنند تا کار هنری آن ها به رسمیت شناخته شود 
و یکی از عواملی که می تواند به رســمیت شناخته شدن اثر 

هنرمندان کمک کند، خرید آثار هنری است.
جمال عرب زاده معتقد اســت: خرید آثارهنری می تواند اثر 
مانــدگاری بر جای بگذارد. این هنرمنــد می گوید: امیدوارم 
این اتفاق مستمر باشد و برای همه آثار در رشته های مختلف 

هنرهای تجسمی انجام شود.
وی اعتقاد دارد:در دنیا هیچ اثری که بتواند گویای این باشد 
که تنهــا اثر هنری برگزیده در جهان اســت، وجود ندارد و 

اضافه می کند: در جشنواره ها عمدتاً با مسائل مربوط به تأمین 
حوزه های مالی روبه رو هســتیم، اما خرید آثار هنری بخشی 
از این مســائل را برطرف می کند، چون از هنرمندان حمایت 

مالی می شود.
 

 ابزار افزایش تولید و ارتقای کیفیت هنر
حیدر رضایی، عکاس و گرافیســت معتقد است: در کشور ما 
به مقوله اقتصاد هنر و هنرمندان توجه جدی نمی شود . وی 

می افزاید: نه تنها خرید آثار توسط دولت،  جشنواره هنرهای 
تجسمی را به سمت حرفه ای شدن پیش می برد، بلکه تولید 

آثار هنری را افزایش داده و کیفیت را ارتقا می دهد.
به گفتــه او، هنرمنــدان هنرهای 
تجســمی تالش زیادی برای دیده 
شدن آثار خود می کنند. این هنرمند 
متذکر می شود: بودجه هایی در دولت 
و بخش خصوصی وجــود دارد که 

می تواند سبب خرید آثار هنری برگزیده در جشنواره ها شود و 
این موضوع را استمرار دهد.

رضایی یکی از بزرگ ترین ضعف ها در هنرهای تجســمی را 
نبود اطالع رسانی درست می داند و یادآور می شود: خرید آثار 
هنری توسط دولت و بخش خصوصی می تواند به ایجاد بازار 

هنری کمک کند.

 خرید آثار هنری معطوف به چند رشته نباشد
رئیس هیئت مدیره انجمن هنرهای 
تجســمی ایران نیز با بیــان اینکه 
خرید آثار توســط مرکز جشنواره 
هنرهای تجسمی می تواند آینده و 
جریان روشنی برای این هنر ایجاد 
کند، اظهار می دارد: اگر این موضوع 
استمرار یابد می تواند تأثیر مثبتی در ارتقای اقتصاد هنر داشته 

باشد.
عبــاس مجیدی نســبت به ایــن موضوع که بایــد جریان 
روشن تری برای هنرهای تجسمی ایجاد کرد، می افزاید: خرید 
آثار هنری دلگرمی خوبی را در میان هنرمندان ایجاد می کند.

وی خریــد آثار هنــری را عاملی برای توســعه هنرهای 
تجســمی عنوان می کند و می گوید: امیدوارم خرید آثار 
هنری معطوف به چند رشــته نباشد و برای همه رشته ها 

انجام شود.

هنرهای تجسمی

رودررو با مصطفی خرامان، نویسنده آثار کودک و نوجوان

بودجه کتاب خوانی را صرف امور دیگر نکنیم
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