
دولت مانع شود
صفحه اینستاگرامی منتسب به دفتر حفظ 
و نشــر آثار رهبر معظم انقــاب، درباره 
واردات اجناس لوکــس آمریکا، مطلبی 
انتقادی را برگرفته از بیانات ایشان منتشر 
کرد که مورد توجه کاربران فضای مجازی 
قرار گرفت. در متن این پست آمده است: 
»واردات بی رویه چیز خطرناک و مهمی 
است. گاهی این واردات، واردات لوکس است یعنی هیچ نیازی بهش نیست؛ 
شــنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال۹۸ حدود 
نیم میلیارد دالر مصرف شده. البته بخش خصوصی این کار را می کند، منتها 

دولت بایستی جلو این را بگیرد«.

وسوسه کننده نیست؟
عبدالمجید خرقانی، پژوهشگر تاریخ اسام با 
انتشار پستی در توییتر به مبلغی که یزید به 
خواص کوفه پرداخت کرد تا دست از حمایت 
مسلم بکشند، اشاره کرد. خرقانی در توییتر 
نوشته است:»ســؤال خوبی هست در این 
ایام تا از خودمان بپرسیم تا چه اندازه پیرو 
حسین)ع( هستیم؟ ۳۰ هزار دینار طا، پولی 
بود که یزید به هر کدام از خواص کوفه داد که دســت از حمایت مسلم و حسین 

بردارند! به پول امروز تقریباً نفری ۱۴ میلیارد تومان! وسوسه کننده نیست؟«

خوش بگذره ایتالیاگردی!
چند روز پیش باشگاه استقال اعام کرد 
احمد سعادتمند، مدیرعامل این باشگاه 
برای مذاکره با وینفرد شفر و استراماچونی 
راهی اروپا شــده است. این سفر اما مورد 
انتقاد شدید کاربران فضای مجازی قرار 
گرفــت. پــس از این، مهــدی علی  نژاد، 
معاون وزارت ورزش اعام کرد سعادتمند، 
مجوزی از این وزارتخانه برای رفتن به اروپا نگرفته است. حاال سفر بدون مجوز 
آقای مدیرعامل به اروپا ســوژه انتقاد بسیاری از کاربران فضای مجازی شده 
است. یکی از کاربران نوشته است:»میلیون ها تومان پول بیت المال صرف سفر 
بدون مجوز و غیرمتعارف مدیرعامل باشگاه استقال و رفقا شده؛ به بهانه های 

واهی. خوش بگذره ایتالیاگردی!«

خأل قانونی حمایت از چند قلوها
چندی پیش یکی از پرســتاران با انتشار 
توییتــرش اعام  تصویــری در صفحه 
کرد یــک مــادر کرجــی در رخدادی 
کم سابقه شــش قلو به دنیا آورده و حاال 
توان نگهــداری از 6 فرزنــدش را ندارد. 
کاربران فضای مجــازی هم کمپینی را 
برای کمک رسانی به این مادر کرجی در 
فضای مجازی راه اندازی کردند. در نتیجه روز گذشته فاطمه قاسم پور، نماینده 
مجلس شورای اسامی در این باره در توییتر نوشت:»الحمدهلل ایران همدل، 
هزینه های نگهداری از شــش قلوهای کرجی را به عهده گرفت، مســئوالن 
دیگری هم اظهار کردند در این زمینه حامی هســتند، اما آنچه در این میان 
نیاز به توجه جدی دارد خأل قانونی برای حمایت از نگهداری چندقلوهاست«.

 مجید تربت زاده کرونا با همه دردســرها، بدی ها 
و مشــکاتی که برای جامعه ایجــاد کرده، با همه 
ضربه ها و آســیب هایی که به زندگی مان وارد کرده 
البتــه در این ماه عزا، بــا نگاهی دیگر می تواند یک 
»فرصت« هم تلقی شــود. فرصت از این لحاظ که 
به انســان یادآوری می کند در برخــورد با تنگناها 
می شود ســنت های دیرینه و سبک زندگی پیشین 
را بازنگــری کــرد. می تــوان در دل ســختی ها و 
محدودیت ها، به درک جدیدی از ســبک و ســیاق 
زندگی امروزی رسید. می شود استعداد و توان های 

نهفته و خفته را بیدار کرد. 
ُمحــرم و عــزاداری بــرای سیدالشــهدا را هم اگر 
بخش مهم ســبک زندگی مان بدانیم، از این قاعده 
مستثنا نیســت. این درســت که این روزها، کرونا 
اجازه نمی دهد مثل ســال های قبــل، هیئت و َعلَم 
و بیرق راه بیندازیم، مجالــس روضه خوانی را گرم 
کنیــم و... امــا چه بســا فرصتی فراهم شــده که 
فارغ از سبک و ســیاق دیرینه عزاداری هایمان، به 
حقیقت »عــزاداری« و واقعیت »حســینی بودن« 
بیندیشــیم. بگذاریم ســنت های پیشینمان پوست 
بیندازنــد و بــه همه ثابــت کنند که عــزاداری و 
 ســیاه پوش غم حســین)ع( شــدن، جور دیگر هم 

ممکن است.

تکیهها#
اول نگاهی بیندازیم بــه محرم های مثًا ۸۰ یا ۹۰ 
ســال پیش. در بخش های بعدی مطلب هم به یکی 
دو نمونه از مراســم شب های پیش نگاهی بیندازیم 
که با رعایــت همه پروتکل های بهداشــتی برگزار 

شدند.
 در مجله »فارس پاس« می خوانیم: 

»در ایام قدیم از ۱5 ذی الحجه، بچه ها با پارچه های 
ســبز و ســیاه و عامت های حلبی برای خود تکیه 
درســت می کردند و مساجد و حســینیه های شهر 
بــرای عــزاداری آماده می شــدند. حســینیه های 
خصوصی که از طرف رجال و بزرگان برپا می شــد 
به خرج خود آن ها بود اما حســینیه ها و مساجد را 
اهالی و مردم محل دایر می کردند؛ به این شکل که 
یکی دو ماه مانده به محرم، هر کســی مبلغی را به 
ناظم حسینیه یا صندوق دار آن پرداخت می کرد یا 

تعهدی نقدی، کاری یا کاالیی می داد. 
برخی هم به فراخور حال خود روزانه هزینه چیزی 
مانند چای و قند، زغال و تنباکو و یخ و آب را تقبل 

می کردند...«.
البتــه و به صورت معمول تکیه هر محله ممکن بود 
به مرور زمان از حیث ظاهر و زینت هایی که در آن 
به کار می رفت دچار افراط و زیاده روی شود و برخی 
از گردانندگان برای رقابت و چشــم و همچشمی با 
دیگر تکایا و هیئت ها در تجهیز تکیه شان به آینه ها 
و چراغ ها، عکس و شمایل، قالی کوبی و کتیبه بندی، 
گوی و قندیل و آویز و الله و... با هم مسابقه بگذارند 
و آن وقت دیگر تکیه، با آن همه تزئینات از صورت 
عزاخانه خارج شده و بیشتر شبیه حجله می شد. از 
تکیه های معروف آن زمان می توان به مواردی چون 
تکیه دباغ خانه، تکیــه حمام خانم، تکیه درخوانگاه، 
تکیه پاچنار، تکیه ســرتخت، تکیه امامزاده یحیی و 

تکیه رضاقلی خان اشاره کرد.

ویروسپهلوی#
البته این همه ماجرا نیســت. چــون در دورانی که 
کرونا نبــود اما ویروس »رضا خــان« افتاده بود به 
جان فرهنــگ و اعتقادات مــردم و روضه خوانی ها 
را ممنوع کرده بود، مردم مراســم عزاداری خود را 
در ساده ترین شــکل ممکن و آن هم در پستوها و 
صندوقخانه های منازلشــان برپا می کردند تا چراغ 

عزاداری سیدالشهدا)ع( را روشن نگه دارند.
 سیاه پوشی حســینیه ها هم در ســال های دور به 
ایــن صورت بود کــه حتی نباید یک آجر ســفید 
معلوم می شد و عاوه بر قالیچه ها، پرده، مخمل ها، 
ملیله دوزی ها، ســوزن دوزی ها و پارچه های گرانبها 
از عکس های شیر و خورشــید، حضرت عباس)ع(، 
اشعار و گلبرگ های حاشیه شده و... استفاده می شد.

در تکیه ها، کتیبه هایی از اشــعار جانســوز شعرای 
مرثیه ســرای نامی همچــون محتشــم، جودی و 
جوهری به چشــم می خــورد و اگــر هیچ کدام از 
تجماتی که در برخی تکیه ها مرســوم بود، وجود 
نداشت، همین کتیبه های سیاه کافی بود تا آنجا را 

به شکل عزاخانه درآورد.
یکی از تکایــای معروف در تهران »خانه ســادات 
اخوی« در خیابان ســیروس اســت کــه هنوز هم 
پابرجاست و همه ساله در ایام محرم و صفر میزبان 

عزاداران بوده است.
از روزی که مســاجد و تکایا عزاداری خود را شروع 
می کردند بچه هــای کوچک هر محله هم با گرفتن 
چادر و افراشتن آن بر سر چوب، دسته های کوچک 
عزاداری تشکیل می دادند. ســیاه پوش شدن برای 
امام حســین)ع( پیر و جوان و فقیر و غنی نداشت 
و حتی تهیدســت ترین افراد کــه از دار دنیا به جز 
قبای تن چیزی نداشــتند، همان را فروخته، سیاه 

می خریدند یا با یک کهنه سیاه مبادله می کردند.

نذرهایمحرمی#
یکی از نذورات مردم، نذر پیراهن، دستمال و پارچه 
ســیاه بود که بین فقرا و بی ســیاه  مانده ها تقسیم 
می کردنــد. پــس از نماز صبح در اغلــب خانه ها و 
روضه خانه ها از مردم با نــان روغنی و پنیر و خرما 
پذیرایی می شد و در بعضی از تکایا نیز ظهر و شب 
غذا می دادند، تا روز دوازدهم این مراسم برقرار بود 
و مردم اطعام می شدند، حتی بعضی از آن ها تا آخر 

ماه صفر این مراسم را برگزار می کردند.
اگر در ایام محرم کودکی به دنیا می آمد، واجب بود 
که یک نذری مثل آش، پلو،  آبگوشت، حلوا،  خرما یا 
نان و ماست بدهند تا هر اتفاق، گرفتاری و خطری 
به حرمت امام حســین)ع(  و حضرت عباس)ع( از 

کودک دور شود.
البتــه عــده ای هم بــه ریختن مشــتی برنج روی 
برنج هــای نذری یا انداختن تکه گوشــتی در دیگ 
غذای نذری بســنده می کردند. تهــران در این ایام 
شهری یکپارچه نعمت و بخشش و نذر و نیاز بود و 
مردم بی ریا و با ریا، فهمیده و نفهمیده، جان و مال 

خود را صرف امام حسین)ع( می کردند.
جعفر شهری در جلد ســوم کتاب »طهران قدیم« 
در مورد نذری های ماه محرم نوشــته اســت: »آب 
دادن، شــربت دادن، ســقایی، دادن نان و ماست و 
پخت انواع آش ها و شــیربرنج از جمله نذری هایی 

بــود که مــردم در دو ماه محرم و صفــر می دادند. 
البته خوراک هایی همچون خرما و حلوا، عدس پلو، 
ماش پلو، قیمه و قرمه ســبزی، فسنجان، آبگوشت و 

رشته پلو جزو نذری های ماه محرم بود«.

پادگان#06
محرم امســال، اما کرونا رنگ و بــوی متفاوتی به 
مجالس عزای حســینی بخشــیده اســت. ویروس 
منحــوس موجــب شــده هیئت های عــزاداری از 
حسینیه ها و تکایای هرســاله خود جابه جا شوند و 
به فضاهایی بروند که شاید کمتر کسی فکر می کرد 
روزی در آن ها مجالس عزاداری برگزار شود. »فارس 
پاس« در این زمینه از مراســم یکی دو شب پیش 
در برخی پادگان ها خبر داده و نوشــته: »پادگان ها 
فضاهایــی هســتند که برخی از جوانــان به دالیل 
سختی دوران سربازی، حس خوبی به آن ها ندارند، 
اما در شــب های دهه اول محرم، پادگان ۰6 ارتش 
در چهارراه پاســداران، محل دلدادگــی  جوانان با 
سیدالشهدا)ع( است. فضای وسیع این پادگان کامًا 
به رنگ ســیاه درآمده، اما باز هم جوابگوی حضور 

عاشقانه جوانان به سیدالشهدا نیست«. 
هیئــت  امســال  کــه  بدانیــد  هــم  را  ایــن 
»عبداهلل بن الحسن)ع(« از حسینیه همیشگی خود 
راهی پادگان ۰6 ارتش شــده تــا بتواند در فضایی 

روباز برای عزای سیدالشهدا جلسه برگزار کند.
همــه عزاداران بــه محض ورود به پــادگان، دمای 
بدنشان سنجیده می شــود و اگر تب داشته باشند، 
بایــد برگردند و بــه جای عزاداری بــه فکر درمان 
خودشان بیفتند. مرحله دوم این غربالگری محرمی، 
بی ماسک ها را هدف می گیرد و اگر ماسک نداشته 
باشــند به آن ها ماســک رایگان داده می شود. این 
یعنی شیوه های نذر محرمی هم امسال تغییر کرده، 
چون بدون شــک این ماســک های رایگان از محل 

کمک ها و نذرها تأمین می شود. 
بــرای راحتی و ســامتی عــزاداران، کیســه های 
پاستیکی به صورت شــخصی در اختیار افراد قرار 
می گیــرد تا کفش ها را در آن قــرار دهند. پذیرایی 
هم فقط  آب اســت! البته آب معدنــی که باز هم 
نذری اســت و گردانندگان هیئــت چون معتقدند 
نباید عزادار امام حســین)ع( را تشنه گذاشت آن را 
توزیع می کنند. فضای پادگان ۰6 ارتش کامًا زیبا 
و دیدنی ســیاه پوش شده و حاال مثل یک حسینیه 
بدون سقف است که البته در آن از تزئینات افراطی 
و پــر زرق و برق خبری نیســت. نظم مثال زدنی و 
چیدمان افراد براســاس پروتکل های بهداشتی و با 
فاصله 2 متری واقعاً دیدنی و قابل تحســین است. 
خادمان هیئت هم با مهربانی و کمال ادب، عزاداران 
را راهنمایی می کنند تا فقط در جاهای مشــخص 
شده مســتقر شوند. مســئول این هیئت می گوید: 
»فضــای حســینیه اصلی هیئت ۳ هــزار مترمربع 
بــرای برادران و 2هزار و 5۰۰ متــر برای خواهران 
اســت و به غیر از آن 2۰ هزار متر نیز فضای باز در 
اختیار داریم. برای ایجاد نظم در این فضای وســیع 
6۸ خادم خواهر و ۱۰۴ خادم برادر مشغول فعالیت 
هســتند و عاوه بر آن نیروهای انتظامی، بســیج، 
راهبر، آتش نشــانی، اورژانس، دژبان ارتش و... برای 

برقراری نظم و اجرای مراسم مشارکت دارند«.

شکالت جنجالی »آقازاده«

قدس زندگی: تا همین چند صباح پیش با شــنیدن واژه »آقازاده« ذهنمان 
می رفت به سمت فرزندان ناخلف مسئوالن محترم که با هزارجور رانت و فساد 
مالی، نامشان را سر زبان ها انداخته بودند، اما مدتی است که با پخش سریال 
جنجالی »آقازاده«، بافاصله پس از شــنیدن این واژه، حواسمان می رود به 

سمت آخرین ساخته »بهرنگ توفیقی«. 
آقازاده؛ عنوانی حاشیه ســاز که این بار در قالب یک ســریال نمایش خانگی 
درآمده و از همان روزهای اول پخش در فضای عمومی و مجازی ســروصدا 
به راه انداخته اســت. کارگردانی این ســریال برعهده بهرنگ توفیقی است و 
تهیه کنندگی و نویسندگی آن را حامد عنقا برعهده دارد. البد به همین خاطر 
هم هست که شخصیت اصلی این سریال، مو نمی زند با شخصیت اصلی سریال 
معروف »پدر« که پیش از این با سکانس پرتاب »سینا مهراد« از پنجره دانشگاه 

به پایین، در فضای مجازی حاشیه ساز شده بود.
در ســریال آقازاده هم طبق همان سناریو، شخصیت اصلی داستان یک پسر 
مذهبی است که به دلیل موقعیت و نوع رفتار و اعتقادش به یک قهرمان تبدیل 
شده و در مقابلش چندین ضد قهرمان قرار گرفته  اند. جالب آنکه حتی بازیگر 

نقش اصلی این سریال هم »سینا مهراد« است!
»حامد« با بازی سینا مهراد، بازپرس پرونده های اقتصادی کان است، فردی 
که بیشترین بند و تبصره قانون را رعایت می کند، اما در زندگی شخصی خود، 
فریب دلش را خورده و به اصطاح چشــم و گوش بسته عاشق دختری که 
»پرستو« است، می شود. تا اینجای کار قصه سیاسی تا حدی عاشقانه حامد 
عنقا مشکلی ندارد، اما نشان دادن برخی از سکانس ها و معنی دار بودن برخی 

از روابط بین زن و مرد خارج از عرف و قبح سینمای ایران است.
در قسمت دهم سریال »آقازاده« بخش هایی نشان داده شده که هم مرز 
محرمیت را از بین برده و به مذاق برخی از کاربران فضای مجازی به ویژه 
فعاالن توییتری خوش نیامده اســت و حتی عــده ای از این کاربران این 
ســکانس را گاف بزرگی از طرف سازندگان سریال »آقازاده« دانستند. در 
این سکانس پرحاشــیه، زنی که قرار است حامد را گول بزند، با خواندن 
صیغه به مدت یک ســاعت و مهریه ای که فقط یک شکات است به عقد 

موقت او در می آید! 
کاربران فضای مجازی هم پس از انتشــار گســترده این سکانس در فضای 
مجازی، هشــتگ #آقازاده را در انتقاد از عوامل این سریال در توییتر فارسی 
داغ کردند. در ادامه بخشــی از واکنش های کاربران به این سکانس پرحاشیه 

را می خوانید.
 داریم به ســمتی می ریم که باید بیشتر روی رده بندی سنی محصوالت 

فرهنگی دقت بشه.
 در دفاع از این ســکانس آقازاده می گید این اتفاق کاماً واقعیه و در عمل 
میفته؟ ما هم اینو می دونیم اما به تصویر کشــیدن این ابتذال قبح شــکنی 

محسوب می شه و کار پسندیده ای نیست.
 ما حداقل از »اوج« انتظار داشــتیم که مثل سایر سریال های آبکی شبکه 

خانگی با جذابیت های جنسی جذب مخاطب نکند!

 مجازآباد
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ورزشورزش
 بازیکنان مهمی در آستانه جدایی 

از تیم بختیاری زاده قرار دارند

 ببرهای »شهرخودرو« 
در دام مدعیان

ممنوعیت خرید خارجی دردسرساز می شود؟ 

 مذاکره بدون مجوز 
با استراماچونی و شفر

 گفت وگو با حجت االسالم علی شعیبی به انگیزه انتشار کتاب جدیدش

»مقتل نوجوان« با زبان داستان 

زرگرهای روسفید شهر

رقیه توسلی: زرگرها رسم دارند. رسمی که بند دل آدم را پاره می کند. 
محرم هر سال آن را آرام و زیرپوستی جار می زنند تا نفس در سینه حبس 

شود. تا خودش منبری باشد و موعظه ای.
السام علیک یا اباعبداهلل، السام علیک یا نازدانه سیدالشهدا.

خاک پای خطاطــان، مداحان، خادمان، طبیبان، شــاعران و گریه کنان 
عاشــوراییم. خاک پای آنان که بضاعتشــان را می گذارند وسط... عاشقی 
می کنند؛ نوکر در خانه ارباب اند؛ ُمریدند. اما امان از رســم زرگرها؛ امان از 

سیلی و خرابه و شام غریبان. 
زرگرهای شــهر رسم دارند. رسمی که باید آن را در کوی و برزن به بانگ 
بلند گفت. گفت که دلداده ها چه ها که نمی کنند. گفت که مرهم قلب های 
گداخته اند! برما کرد که آنان سال هاســت زیر بیرق های ســیاه، یک دل 

سیر، زالل شده اند. که دخیل بسته اند به حضرت سه ساله.
زرگرهای روســفید شهر، رسم دارند. رسم دارند روز سوم محرم، گوشواره 
نمی فروشند. دکانداری می کنند اما گوشواره فروش نیستند. به یاد ریحانه 
حسین، طاها را می گذارند در گاوصندوق. انکار می کنند گوشواره ها را. 

خاک پای عاشقانیم. خاک پای زرفروشانی که روی داغمان، آب می پاشند. 
السام علیک یا اباعبداهلل، السام علیک یا نازدانه سیدالشهدا.

حیدری پس از زاهدی فر و کرمانشاهی داور دربی شد  

کرمانشاهی:  دست های 
پشت پرده من را حذف کردند

می
می

 ص
ین

رم
س: آ

عک

روایت مجازی

نذر ارباب

نگاهی به محّرم های دیروز و امروزنگاهی به محّرم های دیروز و امروز

چراغراروشننگهدارچراغراروشننگهدار
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امین غالم نژاد: شــهرخودرو در آســتانه یک خانه تکانی 
اساســی قراردارد. اگر چه این تیم با تردستی شانس نایب 
قهرمانــی اش را با جلوس در پله ششــم عــوض کرد اما 
عملکرد بازیکنان این تیم به گونه ای بود که حاال بســیاری 
از تیم ها در کمین ستاره های شهرخودرو هستند. تیمی که 
گل محمدی ابتدای فصل قبل و در نیم فصل آرایش داده بود 
تیم یکدســتی بود که اگر اسیر ترس از کرونا توسط مالک 
و تزلزل در کادرفنی نمی شــد قطعاً جایگاهش ششم نبود. 
همین هســت که این روزها بیشتر از هر زمان دیگر شاهد 
داغ شدن خرید از شهرخودرو توسط تیم های مدعی هستیم. 

شکارهای یحیی#
مسئوالن باشگاه پرسپولیس پس از دریافت فهرست هفت 
نفره یحیی گل محمدی برای جذب بازیکن اقدام به مذاکره 
با آن ها کرده اند کــه توافقاتی را با گزینه هایی نظیر دانیال 
اســماعیلی فر، حامد لک و ســعید آقایی داشته اند. از این 
باشگاه خبر می رسد مذاکرات سرخپوشان با میالد سرلک 
بازیکن شهرخودرو مشهد مثبت بوده و این بازیکن در صورت 
دریافت رضایت خود به جمع شاگردان یحیی گل محمدی 
می پیوندد. ســرلک در حالی پای میز مذاکره با مسئوالن 
باشگاه پرسپولیس رفته که جنجال انتقال او در زمستان سال 
گذشته از نساجی مازندران به شهرخودرو مشهد سبب صدور 
حکم سنگین کمیته انضباطی علیه او و باشگاه شهرخودرو 
شد. سرلک در صورت جلب رضایت مسئوالن شهرخودرو 
قرارداد خود را سه شــنبه هفته جاری با پرسپولیس امضا 
می کند تا بالفاصله در تمرینات این تیم برای ادامه بازی های 
لیگ قهرمانان آسیا که از ۲۴ شهریورماه به طور متمرکز در 

کشور قطر برگزار می شود شرکت کند.
دیگر بازیکنی که یحیی روی آن دست گذاشته علی نعمتی 
اســت که احتماالً جای محمد انصاری را پر خواهد کرد. در 
مورد این بازیکن شنیده می شود صحبت های مقدماتی انجام 
شــده اما حمیداوی مایل به از دســت دادن این دفاع چپ 
نیســت. نعمتی تخصص بازی در دفاع وسط را دارد و مهره 

مورد تأیید بختیاری زاده بوده است.

خداحافظی مرادمند#
محمدحسین مرادمند پس از سال ها حضور در فوتبال مشهد 
و باشگاه شهرخودرو)پدیده ســابق( امسال و پس از پایان 
قراردادش از این باشــگاه مشــهدی جدا شد و به زودی به 
تیم جدیدی می پیوندد. او از دو کشور بلژیک و قطر پیشنهاد 
دارد و در حال بررسی این پیشنهادهاست. او قطعاً در ایران 

نخواهد ماند و لژیونر خواهد شد اما هنوز تصمیم قطعی برای 
مقصد فصل بعدش نگرفته اســت. مرادمند که سابقه بازی 
برای تیم ملی را دارد، فرصت دارد تا با لژیونر شدن در فوتبال 

اروپا، دوباره به تیم ملی دعوت شود.

دروازه خالی#
رحمتی توسط بختیاری زاده اخراج شده است و بعید است 
دیگر جایی در تیم سال بعد شهرخودرو داشته باشد. برای 
مهدی رحمتی مقصدهایی چون کرمان و تهران قابل تصور 
اســت. رحمتی با سن و سالی که دارد بعید است بتواند در 
تیم های مدعی برای خودش جا باز کند و احتماالً به سراغ 
تیم های متمول میانه جدول و یا تیم های تازه صعود کرده 
می رود. از ســعید جاللی به عنوان جانشین  وی در مشهد 

یاد می شود.

جدایی آخرین پسرعمو#
امین قاسمی نژاد، ســتاره بی چون و چرای شهرخودرو 
در دو فصل گذشــته بوده است. سبک بازی او همگان 
را یاد مجتبی جباری می اندازد به اضافه اینکه شوت زن 
قهاری است. او ســال قبل هم خواستگاران خودش را 
داشت اما ترجیح داد در مشهد بماند. سن باالی او البته 
مانع بزرگی برای پیشنهادهای خارجی و لژیونر شدن 
اســت اما در ایران مربیان زیــادی خواهان به خدمت 

گرفتن وی هستند. محمد قاسمی نژاد که پسرعموی 
امین است ســال قبل راهی فوالد شد و امسال هم به 
نظر می رســد فوالد درصدد جذب امین باشند. در این 
بین از تراکتورســازی که احتماالً شجاعی و حاج صفی 
را از دســت می دهد به عنوان یکی از مشتریان قاسمی 
نژاد نام برده می شود. نقش مصطفی صداقت را در این 

انتقال احتمالی نادیده نگیرید.

صادقی _ سیرجان؟#
ســعید صادقی را احتماالً به واســطه گل های مهمش در 
لیگ برتر خوب به یاد دارید. او در این فصل سیر صعودی 
داشت و چشم ها را به خود خیره کرد. او بازیکن مورد عالقه 
سرآسیایی بود و احتماالً اگر شهرخودرویی ها نتوانند او را 
متقاعد به ماندن کنند سر از سیرجان در بیاورد. این بازیکن 
طبق گفته خودش سال قبل از سپاهان و استقالل پیشنهاد 

داشته است.

کوزین هم می رود#
مربی ایتالیایی عنابی پوشان مشهدی به احتمال فراوان به 
همکاری خود با شــهر خودرو پایان خواهد داد. به نظر 
می رســد کوزین که روز شــنبه برای مرخصی ایران را 
ترک کرده با پیشنهاد کالیاری مواجه شده و بعید است 
بار دیگر به مشــهد بازگردد و در قامت مربی به کار خود 

در شهرخودرو ادامه دهد؛ البته شرایط دالری سبب شده 
تا مدیران شــهرخودرو چندان مخالفتی با پایان یافتن 

همکاری شان با کوزین نداشته باشند. 

دارودسته مسن ها#
بازیکنانی چون قاضی و خلعتبری به دلیل سن باال احتماالً 
ترجیح خودشان ماندن در مشهد باشد. به هر حال بازی در 
شــهرهای دیگر برای آن ها سخت خواهد بود و تیمی چون 
شهرخودرو که ساختار تیمی مناسبی دارد برای بازیکنانی 
چون قاضی، خلعتبری و حتی اکبر صادقی که به کار سهراب 
هم می آیند خوشایند است. آن ها می خواهند بدون دردسر و 

بدون رقیب همچنان در ویترین لیگ برتر باشند.

تدبیر مشهدی ها#
اما تفاوت این فصل شهرخودرو با سال گذشته قراردادهای 
بلند مدت بازیکنان با این تیم مشــهدی اســت که سبب 
می شود این نفرات نتوانند به راحتی مسعود ریگی، محمد 
قاســمی نژاد و مرتضی منصوری از شهرخودرو جدا شوند. 
ضمن اینکه شهرخودرویی ها بیکار ننشسته و با ستاره های 
جوان دیگــر تیم های لیگ برتری و لیگ یک وارد گفت وگو 
شده اند تا در صورت عدم توانایی حفظ نفرات در رویارویی با 
پیشنهادهای نجومی رقبا، دستشان از حیث بازیکن شاخص 

خالی نماند.

بازیکنان مهمی در آستانه جدایی از تیم بختیاری زاده قرار دارند

ببرهای »شهرخودرو« در دام مدعیان

حاج صفی با آریس به توافق نهایی رسید
ورزش: مدافع تیم ملی فوتبال ایران با باشگاه آریس یونان برای فصل بعد به توافق 
نهایی رســید. به نقل از ســایت رادیو ورزش یونان، احسان حاجی صفی مدافع - 
هافبک تیم ملی فوتبال ایران با تیم آریس یونان به توافق نهایی رســید به باشگاه 
یونانی اعالم کرده است به دلیل قرارداد و تعهدی که به سران تیم تبریزی دارد پس 
از پایان کار این تیم در جام حذفی به یونان خواهد آمد تا قرارداد خود را با این تیم 
امضا کند. با این حال آنچه قطعی اســت، حاج صفی با تیم یونانی به توافق نهایی 

رسیده است و جواب مثبت خود را به پیشنهاد تیم یونانی اعالم کرده است.

خبر بد برای فرهاد
یزدانی مانند چشمی دربی را از دست داد

ورزش: سیاوش یزدانی مدافع استقالل که در جریان دیدار با شاهین بوشهر دچار 
مصدومیت شده و با توجه به وضعیتی که همسترینگ این بازیکن دارد به مسابقه 
با پرسپولیس نمی رسد. از طرفی روزبه چشمی دیگر مدافع استقالل با وجود درمان 
در روزهای گذشته شرایط خوبی برای حضور مقابل پرسپولیس ندارد. این بازیکن 
از ناحیه عضله پشت پا مصدوم است و احتمال حضور وی در بازی روز چهارشنبه 

نزدیک به صفر است.

میهایلوویچ به کرونا مبتال شد
ورزش: تست کرونای سینیشا میهایلوویچ، سرمربی صربستانی بولونیا مثبت اعالم 
شــد که به دلیل بیماری زمینه ای که او دارد، در گروه پرریسک بیماران قرار دارد. 
این سرمربی 51 ساله عالئمی از ابتال به این ویروس را نداشته اما حاال با مثبت اعالم 
شدن تست کرونایش به مدت دو هفته باید در قرنطینه باشد. میهایلوویچ تابستان 
گذشــته اعالم کرد به بیماری سرطان خون دچار شــده و پس از اینکه مدتی در 
بیمارستان شهر بولونیا بستری بود، پس از سه ماه دوری از میادین فوتبال در هفته 
دوم فصل اخیر سری A ایتالیا در بازی مقابل اسپال به روی نیمکت بولونیا بازگشت.

رونالدو: بعید است مسی بارسلونا را ترک کند
ورزش: اسطوره فوتبال برزیل معتقد است: با وجود همه شایعات، بعید است لیونل مسی 
نیوکمپ را ترک کند. رونالدو می گوید: »خیلی بعید است مسی بارسلونا را ترک کند، به 
خصوص با بحران اقتصادی ای که در حال حاضر وجود دارد. مسی مرجع تیم است و اگر 
جای مدیران باشگاه بودم، نمی گذاشتم لئو از تیم جدا شود. مسی رابطه خیلی قوی ای 
با بارسلونا دارد و فکر نمی کنم دست از عاشقی به این تیم بردارد. لیونل البته بابت نوع 
شکستشان در اروپا سرخورده است. بارسلونا باید به چیزی متفاوت برای فصل بعد فکر 

کند. اینکه اجازه دهید بازیکن اصلی تان از تیم جدا شود، راه حل تغییر اوضاع نیست.

سینا حسینی: حکایت تصمیم گیری های ناگهانی و 
بعضاً خنده دار ســازمان لیگ تمامی ندارد، تا حدی 
که حاال برای تیم های حاضر در مسابقات به اصطالح 
حرفــه ای خود قانون وضــع می کنند که دیگر حق 

جذب بازیکن و مربی خارجی را ندارید.
ردپــای مدیــران وزارت ورزش و جوانــان در بطن 
این تصمیم گیری مضحک به شــدت دیده می شود 
امــا آن ها خبــر ندارند اگر حتی یک باشــگاه طبق 
دادخواســتی این موضوع را به اطالع فیفا برساند و 
اســناد و مدارکش مبنی بر دخالت دولتی ها در خلق 
این تصمیم را به پیوســت بفرستد مشکالت حقوقی 
فراوانــی به وجود می آید تا حدی که ممکن اســت 

سهمیه  ایران در لیگ قهرمانان آسیا کاهش یابد.

جبران اشتباه ویلموتس#
مدیــران ســازمان لیــگ و وزارت ورزش در حــال 
حاضــر برای خروج از افتضاح بــزرگ قرارداد مارک 
ویلموتس این شــو خنده دار را بــه راه انداختند تا 
به این واســطه بــه منتقدان دانه درشــت خود در 
بهارستان نشــان دهند عزم خود را برای جلوگیری 
از اتفاقات مشــابه جزم کردند اما چه ســود که این 
داســتان ارتباطی به آن ماجرا نــدارد، این تصمیم 
 تنها به واســطه خروج وزیر از زیر فشــار ســنگین 

منتقدان بود.

کاهش امتیاز در آسیا#
با این تصمیم در سیستم امتیازگیری 

لیــگ قهرمانــان آســیا و کمیته 
ایرانــی  باشــگاه های  اجرایــی، 
بازیکنان  از  برخورداری  شــاخصه 
بین المللــی و مربیان تراز اول را از 

دســت می دهند به 

دلیل  همین 
کاهــش امتیــاز برای 
باشــگاه های  تمــام 
دارد.  وجــود  ایرانی 
فیفا  تعریــف  برابر 
کنفدراســیون  و 
آســیا  فوتبــال 
فوتبال رشته ای 

فراگیر است و مرزهای جغرافیایی در آن معنایی ندارد 
به همین دلیل بســته ماندن درهای فوتبال باشگاهی 
یک کشــور از نظر ارزش گذاری و موقعیت سنجی در 
ردیف کشــورهای توســعه نیافته و آماتور است از این 
رو قطعــاً لیگ ایران از نظر جایگاهی ســقوط مزمنی 

خواهد داشت.

اعتراض تلویحی باشگاه ها#
یکــی از مدیران عامل باشــگاه های نیمــه دولتی به 
تازگی در محفلی خطاب به مدیران عامل چند باشگاه 
هم ردیــف خود اعالم کرده قــدرت تصمیم گیری نه 
در اختیار ســازمان لیگ و فدراسیون است بلکه فقط 

مسئوالن وزارت ورزش این سناریو را طراحی کردند.
این فرد در البه الی سخنان خود به سفر سعادتمند و 
تیم همراهش به اروپا اشاره کرده و مدعی شد اگر این 
قانون قرار است به اجرا درآید سفر سعادتمند بر اساس 

کدام مبنا و محور صورت گرفته است.

بدون مجوز وزیر#
مهدی علی  نــژاد، معاون توســعه ورزش قهرمانی و 
حرفه ای وزارت ورزش و جوانــان در این باره گفت: 
ســعادتمند، مجوزی از وزیر یا بنــده برای رفتن به 
اروپا نگرفت. جمع بندی او و احتماالً برخی از اعضای 
هیئت مدیره اســتقالل این بود برای گرفتن تخفیف 
و چیزی شــبیه به آن به اروپا برود. موضوعی که در 

رسانه ها خواندیم.
باید ایشــان برگردد و زمانی که برگشــت جلســه ای 
خواهیم داشت تا بدانیم دلیل 
این سفر چه چیزی بوده 
و ثمرات آن به چه شکل 
بوده اســت تا در جریان 

نتایج قرار بگیریم.

حمیدرضا عرب: درحالی که کمیته داوران فدراسیون 
فوتبال رضا کرمانشــاهی را به عنــوان داور دربی 93 
برگزیده بود، اما در نهایت محمد حســین زاهدی فر به 
عنوان داور این بازی انتخاب شــد. اما این انتخاب نیز 
پا برجا نمانــد و در یک اتفاقی عجیب داور دربی برای 
بار سوم تغییر کرد و این بار پیام حیدری قضاوت بازی 
را به عهده خواهد گرفت. این تصمیمات سبب ناراحتی 
شدید کرمانشاهی شده است. او که به شدت از انتخاب 
کمیتــه داوران ناراحت بــود در واکنش به این تصمیم 
گفت:» با من تماس گرفتــه بودند و گفته بودند قطعاً 
داور دربی 93 خواهم بود. من هم خودم را آماده کرده 
بودم تا در این بازی حاضر شــوم. حتــی به من گفته 
بودند به کمیته داوران بروم تا هماهنگی ها انجام شــود 
اما ناگهان فرد دیگــری را به عنوان داور دربی انتخاب 
کردند. به شــدت از این موضوع ناراحتم. دســت های 
پشت پرده سبب شد تا من انتخاب نشوم. می خواستم 
خداحافظی باشــکوهی از فوتبال و داوری داشته باشم 
اما اجازه ندادند. می خواهم با نماینده پاکدشت ورامین 
در مقابل فدراسیون فوتبال حاضر شوم و خیلی مسائل 
پشــت پرده را افشــا کنم. من از این ماجرا به سادگی 
نمی گــذرم«.  وی افزود: از باال دســتور داده اند که من 
داور دربی نباشــم! می خواهم ببینم این باال چه کسی 

اســت؟ حتماً وزارت ورزش است دیگر. آیا وزارت 
ورزش بــه دنبال بردن تیمی اســت؟ به دنبال 

چیست؟
اینکه چرا کمیته داوران به یکباره تصمیم خود 
را تغییر داد درحالی که تمام هماهنگی ها با 
کرمانشــاهی انجام شده بود تا به عنوان داور 
در دربی 93 ســوت بزند مشخص نیست اما 

ناراحتی کرمانشــاهی نشان می دهد 
ظاهراً در پس پرده اتفاقاتی 

کمیته  و  می دهــد  رخ 
ایــن  بــرای  داوران 

بــازی بیــش از 
مصلحت  حــد 
یشــی  ند ا
 . می کنــد
زاهدی فر همان 
اســت  داوری 
نیم  در  کــه 
اول  فصــل 

شبهه  قضاوت 
در  برانگیــزی 

بازی اســتقالل مقابل 
ســپاهان داشت و سبب 

اعتراض آبی ها شد.

ارجاع اظهارات کرمانشاهی به کمیته اخالق#
سایت رسمی فدراسیون فوتبال اعالم کرد در پی طرح 
اظهارات کذب رضا کرمانشــاهی، گــزارش مربوطه به 

کمیته اخالق فدراسیون ارجاع شد.

پیام حیدری داور دربی 93 شد ! #
با اعالم ســهرابی رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال، 
پیام حیدری دیدار دو تیم استقالل و پرسپولیس در نیمه 
نهایی جام حذفی را به جای محمدرضا زاهدی فر که ظهر 
امروز نامش به عنوان قاضی مسابقه اعالم شده بود، سوت 
خواهد زد. رئیس دپارتمان داوری در این باره گفت: داوران 
پیشنهادی دپارتمان زاهدی فر، پیام حیدری، سید علی 
و کوپال ناظمی بودنــد. در این میان، من هم بالفاصله با 
آقای صفیری تماس گرفتم و موضوع مخالفت با قضاوت 
کرمانشاهی را اطالع دادم. سهرابی تصریح کرد: اکنون هم 
با توجه به اینکه زیر کمیته چیدمان تأکید بر تغییر آقای 
زاهدی فــر دارند، دپارتمان تصمیم کمیته داوران را اجرا 
کرده و پیام حیدری، داور شایسته کشورمان قضاوت این 

دیدار را برعهده خواهد داشت. 

کامرانی فر از نظارت دربی 93 انصراف داد!#
ناظر داوری دیدار پرسپولیس و استقالل از حضور در این 
بازی انصراف داد! حاشــیه های ایجاد شده درباره 
وضعیت داور دربی پایتخت به همینجا محدود 
نشد و حاال حسن کامرانی فر که نامش به 
عنوان ناظر داوری اعالم شــده 
نیز از حضــور در ایــن بازی 

انصراف داده است!

واکنش مدیر رسانه ای #
پرسپولیس به تغییر سه باره 

داور دربی
 علیرضا اشرف، مدیر رسانه ای 
باشــگاه پرســپولیس در 
واکنــش به تغییــر داور 
دربــی و انتخــاب پیام 
اســتوری  در  حیــدری 
نوشت:  خود  اینستاگرام 
صریح  پاســخ  منتظــر 
علت  درباره  فدراســیون 
تغییر داور دربی پیِش رو 
و همینطور دســتور از 
باال هستیم. این نخستین 
بار در این فصل نیســت 
که داور بازی های یک تیم خاص به 

صورت ناگهانی عوض می شود.

ممنوعیت خرید خارجی دردسرساز می شود؟ 

مذاکره بدون مجوز با استراماچونی و شفر
حیدری پس از زاهدی فر و کرمانشاهی داور دربی شد  

کرمانشاهی: دست های پشت پرده من را حذف کردند

گزارش ویژه

خشم کاپیتان تیم ملی بسکتبال از ماجرای ویلموتس

صمد نیکخواه: بودجه مادام العمر بسکتبال 200 میلیارد است! ورزش: آنتونی استوکس مهاجم سابق 
تیم فوتبال پرسپولیس با عقد قراردادی 
جدید در اسکاتلند دوباره پیش از دربی 

تهران خبرساز شد.
این انتقال عجیــب در حالی رقم خورد 
کــه آنتونــی اســتوکس در زمســتان 
۲۰۲۰ با پرســپولیس قرارداد بســت و 
به بمب نقل و انتقاالتی محمدحســن 

انصاری فرد تبدیل شــد. او در دربی تنها 
چنــد دقیقه فرصت بازی پیــدا کرد اما 
درخشید و روی گل اثر گذاشت و حتی 
تا آســتانه بازکردن دروازه سیدحسین 
حســینی پیش رفــت. اما ماه عســل 
پرســپولیس با این یاغــی خیلی زود به 
اتمام رســید و او پس از بازی با الشارجه 
در امارات ماند و هرگز برای پرسپولیس 

به میدان نرفت.

پیگیری شکایت به فیفا#
آنتونی  تصمیــم  از  کــه  گل محمدی 
و نوع قــرارداد انصاری فــرد عصبانی 
بود، اســتوکس را کنار گذاشــت اما 
مدیرعامل وقت سرخ ها خبر 
پرسپولیس  شــکایت  از 
گفته  انصاری فــرد  داد. 
بود: برای دفاع از حق 
پرسپولیس  حقوق  و 
بــا معاونــت حقوقی 
پیگیــر  باشــگاه 
از  شکایت  کارهای 
او به فیفا هستیم 
مســیر  این  و 
را تــا آخــر 
بــا جدیت 
می رویم 

تا حق باشگاه پایمال نشود.
اما حاال او با تیم لوینگســتون اسکاتلند 
قرارداد بســته و با انتشــار تصاویرش با 
پیراهن این تیم زردپوش، پرسپولیسی ها 

را متعجب کرده است. 

محکومیت آنتونی؟
باشگاه لوینگســتون می گوید قرارداد با 
اســتوکس یکساله اســت و این مهاجم 
ایرلندی در فصل جدید شــماره 9 را در 

اختیار خواهد داشت.
استوکس که در دبی با نمایندگان باشگاه 
تهرانی قرارداد بســت، همان ابتدای امر 
مبلغ 15۰ هــزار دالر را به  صورت نقدی 
دریافت کرد. با توجه به ماجرای پیش آمده 
بین فدراسیون فوتبال و مارک ویلموتس و 
همچنین ید طوالی باشگاه های ایرانی در 
شکست خوردن در پرونده هایی که به فیفا 

و CAS ارجاع می شوند، 
اســتوکس به فیفا برای دریافت حدود 
۴۰۰ هزار دالر از پرسپولیس شکایت 
کــرده و قطعاً در صــورت ادامه روند 
بی خیالی و سهل انگاری مدیران سرخ، 
با پرداخت رقمی بیش  پرسپولیسی ها 
از 8 میلیــارد تومان تنهــا برای کمتر 
از 9۰ دقیقــه عملکــرد خالص مواجه 

خواهند شد.

مدافع »بایرن مونیخ« از اهمیت ایمان داشتن به خود می گوید

کیمیش: بدون تماشاگران شور و شعفی ندارم
فورفورتو/مترجم: امیرمحمد سلطان پور: شاید برای دفاع 
راست ملی پوش بایرن مونیخ تابستان آن گونه که پیش از این 
انتظارش را داشت پیش نرفت و نتوانست در یورو ۲۰۲۰ 
باشد، اما باشگاهش دیشب در فینال لیگ قهرمانان اروپا 
حضور داشت. جاشوآ کیمیش در مصاحبه اختصاصی با 
فورفورتو در خصوص مسائل مختلف درباره فوتبال خود 

و بایرن صحبت کرده که در زیر می خوانید:

این فصــل گل چیپ فوق العــاده ای به س
دورتموند زدی، اما جالب اینجا بود خوشحالی 

خاصی نکردی. دلیلش چه بود؟
شکی نیست گل بسیار خاصی برای من بود. اما پس از به ثمر 
رســاندن دقیقاً در مقابل جایگاه دیوار زرد ورزشگاه سیگنال 
ایدونا زدم به باال نگاه کردم جایی که همیشه ده ها هزار نفر 
تماشاگر حضور داشتند اما این بار حتی یک نفر نبود. مسلماً 
پیروزی خاصی برایمان بود که می دانستیم تأثیر زیادی در 
مبارزه برای قهرمانی دارد اما بدون تماشاگران شور و شعفی 
وجود ندارد، حتی اگر شما در مقابل بزرگ ترین رقیبتان بازی 

کنید .

زمان قرنطینه روی چیپ زدن تمرین می کردی؟!س
نــه این کار را نمی کردم )با خنده( اما پس از پایان قرنطینه مدت 
زیادی را با گروه های کوچکی از بازیکنان به تمرین بر روی شوت 
زدن هایمان اختصاص دادیم. من متوجه شدم حتی زمان شوت 
زدن در فاصلــه دور بســیاری از دروازه بان ها از خط دروازه خود 
فاصله می گیرند. در بازی مقابل دورتموند می دانستم بورکی همیشه از خط دروازه 

اش دور می شود و با خودم فکر کردم می توانم شانسم را امتحان کنم؛ و البته خوش شانس 
بودم که ضربه ام بی نقص از آب در آمد.

بایرن در ابتدای فصل به دردسر افتاده بود، چگونه به اوج برگشتید؟س
الیپزیگ تا اواسط فصل در صدر جدول قرار داشت و ما همین قضیه را فصل گذشته با 
دورتموند تجربه کرده بودیم. ما مطمئن بودیم الیپزیگ قطعاً امتیاز از دست خواهد داد 
و البته از اینکه از رتبه های پایین تر آن ها را تعقیب می کردیم لذت می بردیم. مسلماً برای 
تیم ها حضور دائم در صدر سختی های خاص خود را دارد تا ما که در رتبه سوم یا چهارم 
بودیم. این فشار زیادی را به صدرنشین وارد می کند که فکر می کند باید هر بازی خود را 

قطعاً با سه امتیاز پشت سر بگذارد.

زمانی که در اشــتوتگارت بودی به تو گفتند به اندازه کافی قوی نیستی، و س
همین طور جایگاه خود در بایرن زیر نظر آنچلوتی را از دست دادی، چگونه از 

پس این چالش ها بر آمدی؟
مهم ترین چیز این است که به خودتان ایمان داشته باشید. ایمان داشتن به توانایی هایتان 
و قدرتتان به خصوص وقتی برای بایرن بازی می کنید خیلی مهم است. اینجا بیشتر از 
هر جای دیگر نیازمند داشتن شخصیت قدرتمند هستید. زمانی که من به تیم پیوستم 
بازیکنان بزرگی مثل فیلیپ الم، ژابی آلونسو، آرتورو ویدال، تیاگو و خاوی مارتینز حضور 
داشتند. هر جا نگاه می کردم بازیکنان فوق العاده می دیدم، کسانی که موفقیت های بزرگی 
در دوران فوتبالشان بدست آورده بودند. مسلماً آمدن به چنین تیمی در اوایل ۲۰ سالگی 
آسان نیست اما باید به توانایی که سبب شده به اینجا آمده بودم ایمان می داشتم و سخت 

تالش می کردم تا خود را وفق بدهم.

حسن صالح حمیدزیچ، هافبک سابق بایرن و مدیر ورزشی کنونی باشگاه، س
تو را بهترین بازیکن در هر پستی لقب داده؛ در کدام پست بهترین هستی؟

مطمئناً در هافبک دفاعی بهتر هستم. البته در فصل های گذشته آموخته ام در دفاع راست 

و دفاع مرکزی بازی کنم. البته تغییر پست سریع بسیار دشوار است. خیلی سخت است که 
دو بازی دفاع راست باشید، سه بازی هافبک دفاعی بعد چند بازی در دفاع مرکزی بازی 
کنید. اما اگر چندین بازی در یک پستی دوام بیاورم فرقی نمی کند کجا باشد می توانم 

توانایی هایم را بهتر نشان دهم.

چه توانایی در تو است که سبب شده این قدر در تغییر پست موفق باشی؟س
من همیشه دوست دارم چالش های جدید را تجربه کنم؛ چون فکر می کنم این من را به 
فوتبالیست بهتری تبدیل می کند. شما باید فوتبال و پستی که می خواهید بازی کنید را از 
زاویه های دیگری بررسی کنید و همین طور نقاط ضعف خود را با کمال میل بپذیرید. این 
باعث می شود پیشرفت چشمگیری برای بازی در هر پستی داشته باشید. به عنوان مثال با 
قد و قامت من شاید بازی کردن در دفاع مرکزی جالب نباشد اما یاد گرفته ام چگونه در 

بخش های دیگر به عنوان یک مدافع مرکزی تأثیر خود را بگذارم.

پس از عملکرد ضعیف آلمان در جام جهانی 2018 تو پیشرفت چشمگیری را س
تجربه کردی؛ چه درس هایی از آن مسابقات گرفتی؟

شاید مهم ترین درسی که گرفتم این باشد در هر صورتی برای کل تیم بازی کنید. اینکه 
تیم خاصی باشید حتماً الزم نیست ستارگان بزرگی داشته باشید. آلمان در هر تورنمنتی 
که قدم می گذارد جزو مدعیان قهرمانی محسوب می شود که این فشار بیشتری را روی 
تیم وارد می آورد و اگر مانند یک تیم عالی در زمین اتحاد وجود نداشته باشد کار بسیار 

سخت خواهد شد.

آیا مقایسه کردن تو با فیلیپ الم دیگر تمام شده؟!س
حقیقتاً نه! هنوز صحبت های زیادی در خصوص مقایســه من با الم انجام می شــود به 
خصوص وقتی در دفاع راست قرار می گیرم. او تقریباً هیچ اشتباهی مرتکب نمی شد اما به 
خاطر عالقه بیشتر من به نفوذ، سبک بازیم خطرپذیرتر است. اما فیلیپ یک رهبر واقعی 

بود که قهرمان جام جهانی و لیگ قهرمانان شده است.

بازیکن خوش آتیه کشــورمان در پستی اینستاگرامی 
خروج خود از باشــگاه شارلروا را به صورت رسمی اعالم 
کرد. یونس دلفی که از او به عنوان یکی از ســتاره های 
آینده فوتبال ایران یاد می شود، دوران آنچنان خوبی را 
در باشگاه بلژیکی سپری نکرد، و در پست خود با تشکر 
از این باشگاه و بازیکنانش و آرزوی موفقیت برای آن ها 
تأکید کرد دیگر نمی تواند در آنجا باشد و باید تیم خود 

را تغییر دهد.

ســرمربی تیم فوالد خوزســتان پس از پایــان پذیرفتن فصل 
رقابت های لیگ برتر، در پســتی اینســتاگرامی به اتفاقات فصل 
واکنش نشان داد. جواد نکونام که به همراه فوالد موفق به کسب 
رتبه خوب سوم در جدول مسابقات شد در پست خود از مدیریت 
این باشگاه تشــکر کرد و البته ستایش ویژه ای برای بازیکنانش 
کنار گذاشــت. نکونام در این باره نوشت: »بازیکنانم با تمام وجود 
جنگیدند و تا آخرین لحظه برای تیم زحمت کشیدند... تیم بودن 

هنر ما بود و من مدیون کادر خوبم هستم«.

جواد نکونامیونس دلفی
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشــورمان در استوری 
اینستاگرامی خود از حضور در یک برنامه تلویزیونی پس 
از مدت ها دوری از رسانه ملی ابراز رضایت کرد. محمد بنا 
در استوری خود نوشته: »خیلی وقت بود تو هیچ برنامه ای 
شرکت نمی کردم و قصد نداشتم شرکت کنم، ولی امروز با 
رفتن به برنامه دایره طالیی پشیمون شدم که چرا زودتر 
نرفتم به این برنامه! حاال همین جا میگم ممنونم از همتون 

دایره طالییا موفق باشین!«.

اســطوره فوتبال پرتغال با انتشــار عکس هایی در کنار هم 
تیمی هــای قدیمی خود، خاطرات جالبی را برای طرفداران 

قدیمی تر فوتبال زنده کرد. 
لوئیز فیگو که به عنوان یکی از میهمانان ویژه دیدار دیشب 
فینال لیگ قهرمانان باشــگاه های اروپا در لیســبون حضور 
داشــت، عکس هایی در کنار دو هم وطن ملی پوش ســابق 
خود یعنی دکو و روی کاشــتا منتشر و از دیدن آن ها ابراز 

شادمانی کرد.

لوئیز فیگومحمد بنا

ضد  حمله

تارتار و حسینی محتمل ترین گزینه های 
سرمربیگری ذوب آهن 

ورزش: مدیران باشــگاه ذوب آهن پس از اتمام مســابقات لیگ برتر، 
درصدد انتخاب سرمربی جدید این تیم هستند. یکی از اعضای پرنفوذ 
هیئت مدیره موافق انتخاب رحمان رضایی است، ولی دیگر اعضای هیئت 
مدیره با این انتخاب مخالف هستند و رضایی شانس باالیی برای نشستن 
روی نیمکت ذوب آهن به عنوان سرمربی را ندارد. مهدی تارتار و مجتبی 
حسینی دو گزینه جدی ذوبی ها هستند و باید دید در نهایت مسئوالن 

باشگاه چه تصمیمی در خصوص انتخاب سرمربی خواهند گرفت. 

در آستانه دربی پرسپولیسی ها میلیاردر شدند!
ورزش: در آســتانه دربی جام حذفی، شرکت آتیه داده پرداز به عنوان 
کارگزار برند باشگاه پرسپولیس، چکی به مبلغ 8 میلیارد تومان دیگر را 
به این باشگاه پرداخت کرد. این اقدام کارگزار برند باشگاه برای تقویت 
روحیه بازیکنان در آســتانه دربی روز چهارشــنبه و همچنین حضور 
پرســپولیس در ادامه رقابت های لیگ قهرمانان آســیا صورت گرفته 
است. پیش از این شرکت آتیه داده پرداز مطابق قراردادی که با باشگاه 
پرسپولیس امضا کرده بود به همه تعهدات خود تا پایان مرداد ماه عمل 
کرد و حاال این تزریق پول، می تواند روحیه خوبی به سرخپوشان برای 

بازی های باقی مانده بدهد.

محرومان مرحله نیمه نهایی جام حذفی 
ورزش: در نیمــه نهایــی جام حذفی فصــل 99-98 فقط تیم نفت 
مسجدســلیمان دو بازیکن محروم به نام هادی صادقی بابا احمدی و 
احمد الجبوری دارد. دیدارهای نیمه نهایی بین تیم های تراکتورسازی 
تبریز - نفت مسجدسلیمان و پرسپولیس - استقالل روزهای چهارم و 

پنجم شهریور برگزار می شود.

شب درخشان ایرانی های شارلروا 
ورزش: کاوه رضایی و علی قلی زاده سهم مهمی در پیروزی تیم شارلروا 
برابر لوون داشتند. شنبه شب تیم شارلروا در بازی خارج از خانه هفته 
ســوم لیگ برتر بلژیک پیروزی 3 بر یک را برابر لوون کسب کرد. کاوه 
رضایی گل ســوم شارلروا را روی پاس علی قلی زاده به ثمر رساند. این 

دومین گل مهاجم شــارلروا در این رقابت ها روی پاس 
هموطن ایرانی اش بود. شارلروا با کسب 3 پیروزی متوالی 

هم اکنون با 9 امتیاز صدرنشین لیگ بلژیک است.

 رضاییان در جمع 11 بازیکن برتر 
لیگ ستارگان قطر

ورزش: سایت استاد الدوحه قطر دیروز تیم منتخب لیگ ستارگان در 
فصــل ۲۰۲۰ - ۲۰19 را معرفی کرد که رامین رضاییان در جمع 11 
بازیکن برتر قرار دارد. رامین دیروز رسماً به الدحیل پیوست تا در جام 

باشگاه ها مقابل پرسپولیس حاضر شود.

 پیشنهاد وسوسه کننده قطری ها 
برای جذب هافبک پرسپولیس

ورزش: یکی از باشــگاه های لیگ ستارگان قطر برای جذب امیری 
پیشــنهاد یک میلیون و1۰۰ هزار دالری ارائه کرده است که برای او 
و باشــگاه پرسپولیس وسوسه انگیز است. امیری در صورت ترانسفر 
به قطر بایســتی ۴۰۰ هزار دالر به باشگاه پرسپولیس برای دریافت 
رضایت نامه بدهد که می تواند کمک بزرگی به پرســپولیس کند. از 
سویی یحیی گل محمدی ســرمربی پرسپولیس مخالفت خود را با 
جدایی این بازیکن اعالم کرده اســت اما بندهای مندرج در قرارداد 
امیری ســبب می شــود تا این بازیکن بتواند از جمع سرخپوشــان 

پایتخت جدا شود.

استقالل دست روی گزینه پرسپولیس گذاشت
ورزش: در شــرایطی که از چند هفته قبل شــایعاتی درباره مذاکره 
پرســپولیس با سعید آقایی، مدافع چپ ســابق تراکتور و حال حاضر 
سپاهان شکل گرفته بود، اکنون گفته می شود استقالل به دنبال مذاکره 
با این بازیکن برای حضور در جمع آبی پوشان است. قرارداد سعید آقایی 

در پایان فصل نوزدهم با سپاهان به پایان رسیده است.

دایی و تراکتور به توافقات اولیه رسیدند
ورزش: باشگاه تراکتور تبریز در روزهای گذشته مذاکرات جدیدی 
با علی دایی برای قبول ســرمربیگری این تیم انجام داده و توافقات 

اولیه بین طرفین صورت گرفته است.
دایی که در دو فصل گذشته چندبار در آستانه نشستن روی نیمکت 
تراکتور قرار داشته، طبق شــنیده ها در چند روز گذشته و پس از 
عدم موفقیت در مذاکرات اولیه، دوباره با مدیران باشــگاه تراکتور 
پای میز مذاکره نشسته و این بار توافق اولیه بین طرفین انجام شده 
اســت. دایی پس از جدایی از سایپا، در فصل گذشته در لیگ برتر 
سرمربیگری نکرده و حاال مدیران باشگاه تراکتور در تالش هستند 
با رفع موانع، این مربی فصل آینده هدایت سرخپوشــان تبریزی را 

بر عهده داشته باشد.

انتقاد شدید سردار آزمون از شرایط تیم ملی 
ورزش: سردار آزمون ستاره تیم ملی ایران و زنیت سن پترزبورگ 
در گفت وگویــی به انتقــاد از لغو اردوی تیم ملــی پرداخت. وی 
گفــت: ای کاش حداقل اردو را برگــزار می کردند، بچه ها همدیگر 
را می دیدند و به درک متقابلی از هم می رسیدند. شاید اصاًل من و 
امثال من به درد اســکوچیچ نخوردیم یا دو بازیکن دیگر توانستند 

نظر او را به خود جلب کنند. 
االن چند ماه اســت حقوق اســکوچیچ را نداده اند و این خیلی بد 
اســت. من می گویم وقتی رأی به انتخاب او داده ایم، کاری نکنیم 
دلسرد شود. االن باید تمرکز ما روی موفقیت تیم ملی باشد و اینکه 
برای ادامه مســابقات تدارک خوبی ببینیم. اگر این اتفاق نیفتد و 

اسکوچیچ دلسرد شود دیگر کارمان خیلی سخت می شود.

دانشگر و باقری بخشیده شدند
ورزش: پیرو درخواست بزرگان و بازیکنان باتجربه تیم فوتبال استقالل 
و اعضای کادرفنی این تیم از سرمربی آبی ها، فرهاد مجیدی با بازگشت 
محمد دانشگر و فرشید باقری به تمرینات تیم فوتبال استقالل موافقت 

کرد.
محمد دانشگر و فرشید باقری به علت دالیل انضباطی، هفته گذشته از 

تیم کنار گذاشته شده بودند.

منهای فوتبال

ورزش در سیما

موسوی: 
مسئوالن فقط هوای مدال آوران را دارند

فارس: بوکسور المپیکی کشورمان گفت: در این روزهای سخت به 
حمایت مالی مسئوالن نیاز دارم چون مشکالت مالی فکرم را مشغول 
کرده است. سید شاهین موسوی در خصوص مشکالت مالی گفت: به 
غیر از بوکس منبع درآمدی ندارم و زندگی ام  در ورزش است. هفت 

ماه است حقوق نگرفتیم.
وی عنوان کرد: مسئوالن نزدیک بازی های مهمی همچون المپیک 
حال و احوال ما را می پرسند و سراغ ورزشکاران را می گیرند. االن به 
حمایت مالی مسئوالن نیاز دارم که مشکالت مالی فکرم را مشغول 
کرده است. اگر ورزشکاران  مدال هم نگیرند دیگر با او کاری ندارند. 

 سوریان در نقش
مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی

ورزش: از مدت هــا قبــل که حســن رنگرز پــس از انتقال به 
وزارت ورزش و حضور در پست مدیرکل دفتر استعدادیابی این 
وزارتخانه، از ســمت خود در فدراسیون کشتی استعفا داد، همه 
به دنبال معرفی مدیر جدید تیم های ملی کشتی فرنگی هستند. 
حاال محمد بنا از حمید ســوریان به عنوان کسی که فعاًل نقش 
مدیر تیم های ملی کشــتی فرنگی را ایفا می کند نام برده است. 
البته ســوریان به عنوان نایب رئیس در فدراسیون حضور دارد و 

همواره امورات تیم ملی کشتی فرنگی را دنبال می کند. 

بچیروویچ سرمربی حدادی شد
ورزش: بچیروویچ ســرمربی ســابق تیم ملی بسکتبال ایران پس 
از پایان ســوپر لیگ بسکتبال چین هدایت تیم نانجینگ را با عقد 

قراردادی دو ساله برعهده گرفت.
جالب اینکه حامد حدادی، سنتر ۲18 سانتی متری بسکتبال ایران 
در فصل اخیر در ترکیب تیم نانجینگ توپ می زد و با این تیم موفق 

نشد به مرحله پلی آف لیگ CBA برسد. 
بچیروویچ با تیم ملی ایران قهرمان جام ملت های آســیا ۲۰13 در 
فیلیپین شد، اما با شکســت در فینال بازی های آسیایی اینچئون 

مقابل کره جنوبی میزبان، کار او با تیم ایران به پایان رسید.

معروف در بایک موتورز ماندنی شد؟
ورزش: سعید معروف که از تابستان سال گذشته قرارداد خود را با 
تیم بایک موتورز چین امضا کرد و قرار بود از پاییز سال 98 برای این 
تیم در سوپرلیگ چین به میدان برود، اما در ابتدا تصمیم چینی ها 
برای تعویق این مسابقات به دلیل نزدیک بودن به رقابت های انتخابی 
المپیک و سپس شیوع ویروس کرونا برگزاری لیگ والیبال چین را 

به تأخیر انداخت.
کاپیتان تیم ملی ایران که همچنان تحت قرارداد تیم چینی است، 
در شــرایطی نتوانسته راهی این کشــور شود سوپرلیگ چین به 
صورت متمرکز از 3۰ مردادماه آغاز شده و قرار است در دو هفته 
برگزار شود. معروف و دیگر بازیکنان خارجی لیگ چین با تصمیم 
مسئوالن این کشــور مجوز ورود به مسابقات را بدست نیاوردند؛ 
در حالی که در لیگ بســکتبال چیــن حامد حدادی چند ماهی 
بود که به میدان می رفت. امیر خوش خبر، سرپرســت تیم ملی 
والیبال که رابطه نزدیکی با معروف دارد می گوید: ســعید معروف 
به قراردادش با تیم چینی پایبند است. متأسفانه لیگ چین بدون 
حضور بازیکنان خارجی در حال برگزاری اســت. ســعید خیلی 

دوست دارد در چین بازی کند. 

استارت مسابقات جایزه بزرگ دوومیدانی 
ورزش: بر اساس درخواست فدراسیون دوومیدانی و بررسی صورت 
گرفته از سوی ستاد مقابله با کرونا در ورزش با صدور مجوز برگزاری 
مسابقات جایزه بزرگ دوومیدانی قرار است این رقابت ها از امروز در 
بخش بانوان آغاز شود و پس از آن، چهارم شهریورماه رقابت مردان 

کلید می خورد.
باید خاطرنشان کرد این دوره از رقابت ها با حضور ۴۴ مرد و 39 زن 

در مجموعه ورزشی آفتاب انقالب برگزار می شود.

با وجود عدم آغاز لیگ برتر
بخشی از قرارداد کشتی گیران استقالل 

پرداخت شد
ورزش: آزادکاران تیم اســتقالل در حالی 15درصد از مبلغ قرارداد 
خود را از باشگاه دریافت کردند که زمان آغاز پیکارهای لیگ برتر با 

وجود انجام مراسم قرعه کشی هنوز مشخص نیست.
کشتی گیران تیم اســتقالل را همان آزادکاران تیم دریاچه ارومیه 
تشــکیل می دهند که پس از انصراف مســئوالن ورزشی ارومیه از 

حضور در لیگ کشتی، رسماً به تیم آبی پوش پایتخت پیوستند.

پرداخت کمک هزینه به قایقرانان 
ورزش: رئیس فدراسیون قایقرانی بر آغاز تمرینات قایقرانان با رعایت 

پروتکل های بهداشتی تأکید کرد.
علیرضا سهرابیان در خصوص پرداخت کمک هزینه به قایقرانانی که 
شانس کسب ســهمیه المپیک دارند و تعداد و میزان این پرداخت 
اظهار کرد: سعی می کنیم اســامی این نفرات رسانه ای نشود چون 
مربیان این قایقرانان را معرفی کردند و اسامی آن ها در کمیته فنی 
است. پرداخت ها را این ماه شروع می کنیم. میزان پرداختی نزدیک 
به حقوق قایقرانان خواهد بود. در این ماه ها اردویی نبوده و قایقرانان 
حقوق نداشتند و نیازمند بودیم تا بحث پرداخت کمک هزینه مطرح 

و کمیته فنی نظر بدهد.

نیمه نهایی جام حذفی ایران
تراکتور - نفت مسجدسلیمان

    سه شنبه 4 شهریور - 19:30 از شبکه ورزش

نیمه نهایی جام حذفی ایران
استقالل - پرسپولیس

    چهارشنبه 5 شهریور - 19:00 از شبکه سه

قرارداد مهاجم سابق سرخ ها با لوینگستون

پرسپولیس می تواند »استوکس« را نقره داغ کند؟
ورزش: در حالی که لیگ برتر فوتبال مدت زیادی اســت با 
وجود شــیوع ویروس کرونا از سر گرفته شده و والیبال قرار 
است در شــهریورماه لیگ خود را آغاز کند، هنوز خبری از 
برگزاری لیگ بسکتبال نیست. صمد نیکخواه بهرامی، کاپیتان 
تیم ملی بســکتبال که احتماالً با مهرام وارد لیگ بسکتبال 
می شود، به خاطر محکومیت سنگین فدراسیون فوتبال در 
پرونده مارک ویلموتس حسابی آزرده خاطر شده و می گوید 
پولی که به ویلموتس پرداخت شده، می توانست معادل بودجه 

مادام العمر بسکتبال باشد!

امسال هم با مهرام #
این روزها به صورت شخصی تمرین می کنیم و 
این طور که به ما گفته اند از ۲5 مهر لیگ برتر 
آغاز می شود. من هم احتماالً در فصل جدید با 

مهرام هستم؛ البته آقای گنجی به عنوان 
مدیرعامل باشگاه در مسافرت هستند 
و باید بیایند تا قرارداد را نهایی کنیم. 
شــاید می شــد زودتر لیگ برتر را 
برگزار کرد، اما نمی دانم برنامه ریزی 
فدراســیون چطور بوده و علت دیر 

شروع کردن مسابقات چیست؟ 

استدالل کادر #
فدراسیون برعکس بود!

من در جلسه ای که برگزار 
شــد، به عنوان نماینده 

بازیکنان حضور داشتم، اما نمی دانم تصمیم نهایی فدراسیون 
چیست. من پیشنهاد دادم لیگ به صورت متمرکز و در چند 
مرحله برگزار شود، اما کادر فدراسیون نظرشان روی این بود 
مســابقات رفت و برگشتی باشد. دالیلی هم برای خودشان 
داشتند و می گفتند نیروی انسانی کافی نداریم. در واقع اصرار 
کمیته داوران و مسابقات بر این بود مسابقات به صورت رفت 
و برگشت برگزار شود.  استداللشان این بود نمی توانند کنترل 
خوبی روی بحث کرونا داشته باشند، اما من فکر می کنم دقیقاً 
برعکس گفتند چون در سیســتم متمرکز می توان کنترل 

بهتری روی تیم ها و بازیکنان داشت. 

پاداشی نگرفتیم#
هر رشته ای یک سقفی دارد و سقف بسکتبال ایران 
رسیدن به  المپیک اســت. ما یک کار محال را انجام 
دادیــم و به المپیک رســیدیم. فقط بودجه ما 
را با بقیه کشــورها مقایسه کنید، متوجه 
می شوید که چه می گویم. ما هیچ وقت 
نمی توانیم برویم با آمریکا برای قهرمانی 

در جهان و المپیک بجنگیم. 
با صعود به المپیــک کار عجیب 
و غریبی کردیم و هیچ پاداشــی 
نگرفتیــم. بــاور کنیــد در کل 
اردوهای تدارکاتی و جام جهانی 
ما هزار یا نهایتاً 15۰۰ دالر حقوق 
گرفتیم. چین باالی ۲۰۰ میلیون دالر هزینه 

کرده بود و نتوانست سهمیه بگیرد. 
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ادب و هنرادب و هنر

عاشورا؛ تجلی نبرد اساطیری خیر و شر
سال 61 هجری حضرت حســین بن علی)ع( در اعتراض به حکومت نابحق 
یزید بن معاویه، حج خود را ناتمام می گذارد و از مکه راهی کوفه می شــود تا 
هم تن به بیعت با خلیفه غاصب ندهد و هم دعوت نامه های فراوان اهالی کوفه 
را برای بیعت، بی پاسخ نگذاشته باشد. پیش از رسیدن حسین بن علی)ع( به 
کوفه اما ســپاه کوفه راه را بــر او و همراهان اندکش می بندند. آن ها نه اجازه 
می  دهند حسین بن علی)ع( وارد کوفه شود و نه اجازه می دهند به مقصد دیگری 
سفر کند. حسین بن علی)ع( همچنان از بیعت با یزید بن معاویه تن می زند تا 

سرانجام نبردی نابرابر بین او و سپاهیان کوفه درمی گیرد...  .
این خالصه ای از واقعه عاشوراســت؛ واقعه ای که احتماالً پس از غدیر خم و 
حوادث خالفت، مهم ترین و تأثیرگذارترین رخداد در فرهنگ شیعه است. در 
ایران اما این واقعه، با همه عظمت تاریخی و دینی، رنگ و بویی دیگر هم دارد. 
نهضت عاشورا نگرش ما را به زندگی این  دنیایی و آن  دنیایی نشان می دهد؛ از 
این منظر نگاه ما به واقعه عاشورا، نه صرفاً نگاه به رخدادی تاریخی و تراژیک 
بلکه تماشای مسیر رستگاری است.گویی حسین بن علی)ع( و نحوه رفتار او در 
واقعه عاشورا برای ما، کهن الگوی دینداری و زیست مؤمنانه بر پهنه زمین است. 
ایرانی ها در واقعه عاشورا چه دیده اند و این دیده ها چه روایت های کهنی را در 
ذهن تاریخی شان بازآفرینی کرده است تا این واقعه را نه صرفاً حادثه ای در پهنه 
تاریخ که رخدادی ازلی و ابدی بینگارند؟ نگاهی به اسطوره ها و آیین های ایرانی 

احتماالً می تواند به فهم این نگرش کمک کند.
در این چند یادداشت که در روزها و هفته های آینده خواهم نگاشت، به قدر 

ناچیز بضاعتم به این مهم می پردازم. 
  

در متون مزد یَسنا، پهنه آفرینش، عرصه صف آرایی دو نیروی خیر و شر است. 
دو نیروی خیر و شر در پهنه گیتی همواره در حال نبرد با یکدیگرند. نیروی 
خیر، سپنتامینو، به یاری امشاسپندان، همواره در برابر نیروی شر، انگره مینو، 
قرار دارد و دیوهایی که آفریده است؛ در این میان، با وجود تازش نخستین قوای 

شر، پیروزی نهایی با قوای خیر و روشنی است.  
این نبرد ازلی و ابدی اساس جهان بینی کهن ایرانی را تشکیل می دهد و آثار 

این نگرش را می توان در بسیاری از باورهای ایرانی دید.
دوگانگی حاصل از این نبرد، بســتر شکل گیری جهان بینی اساطیری ایرانی 

است. آیا واقعه عاشورا در نخستین گام یادآور این نبرد ازلی و ابدی نیست؟ 
در واقعه عاشورا همه سپاه خیر در برابر همه سپاه شر، صف آرایی می کنند. به 
شکل بارز، آن ها که در سپاه  حضرت امام حسین)ع( قرار دارند، عصاره فضیلت 
و اسوه های اخالق هستند و رفتار و گفتار و پندارشان، خیر و خیرخواهی است. 
آن ها پرهیزگار، مهربان، امانتدار و جوانمرد هستند. اما آن هایی که مقابل این 
قوای خیر صف بسته اند، به شکل بارز شرورند و شخصیتشان فاقد فضیلت های 

اخالقی است. آن ها آلوده دامن، سنگدل، پیمان شکن و ناجوانمرد هستند.
از این منظر واقعه عاشــورا تجلی روشــن همان باور اسطوره ای است که در 
پس زمینه اندیشه هر ایرانی جای گرفته است؛ و اگر نبرد سپنتامینو و انگره مینو 
در زمان و مکانی دور از دسترس واقع شده  است، واقعه عاشورا می تواند جلوه ای 
حقیقی از آن رخداد اســطوره ای باشــد.  افزون بر این، در باور ایرانی ها، نبرد 
سپنتامینو و انگره مینو رخدادی نیست که تنها در صبحگاه آفرینش جهان رخ 
داده باشد؛ بلکه این نبرد، نبردی همیشگی است و جلوه ای از آن می تواند در 
هر لحظه و در هر مکان، پیش روی آدمی قرار بگیرد. گستره این نبرد دائمی 
تا آنجاست که می توان از سپنتامینو و انگره مینو نه فقط به عنوان دو نیروی 
قدرتمند در پهنه گیتی، بلکه نیروهایی در نهاد بشر هم یاد کرد که گرایش به 
هر کدام، سمت و سوی شخصیت ما را تعیین می کند.  جلوه ای از این گونه 
نگرش را در تفسیر واقعه عاشورا هم می توان دید. ما واقعه عاشورا را رخدادی 
می دانیم که شــکلی از آن هر روز پیش روی هر کدام از ما رخ می دهد و ما را 
وامی دارد تا در یک سوی این نبرد دائمی بایستیم؛ »کل یوم عاشورا و کل ارض 
کربال«1 نشــان دهنده همین باور است. برای ما هر روز، روز عاشوراست و هر 
جای زمین، زمین کربالست و این ماییم که انتخاب می کنیم تا در رخدادهایی 
که پیش رویمان قرار می گیرد، در کدام سوی این نبرد ازلی و ابدی بایستیم؛ 
زنده بمانیم و با ننگ، زندگی کنیم و یا سرافرازانه به شهادت برسیم و حیات 

حقیقی را به تجربه بنشینیم. 
پی نوشت: 

1- این عبارت و شماری دیگر از این دست عبارات، ظاهراً ریشه روایی ندارند؛ 
اما ریشه روایی نداشتن، دست کم از این منظر که به آن پرداختم، تغییری در 
مســئله به  وجود نمی آورد؛ چرا که رونق و رواج این عبارات، به تنهایی، کافی 
است تا نشان بدهد که این عبارات و کنایات، در جهان ذهنی مردمانی که آن ها 

را بیان می کنند و باور دارند، آشناست. 

 ادب و هنر/ محبوبه ناطق  در آســتانه آغاز ماه 
محرم، از دو کتاب  »آبشار اندیشه« و»مقتل نوجوان« 
نوشته حجت االسالم علی شــعیبی، انتشارات قدر 
والیت)گل آبی( رونمایی و تجلیل شد. او در کتاب 
»مقتــل نوجوان« با بیانی شــیوا به توضیح و بیان 
واقعه کربال به زبانی ساده برای نوجوانان پرداخته و 
زندگی نامه اباعبداهلل حسین)ع( را از تولد تا شهادت 
با استفاده از مقاتل و احادیث معتبر و مستند بیان 
کرده است. برای ما مسلمانان مقتل خوانی اهمیت 
دارد و شاید مهم ترین تأکیدات مقام معظم رهبری 
در بحث واقعه کربال، تأکید بر مقتل خوانی اســت. 
علت این همه تأکید آن اســت که این واقعه بزرگ 
مورد تحریف واقع نشود. حجت االسالم شعیبی در 
مراســم رونمایی از کتابش بر این نکته تأکید کرد 
که در اسالم بیشتر از اینکه به تعبد تأکید شود،  بر 
تعقل و تفکر تأکید شده است. در نخستین روزهای 
ماه محرم به بهانه چاپ و انتشــار »مقتل نوجوان« 

گفت وگویی با نویسنده این کتاب داشتیم. 
شعیبی دانش آموخته رشته الکترونیک در مدرسه 
و دانشــگاه اســت. او پــس از پایــان تحصیالت 
دانشگاه، تحصیالت حوزوی خود را در حوزه علمیه 
خاتم االنبیــای اهواز گذرانده و پس از آن برای ادامه 
تحصیل به قم رفتــه و در حال حاضر فقه و اصول 

می خواند. 
نخستین کتاب شعیبی برای نوجوانان، اصول دین 
نوجوان از نشر معارف بود که نهاد نمایندگی رهبری 
در دانشــگاه آن را چــاپ کــرده، همچنین »بدان 
رحمــک اهلل« برداشــتی آزاد از رســاله حقــوق 
امام سجاد)ع(، »کتاب بچه های خوب، زندگی خوب« 
که ســنن النبی عالمه طباطبایی به زبان کودک و 
نوجوان اســت، »52 پرســش از پیامبر خوبی ها«، 
»غــواص قهرمان« از انتشــارات شــهید کاظمی، 
»مأموریت بزرگ«، »پاداش کارها«، »گناه شناسی 
نوجوان« »اســرار و رموز خلقت« از نشر هدی و ... 
نیز »آبشار اندیشه« و حاال »مقتل نوجوان« که سیر 
زندگی امام حسین )ع( از کودکی تا قیام، ریشه های 
واقعــه کربال و احادیثی که در فوایــد گریه بر امام 

حسین)ع( را در پنج فصل مرور می کند.   
گفت وگوی ما را با این نویسنده و محقق درباره اثر 
تازه »مقتل نوجوان« و بایسته های نوشتن مقتل را 

برای این گروه سنی بخوانید. 

هدفتان از نوشــتن کتاب»مقتل نوجوان« س
چه بود؟ با توجه به اینکه کتاب های شما برای 

مقطع نوجوان است.
به نوشــتن برای نوجوان ها اعتقاد خاصی دارم. من 
سال ها در مســاجد و مدارس با نوجوانان کار کردم 
و خألهایی را آنجا احساس کردم. یک کتاب مناسب 
سنشان وجود نداشت که اصول دین یادشان بدهد. 
ناچار می شدیم کتاب اصول دین آیت اهلل استادی را 
که سفارش عده ای از دانشجویان مقیم اروپا بود به 
بچه ها درس بدهیم. بعد که مربی شــدم به دنبال 
کتاب مناســب این ســن برای تدریس بودم که از 
کتاب آیت اهلل قائمی کــه پایه یک درس می دهند 

یا اصول دین مکارم اســتفاده کــردم. این کتاب ها 
ساده هستند، ولی حجم باالیی دارند و در یک دوره 
تابستانه نمی توانستم آن را درس بدهم، ضمن اینکه 
فهم آن برای نوجوان ســخت بود. به دنبال رفع این 

خألها، کتاب »اصول دین نوجوان« را نوشتم. 
در مورد عاشورا هم همین خأل را احساس می کردم. 
سال ها هیئت می رفتیم و هیئت برگزار می کردیم، 
ولی نمی دانستیم امام حســین)ع( چرا شهید شده 
است؛ نوجوانان ما بیشــتر از آنکه فلسفه عاشورا و 
کربال را بدانند، وارد فضای روضه، ســینه زنی و علم 
و کتل می شد. این ها هم خوب است، ولی اگر بدانند 
چرا شــیعیان 1400 سال سینه زنی و روضه خوانی 
می کنند معرفت و شناخت بیشتری به اهل بیت)ع( 
پیدا می کنند و مهم ترین دلیل این بود که من بسیار 

عالقه داشتم درباره امام حسین)ع( قلم بزنم. 

ایجاد این شــناخت در نوجوانان وظیفه س
این  توانستید  بسیار حساسی است. چگونه 

حساسیت ها را لحاظ کنید؟
نوشتن برای امام حسین)ع( جسارت می خواهد. این 
همه روایت داریم که قاتل امام)ع( را شمر می دانند، 
ولی در کتــب معتبری مانند »لهــوف« که یکی 
از منابع مهم و کهن واقعه عاشــورا و تاریخ زندگی 
حســین بن علی )ع( است و  مقام معظم رهبری هم 
بر آن حاشیه نویسی کردند، گفته شده سنان بن انس، 
امام حســین)ع( را به قتل رسانده است و در این باره 
روایات متعــددی داریم. حال آن قــدر روضه های 
مختلف شنیده ایم که جرئت نداریم این حرف ها را 

از روایات مختلف بیاوریم. 
یــک روایت دیگر هم هســت کــه وقتی حضرت 
ابوالفضل )ع( بر زمین می افتد و امام حســین)ع( بر 
باالی سرشــان می رســند چه حرف هایی بینشان 

رد و بدل می شود در حالی که امام حسین)ع( وقتی 
رسیدند حضرت ابوالفضل شهید شده بودند و اصاًل 
صحبتی بینشان صورت نگرفته بود. اختالف روایات 
موجب می شــود عده ای بترســند و به سراغ این 

مقتل خوانی ها نروند. 

در کنار رســانه های جــذاب دیگر  برای س
نوجوانان، کتاب چه جایگاهی دارد؟

امروزه فضای مجازی برای نوجوانان غالب است، اما 
این بدان معنا نیســت که کتــاب جایگاه خود را از 
دست داده است. اپلیکیشن ها و فیلم های مختلفی 
وجود دارند و کتاب برای اینکه دیده شود باید هم قد 

و اندازه آن ها باشد. کتاب خالی نمی تواند به تنهایی 
برای مقابله کافی باشــد، اما کتاب زمینه اصلی کار 
است. کسی که می خواهد برنامه نویسی کند یا فیلم 
بسازد نیاز به محتوا دارد که این محتوا با کتاب تأمین 
می شود. حتی عینک های سه بعدی وجود دارند که 
با موضوع عاشورا هستند و خیلی هم تأثیرگذارند. با 

این حال هر کس رسالتی دارد. 
قبول دارم باید به روز باشــیم و از نرم افزارهای به روز 
و خــوش آب ورنگ اســتفاده کنیم تــا نوجوان را 
بتوانیم جذب کنیم. کار حساسی هم هست و نیاز به 
کارشناسان کاربلد و زبده دارد و خبر خوش این است 
که کم کم این آدم ها دارند وارد این عرصه می شوند. 
با موضوع های مذهبی انیمیشن های خوبی ساخته 

می شود.

در مقایســه با آثار ترجمه برای نوجوانان، س
وضعیت کتاب های این گروه سنی را چگونه 

می بینید؟ 
ما رقبای بزرگی به اسم کتاب های ترجمه ای داریم، 
متأســفانه نه تنها دوستان مترجم خیلی خوب کار 
می کنند بلکه خبــری که از ناشــران دارم وزارت 
ارشاد هم از آن ها خیلی حمایت می کند و 70درصد 
کتاب هایی که ارشاد می خرد، کتاب های ترجمه ای 
است. مترجم یا ناشر بدون هیچ هزینه ای کتاب وارد  
و بعــد آن را به  راحتی ترجمه می کند در حالی  که 
موضوعات و محتوای آن بــا فرهنگ ما همخوانی 
ندارد . البته اینکه وزارت ارشاد به سمت کتاب های 
ترجمه ای می رود خیلی هم تقصیر ندارد، خارجی ها 
خیلی در رابطه با جذاب سازی کتاب ها از ما جلوترند. 
این یک واقعیت است، البته ما هم محتواهای خیلی 
خوبی داریم از روایات و احادیث جذاب که کسی باید 
آن ها را به محتوای جذاب تبدیل کند. امام صادق)ع( 

می فرمایند: مواظب نوجوانانتان باشید قبل از اینکه 
»مرجعه ها« )یکی از گروه هــای منحرف( آن ها را 
از شــما بربایند. چگونه؟ با محتواهای نامناسب که 
فرهنگ غربی یا دین مسیحیت یا یهودیت را ترویج 

می دهد. 
در پاسخ به پرسش شما باید بگویم کتاب های خوبی 
برای نوجوان به چاپ می رسد. مثل قلعه محافظان، 
حصار، شــکار هیوال، کتاب مخفی یا زایو و به نظر 
می رسد پس از یک دوره رکود، کتاب های نوجوان با 

شیوه جدید احیا می شوند. 

از کتاب مقتل بگویید، چرا نوجوانان باید از س
مقتل چیزی بدانند؟

مردم این قدر عاشق امام حسین)ع( هستند که کتاب 
»مقتل نوجوان« چاپ نشده پیش فروش شد.

مقتل یعنی محل قتــل و در اصطالح به بازگویی 
چگونگی به قتل رســیدن امامان اشاره دارد. جمع 
آن هم َمقاتل اســت. در میان مقتل ها، مقتل امام 
ســوم شــیعیان)ع( از همه مهم تر و بیشــتر مورد 
توجه اســت. مقاتل امام حسین)ع( متعدد است. در 
روایات ما توصیه به مقتل خوانی شــده است. من از 
مقاتل مختلف در این کتاب استفاده کرده ام. اما چرا 
نوجوان این داستان را باید بخواند؟ در این کتاب فقط 
مقتل ننوشتم، فلسفه عاشورا را نوشتم و به آن سیر 
داستانی و روایی دادم. به اعتقاد من درس های بزرگی 

در دانشگاه عاشورا و امام حسین)ع( وجود دارد.
فصل دوم کتاب درباره کودکی امام حسین)ع( است 
که چه اتفاقاتی برایش افتاده و بعد وارد ریشــه های 
واقعه کربال شــدیم که یزید چه کسی بود و پدرش 
که بود. چرا باید از یزید بگوییم؟ برای اینکه بدانیم 
امام حســین)ع( مقابل چه کسی قد علم کرد. چرا 
با یزید جنگید. چه فرقی می کرد که چه کســی به 
خالفت برسد؟ آیا جنگیدن و در مقابل یزید ایستادن 
برای زور و قدرت بود؟ این ها شــبهاتی اســت که 
سال های ســال با آن روبه رو بوده ایم. از سوی دیگر 
نسل نوجوان هم توسط برخی  اطالعات غلط بمباران 
می شود، مثل اینکه امام حسین)ع( و یزید برای یک 
دختر بــا هم جنگیدند. خوب مــا اول با اطالعات 
درست از این همه شبهه زدایی کردیم که چرا باید 
کسی مثل امام حسین)ع( با کسی مثل یزید بیعت 
کند که شراب می خورد، زن باز، یوزباز و قمارباز است. 
بعد تعریف کردیم که یک عده عهدشکن با یک عده 
انسان غیور که حاضرند هزار بار کشته بشوند اما تن 
به ذلت ندهند جنگیدند، اما همین تن به ذلت ندادن 
انسان های غیور موجب می شود آن ها پیروز میدان 

شوند. 

حرف آخر؟س
پیامی به آن ها که دوستدار نوشتن و اهل بیت)ع( 
هســتند دارم که از نوشــتن نترســند و با این 
جمــالت خود را گول نزنند که این داســتا ن ها 
مشتری ندارد یا این ها حرف های مستقیم است 
و تأثیرگذار نیست و شنونده ندارد، اتفاقاً باید از 

اهل بیت)ع( نوشت. 

برش

حسین)ع(  امام  برای  نوشتن 
همه  این  می خواهد.  جسارت 
امام)ع(  قاتل  که  داریم  روایت 
کتب  در  ولی  می دانند،  شمر  را 
معتبری مانند »لهوف« که یکی از 
منابع مهم و کهن واقعه عاشورا 
و تاریخ زندگی حسین بن علی)ع( 
هم  مقام معظم رهبری  و  است 
کردند،  حاشیه نویسی  آن  بر 
سنان بن انس،  شده  گفته 
امام حسین)ع( را به قتل رسانده 
روایات  باره  این  در  و  است 
آن قدر  حال  داریم.  متعددی 
روضه های مختلف شنیده ایم که 
جرئت نداریم این حرف ها را از 

روایات مختلف بیاوریم

در قالب یک رویداد ملی

نقاشان با محتوای شاهنامه، اثر هنری خلق می کنند 
مهدیه قمری: فراخوان اولین رویداد دوساالنه ملی نقاشی »شاهنامه فردوسی« در 
حالی اعالم شد که این رویداد هنری با هدف استفاده از ظرفیت هنرمندان نقاش در 

آفرینش آثار هنری با محتوای شاهنامه است.
مهلت شرکت در این فراخوان تا 30 شهریور ماه سال جاری است و رویکرد سازمان 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشــهد در برگزاری این رویداد، خلق آثار ماندگار 
از داســتان های کمتر مطرح شده این منظومه حماســی با بهره گیری از ظرفیت 

هنرمندان نقاش است.
رزم و نبرد، شــخصیت  نگاری، پیکار نیکی و بدی، تراژدی اسطوره، جغرافیای 
تاریخی، آیین و مناسک و نیایش در شاهنامه از جمله موضوعات این فراخوان 
اســت. 15 آبان نیــز موعد تحویل آثار بــه دبیرخانه این رویداد ملی اســت. 
همچنیــن مرحله اول داوری آثار دریافت شــده یکم آذر ماه و مرحله دوم در 

تاریخ 15 آذر ماه انجام می شود.  

توجه به نقاشی قهوه خانه ای  #
الدن اورنگی، دبیر اولین دوســاالنه، در توضیح بیشــتر اهداف این دوســاالنه 
بــه خبرنگار ما گفت: نقاشــی قهوه خانه ای می تواند یکــی از رویکردهای این 
دوساالنه باشــد. در این فراخوان برای ارائه اثر به سبک یا روش خاصی اشاره 
نشــده، زیرا آنچه اهمیت دارد این است که افسانه ها و حکمت ها تا زمانی که 
به روح زمانه و زبان مدرن تبدیل نشــوند، اثرگذار نیســتند. ما دارای ســابقه 
مینیاتورهای درخشــانی در ارتباط با شــاهنامه هستیم. شــاهنامه به دلیل 
داســتان های گوناگونی که دارد دارای ظرفیت تصویری  گوناگونی اســت که 

نقاشی قهوه خانه ای یکی از این ظرفیت ها می تواند باشد. 
وی همچنیــن گفت: آنچه در این رویــداد اهمیت دارد تبدیل اثر به زبان هنر 
امروز اســت و این با درک هنر گذشته امکان پذیر خواهد بود. زبان نقالی چون 
امروزه رواج ندارد و کارکرد آن منســوخ شــده؛ بنابراین نقاشی قهوه خانه باید 

خودش را با شیوه پســامدرن بیان کند. امیدواریم مکاتب گذشته مثل مکتب 
هرات یا همین نقاشــی قهوه خانه ای به یاری نقاشــان خــالق با زبان امروزی 
مشــاهده کنیم یا این آثار خلق شــود. گفتنی اســت، فــرح اصولی، معصومه 
مظفری، بهنام کامرانی، خســرو خسروی و جمشید حقیقت شناس، از اعضای 

هیئت داوران این دوساالنه هستند.

هنرهای تجسمی

گفت وگو با حجت االسالم علی شعیبی به انگیزه انتشار کتاب جدیدش

»مقتل نوجوان« با زبان داستان 

میراث نیاکان

حسن احمدی فرد، روزنامه نگار و پژوهشگر 
annotation@qudsonline.ir

      صفحه 12

ای  منطقه  آب  سهامی  شرکت  تغییرات  آگهی   
به شماره  خراسان شمالی شرکت سهامی خاص 

ثبت 2529 و شناسه ملی 10860326899

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,11,28
شد: - آقای رضا نعیمی به شماره ملی 
5919730854 برای مدت »3« سال به 
عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت 

انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری بجنورد )955270(
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ای  منطقه  آب  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره  به  خاص  سهامی  غربی  آذربایجان 

ثبت 7 و شناسه ملی 10220001060

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
و   1398,12,11 مورخ  العاده  فوق  بطور 
مورخ   98,34117,20,100 شماره  مجوز 
تصمیمات  نیرو  محترم  وزیر   1398,07,23
طالبیان  مسعود  آقای   -1  : شد  اتخاذ  ذیل 
اصلی  عضو  2753600899بعنوان  کدملی 

هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شد 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری ارومیه )956142(
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 آگهی تغییرات شرکت جوانه خراسان پارس 
و   479618 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 10360052194

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,04,10
شماره  به  نوغانی  خبیری  علی  محمد  آقای 
مدیره  هیئت  اعضای  از   0924280247 ملی 
بقیه  برای  شرکت  عامل  مدیر  عنوان  به 
گردیدند.  تعیین  مدیره  هیئت  تصدی  زمان 
 ، آور  تعهد   ، تجاری  اسناد  و  اوراق  -کلیه 
با  شرکت  غیره  و  قراردادها   ، بانکی   ، رسمی 
مهرشرکت  بهمراه  مدیره  هیئت  رئیس  امضاء 

معتبرخواهد بود. 
ثبت  اداره  کشور  اسنادوامالک  ثبت  سازمان 
)957291( تهران  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )957801(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل نور کهن ترابر توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 58230 و شناسه ملی 14005832600

موسسات  و  شرکتها  صنفی  انجمن   1397,05,27 مورخ   97,1883 شماره  1397,05,14ونامه  مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
حمل و نقل داخلی کاالی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمدنور به شماره ملی 0939404990 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل و آقای علیرضا غالمی به شماره ملی 0943929776 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای نیما نور به شماره ملی 
بهادار و تعهدآور  انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق  0942936418 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل 
شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )957160(

آگهی تغییرات شرکت رفاه سازان تردد ایمن ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 59655 و شناسه ملی 14006240993

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,02,07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : :آقای سیدرضا رزمی به موجب سند صلح به 
شماره 22800 مورخ 1398,02,07دفتر خانه اسناد رسمی شماره 215 مشهد به مبلغ 600000 ریال سهم الشرکه از سهم خود را به آقای سیدکاظم 
باوجدان به مبلغ 500000 ریال ومبلغ 100000ریال سهم الشرکه خود را به آقای سیدقاسم باوجدان واگذار کرد. و خانم سیده فاطمه رزمی 
مبلغ 400000 ریال سهم الشرکه خودرا به آقای سیدقاسم باوجدان واگذار نمود.میزان سهم الشرکه شرکاء به قرار ذیل میباشد آقای سید قاسم 
باوجدان به شماره ملی 0941675459 دارای 500000 ریال سهم الشرکه آقای سید کاظم با وجدان به شماره ملی 0920422527 دارای 

500000 ریال سهم الشرکه میباشد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )957147(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی آلومینیوم غدیر گستر توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 21495 و شناسه ملی 10380369851

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,04,16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -اعضای هیئت مدیره برای مدت 
دو سال عبارتند از آقای داود شربتداران به شماره ملی 2090201754 آقای محمود شربتداران به شماره ملی 2063172307 آقای 
رضا تیموری گرجی به شماره ملی 2063224986   2- آقای یونس حمیدی نژاد به شماره ملی 0924059931 به سمت بازرس اصلی 
آقای علیرضا آقا پور به شماره ملی2050376715 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3-روزنامه 

کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )955828(

آگهی تغییرات شرکت پاک دوست شهرکرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4293 و شناسه ملی 10100903920

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,05,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم عطیه ضیایی نجف آبادی به کد ملی 0060354836، 
خانم شیرین ضیایی به کدملی 1272711307 و آقای محسن ضیایی نجف آبادی به کد ملی 0490237517 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب 
گردیدند. خانم زهرا شکاری خطیبی به کد ملی 0018920365 به سمت بازرس اصلی و آقای شهاب باباخانی به کد ملی 0453051685 به سمت بازرس علی البدل 
شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. خانم شادی شیرازی فرد به کد ملی 0056272227 به سمت مدیر عامل )خارج از سهامداران( آقای محسن ضیایی 
نجف آبادی به کد ملی 0490237517 به سمت رئیس هیئت مدیره خانم شیرین ضیایی به کد ملی 1272711307 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم عطیه ضیایی 
نجف آبادی به کد ملی 0060354836 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته 

قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
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