
مردم را بی پناه رها نکنید
مدیریت فضای مجازی و مشــکالت آن 
در کشــور ما، از آن بحث هــا و مواردی 
اســت که خیلی جای پرداختن دارد. از 
مدت ها پیــش هم برخی کارشناســان 
درباره رها شــدن مدیریــت این فضا و 
عواقب آن هشدار داده اند. حساب کاربری 
اینستاگرامی منتســب به پایگاه حفط و 
نشــر آثار رهبر معظم انقالب از قول ایشــان نوشت: »این فضا را خط کشی 
کنید... فضای مجازی بدون اختیار ما، دارد مدیریت می شود و عوامل مسلط 
بین المللی در این فضا از لحاظ خبردهی، خبررسانی، تحلیل داده ها و هزاران 
کار دیگر به شدت فعال اند. نمی شود مردممان را در این فضا، بی پناه رها کنیم«.

دست مریزاد
با سخنان مهم مجید مجیدی در جشنواره 
فیلم ونیز، طی دو روز گذشــته، کاربران 
فضای مجازی به تمجید از این کارگردان 
سینمای کشــورمان پرداختند. هرچند 
هنوز هنرمندان واکنش چندانی به ماجرا 
نشــان نداده اند، اما مرتضــی آقاتهرانی 
نماینده مجلس در واکنش به دفاع مجید 
مجیدی از ایران در جشنواره فیلم ونیز طی توییتی نوشت: »آزادگی برخی از 
فعاالن عرصه فرهنگ و هنر از بسیاری از سیاسیون مدعی انقالبیگری که با 
نادیده گرفتن دشمنی های آمریکا با مردم ایران، آمریکا و اقداماتش را بزک و 

حقایق را تحریف می کنند، خیلی بیشتر است... دست مریزاد آقای مجیدی«.

جناب وزیر تمکین کند
ظاهراً با پایان یافتن تحقیقات و بررسی ها 
درباره شرکت کشت و صنعت هفت تپه، 
نتیجه آن هم از ســوی دیوان محاسبات 
به صورت رسمی اعالم شده است. احمد 
نــادری، نماینده مجلــس در خصوص 
گزارش منتشر شــده دیوان محاسبات 
درباره شرکت هفت تپه در توییتر نوشت: 
»گزارش تحقیق و تفحص دیوان محاسبات از شرکت هفت تپه امروز منتشر 
شد و تأکید دارد که سازمان خصوصی سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد 
قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن است. جناب 
وزیر اقتصاد موظف به تمکین است و مجلس در این زمینه کوتاه نخواهد آمد«.

توّهم آزادی بیان
سیاستمداران فرانسوی شاید به خاطرانقالب 
کبیرشان هنوز هم فکر می کنند در همه دنیا 
نماد دموکراسی و مهد آزادی بیان هستند. 
مثل مکرون که هفته پیش در ســخنانش 
به بهانه آزادی بیان از اقدام نشریه »شارلی 
ابــدو« در توهیــن به پیامبر اســالم)ص( 
حمایت کرد. یــک کاربر توییتر درباره این 
مهد آزادی نوشــته: »وقتی در ١٨ می ٢٠١١ الرس فونتریه، فیلمساز محبوب 
فرانسوی ها در کنفرانس خبری پس از نمایش فیلمش- مالیخولیا - در جشنواره 
فیلم کن، شوخی کوچکی با اسرائیل کرد؛ مسئوالن این جشنواره با صدور بیانیه ای 
اقدام به اخراج وی از جشنواره کن کرده و وی را عنصر نامطلوب خطاب کردند!«

 محمــد تربت زاده تقریباً همه مــا حداقل یک بار در 
طول زندگی به »آنفلوانزا« مبتال شــده ایم. بیماری ای که 
تا همین یک ســال پیش هیچ کداممان نگرانی بابت آن 
نداشتیم و به خوبی می دانســتیم که در صورت ابتال به 
آن، پــس از گذراندن دوره کوتاه درمان، به زودی ســرپا 
خواهیم شــد. در این روزهای کرونایی و در آستانه فصل 
پاییز که پیک اصلی ابتال به آنفلوانزا در اقصی نقاط جهان 
محسوب می شود، اما نه فقط دانشمندان و کادر درمان، 
بلکه مردم عادی هم نگرانی های جدی در ارتباط با ابتال 
به آنفلوانزا پیدا کرده اند. دلیل این نگرانی هم آن اســت 
که محققان تا این لحظه نتوانســته اند تحقیقاتشان را در 
ارتباط با تأثیر آنفلوانزا بر کرونا کامل کنند. یعنی هیچ کس 
نمی داند که ابتال به آنفلوانزا در بحبوحه شــیوع کرونا، تا 
چه اندازه می تواند خطرناک باشــد. در نتیجه شایعه ها و 
اظهارنظرهای نه چندان درســت درباره این ماجرا هم به 
شدت در فضای مجازی باال گرفته است و خیلی ها بنا بر 
توصیه کاربران فضای مجازی، دوره افتاده اند در داروخانه ها 
تا هرطور شــده برای خود و خانواده شان واکسن آنفلوانزا 
تهیه کنند. برای آنکه شــماهم مثل برخی افراد بازیچه 
دست »فیک نیوز« های مجازی نشوید، ادامه مطلب که 
برگرفته از آخرین تحقیقات جهانی در ارتباط با آنفلوانزای 

پاییزی و رابطه اش با کروناست را بخوانید.

یک بیماری خطرناک#
اول از همــه ایــن را بدانید که آنفلوانــزا برخالف تصور 
خیلی هایمان، اصالً بیماری ساده و آسانی نیست و ساالنه 
صد ها هزارنفر در جهان بر اثر ابتال به آنفلوانزاهای مختلف 
جانشان  را از دست می دهند. در این میان یکی از نگرانی ها 
در مورد حجم کاری بیمارستان ها و مراکز درمانی است. 
کادر درمان در این چندماه حسابی در خط مقدم مبارزه 
با کرونا خســته شده اند و آغاز پیک بعدی کرونا همزمان 
با پیک اصلی آنفلوانزا می تواند تبعات وحشتناکی داشته 

باشد. 
اما متأسفانه این اصلی ترین نگرانی در مورد آنفلوانزا نیست! 
محققان می گویند پزشــکان و متخصصان بیماری های 
عفونی هنوز به دانش و درک درستی نرسیده اند که بدانند 
ابتالی همزمان به ویروس های آنفلوانزا و کرونا چه تأثیراتی 
می تواند بر بدن انســان ها داشته باشد یا اینکه آیا ابتال به 
آنفلوانزا ریسک ابتال به کرونا را هم افزایش می دهد یا خیر.

چرا باید واکسن بزنید؟#
احتماالً شماهم با یک دو دوتا چهارتای ساده به این نتیجه 
رسیده اید که آنفلوانزا دخلی به کرونا ندارد و عالوه بر آن 
مراجعه به مراکز درمانی ریســک ابتال به کرونا را افزایش 
می دهد. در نتیجه قید واکسیناسیون را زده اید و ترجیح 

داده اید بیشتر مراقب خودتان باشید. 
اما باید بدانید که این نتیجه گیری کامالً اشــتباه است. 
محققــان می گویند اهمیت تزریق واکســن آنفلوانزا در 
ســال جاری، به مراتب بیشتر از سال های گذشته است. 
ویروس های کرونا و آنفلوانزا، هر دو بیماری های اپیدمیک 

تنفسی هستند که عالئم مشابهی نیز دارند. هر دو ویروس 
می تواننــد زندگــی و حیات ســالخوردگان و همچنین 
آن هایی که بیماری های مزمن )نظیر بیماری های قلبی 

و تنفسی( دارند را به بدترین شیوه ممکن تهدید کنند.
شاید برخی فکر کنند که نرخ اثربخشی واکسن ویروس 
آنفلوانزا بســیار پایین اســت. با این حال، واکسیناسیون 
آنفلوانزا یکی از مهم ترین و اصلی ترین شــیوه هایی است 
کــه از طریق آن می توان از ابتال بــه ویروس آنفلوانزا در 
امــان ماند. بــرای مثــال، در جریان فصــل آنفلوانزا در 
ســال های ٢٠١٨ و ٢٠١۹، آمار ها حاکی از این هستند 
که واکسیناســیون آنفلوانزا، از ابتالی حدود ۴.۴ میلیون 
نفر به ویروس آنفلوانزا و بستری شدن ۵٨هزار نفر و مرگ 
نزدیک به ۳هزار و ۵٠٠ نفر جلوگیری کرده است. از این 
رو، هر چه در ســال جاری که با شیوع گسترده ویروس 
کرونا نیز رو به رو هستیم، بر میزان واکیسناسیون آنفلوانزا 
افزوده شود، هم از میزان مرگ و میر ها کاسته می شود و 
هم بیمارستان ها توان بیشتری را برای مقابله جدی تر و 
بهتر با شیوع ویروس کرونا کسب خواهند کرد. عالوه بر 
این نباید فراموش کنید که مدارس بازگشــایی شده اند و 
بسیاری از فعالیت های اقتصادی نیز از سر گرفته شده اند. 
در این شرایط تزریق گسترده واکسن آنفلوانزا تا حد زیادی 
به ما کمک خواهد کرد تا اجازه ندهیم مســئله اپیدمی 
ویروس های کرونا و آنفلوانزا، از کنترل خارج شود و در نوع 

خود به یک فاجعه تمام عیار ختم شود.

سامانه جعلی فروش واکسن#
حاال که با قاطعیت به این نتیجه رســیده اید باید واکسن 
آنفلوانزا را تزریق کنید، البد در اولین گام سراغ داروخانه ها 
می روید یا ســعی می کنید از طریق فضای مجازی، یک 
واکســن آنفلوانزا برای خودتان دســت و پا کنید. اما در 
جریان باشید که واکسن های آنفلوانزای دولتی هنوز وارد 
بازار نشــده اند و برای استفاده از آن ها احتماالً باید تا آخر 

همین ماه صبر کنید. 
اما در این میان عده ای در فضای مجازی اقدام به راه اندازی 
سامانه ای جعلی برای پیش ثبت نام واکسن آنفلوانزا کرده و 

مردم را تیغ می زنند! 
برخــی داروخانه ها هم با دریافت مبالغی بین ۳٠ تا ۳٠٠ 
هزار تومان واکسن را به مشتریان پیش فروش می کنند. 
اما براســاس گفته مسئوالن تمام این موارد کالهبرداری 
است و الزم است مردم تا زمان توزیع رسمی واکسن ها در 

سرتاسر کشور صبر کنند.

مراقب کالهبردارها باشید#
برپایه آخرین اطالعات منتشر شده، ٢ میلیون و ۵٠٠ هزار 
دوز واکســن برای گروه  های در معرض خطر مثل مادران 
باردار و بیماران خاص توزیع خواهد شد و این گروه رایگان 
واکسینه خواهند شد.  برای ســایر مردم هم حدود ۵/٨ 
میلیون دوز واکسن در نظر گرفته شده که در روزهای آتی 

در داروخانه ها توزیع خواهد شد. 
دکتر عباس علیمرادیــان، معاون غذا و دارو روش فروش 
این واکسن ها را این گونه توضیح داده است: »برای توزیع 
این واکسن ها به مردم، فعالً قرار بر این است که با کد ملی 
باشد و به هر کد ملی یک واکسن فروخته شود، نیازی به 
نام نویسی نیست و مردم با مراجعه به داروخانه و ارائه کارت 
ملی و پس از ثبت کد ملی آن ها در سیســتم، می توانند 
واکسن آنفلوانزا را دریافت کنند البته به شرط اینکه این 

تصمیم تغییری نکند«.
در مورد قیمت این واکسن ها هم مسئوالن اعالم کرده اند 
که قیمت نوع داخلی آن بین ۴٠ تا ۵٠ هزار تومان خواهد 

بود، اما قیمت نوع خارجی آن هنوز اعالم نشده است. 
با این حال مســئوالن توصیه کرده اند که مردم همچنان 
منتظر اخبار رسمی از رسانه های داخلی باشند و به هیچ 
عنوان برای تهیه واکسن گول تبلیغات در فضای مجازی و 

برخی داروخانه ها را نخورند.

بازنمانده
»عموهاشــم«  آگاه:  فؤاد 
از  تقریباً  امروزی هــا  بــرای 
یاد رفته به حســاب می آید. 
»تکیه  تعزیه خــوان  آخرین 
نمایش های  پــدر  و  دولت« 
آیینی و سنتی ایران ١6 سال 
پیش به دلیل بیماری دیابت 
از دنیــا رفت و از شــاگردان 
نیز  تعزیه خوانی  زمینه  در  او 
فعاًل خبر چندانی در دســت 
نیســت! البته به جز »داوود 
فتحعلــی بیگی« که خودش 
را شاگرد غیرمستقیم »هاشم 

فیاض« می داند و معتقد اســت خیلی چیزها راجــع به تعزیه خوانی را از 
او آموخته اســت. فتحعلی بیگــی از هفته پیش نمایش »عمو هاشــم« 
را در تماشــاخانه »ســنگلج« روی صحنه برده تا ضمن زنده نگه داشتن 
یاد و خاطره »هاشــم فیاض« در واقع نمایشــی مســتند از زندگی او را 
پیــش روی عالقه مندان بگذارد. ما هم به ایــن بهانه خالصه ای از زندگی 
پدر نمایش های آیینی و ســنتی ایــران را می آوریم. »معین البکایی« که 

می گویند 7۵ سال از حافظه تاریخی تعزیه خوانی را با خود داشت:
 ۹۹ ســال پیش که محمدعلی)هاشــم( فیاض معروف به عمو هاشم در 
محله ســنگلج تهران بــه دنیا آمد، مادرش او را نــذر تعزیه خوانی کرد تا 
فرزندش از پنج سالگی، »بچه خوانی« در مراسم تعزیه خوانی تکیه دولت 
را شروع کند و در جوانی و زمان ممنوعیت تعزیه خوانی در دوره رضاخان 
نیــز با خون دل خوردن فراوان، مخفیانه به زنــده و باقی ماندن این هنر 

آیینی کمک کند. 
»فیاض« با آنکه بعدها »اشــقیاخوان« و به هاشــم شمر معروف شد، اما 
یکــی از برجســته ترین تعزیه گردانان تاریخ تعزیه به شــمار می آمد و در 
دوران مختلف زندگی اش به بســیاری از شــهرها و روستاهای کشور سفر 
کرد. جالب است بدانید که پای تعدادی از نسخه های معروف تعزیه خوانی 
موجود در موزه واتیکان، ُمهر »هاشــم شــمر تهرانی« خورده اســت. او 
همچنین یکی از بزرگ ترین اســباب داران و جامه داران تعزیه به شــمار 
می آمد و در اتاقی از خانه اش که اســم آن را حسینیه گذاشته بود، آرشیو 
کاملی از لباس ها و ادوات و ماسک ها و سرهایی که برای مجالس مختلف 

تعزیه ساخته شده بود، نگهداری می شد.
هاشم فیاض، تربیت کننده نسل های مختلفی از تعزیه خوانان بود و خیلی 
از شمرخوانانی که شــاید هنوز هم فعال باشند و شاگرد تربیت  می کنند، 

خودشان از شاگردان او بوده اند.
این را هم بدانید که تعزیه خوان و تعزیه گردان مجالس تعزیه »حربن یزید 
ریاحی« و »امام رضا)ع(« که در سال ١۳7٠ در جشنواره آوینیون فرانسه 
اجرا شــد و مورد توجه بزرگانی چون »پیتــر بروک« و »ژان کلود کاریر« 

قرار گرفت
 از جمله کارهای هاشــم فیاض بود. البته فیاض در بسیاری از کشورهای 
دیگــر جهان از جمله آمریکا، ایتالیــا و... به اجرای مجالس مختلف تعزیه 
پرداخت و توانست توجه بسیاری را به هنر آیینی تعزیه ایرانی جلب کند. 
البتــه برخی طرفداران تعزیه خوانی با وضــع و احوالی که این هنر آیینی 
پیدا کرده، معتقدند اگرچه هاشم فیاض آخرین بازمانده تعزیه خوانان تکیه 

دولت بود، اما از تعزیه خوانی اصیل چیزی بازنمانده است! 
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ورزشورزش
»شهرخودرو« به این راحتی ها رضایت نامه نمی دهد

ندای 2 میلیاردی قلب مرادمند

 مسئول کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ 
در گفت و گو با قدس:

ستاره های استقالل طبق 
قرارداد باید در آسیا بازی کنند

 بررسی فضای ذهنی نویسندگان مهاجرت در گفت وگو با سیداحمد مدقق
 به انگیزه انتشار رمان »آتشگاه« 

درد ما سانسور نیست...

دنیا روی انگشت تقدیر می چرخد
رقیه توســلی: »طال« زنگ زده. دختِر »اقدس« خانــوم؛ رفیق جان جانی 

»عزیز«. دمغ و بی خنده است برعکس همیشه.
نمی پرسم چرا...

اصوالً احوال آدم ها را به ُرخشان نمی کشم. باورم این است اگر خودشان صالح 
بدانند درباره اش حرف می زنند.

این بار هم انتظارم چندان طوالنی نمی شود و سر درددل زود باز می شود. اول 
شماره دوسِت روانکاوم را می خواهد و بعد بی هوا می زند زیر گریه. حسابی که 
هر دویمان را می کشاند به ُغّصه و چالش، رازش را برمال می کند که دارد می رود 

اما هنوز نتوانسته مادر را باخبر کند. 
هربار که اسم مادرش را می آورد، نفسش بند می آید و می افتد به  های های.

به ســختی از شوک می جهم و می پرسم: مؤمن خدا! چه چراغ خاموش؟ ُکپ 
کردم واال...

انگار مرا نشنیده باشد می گوید: »کسری« که رفت، مامان تاب نیاورد و سکته 
کرد. هرچند بــه اصرار خودش پی رفتن را گرفتم امــا می دانم خبط کردم. 
می دانم ته دلش راضی نیســت از هم دور باشیم. ظاهرش را حفظ می کند اما 
توی قلبش غوغاست. نمی دانم چه بکنم، دارم دق می کنم؟ کسری هم که هی 

می گوید خوب و بد هیچ کشوری از هم سوا نیست.
طال با حال بد می آید و با اشــک می رود. در مقام یک دوســت بی تجربه، 
فقط نقش شــنونده را بازی می کنم. شــنونده ای که نهایت تالشش این 
می شود که زنگ بزند آن ور دنیا، برادران خوابیده طفلکی اش را بیدار کند 
تا دســتش را بگیرند، تا حتی المقدور کمک کند به ذهن پریشــان شده 

خودش تا بعد... 
علــی: خمیازه می کشــد، می خندد، ســکوت می کند بعد چشــم چپش را 
می چسباند به دوربیِن تبلت و با صدای خش دار می گوید: اعتراف نیمه شبی 

دیگر چه صیغه ای  است خاخورجان؟ 
اما خارج از شوخی، فوبیای فرودگاه و چمدان و اخبار و زنگ تلفن هنوز مانده... 
دلشــوره ها مانده... اما آدم است و عادت... باز جای شکرش باقی است که سه 

تایند. یکی شان هنوز هست که بماند.
رضا: عرضم به حضور انورت که هم پوست آدم را می َکند، هم خوب و متفاوت 
اســت، هم تحصیلش توفیر دارد با بالد خودمان. آاااااای روحم ُخنک می شود 
وقتی به گوشــم می رســد یکی دیگر به دردمان مبتال شده. تشریف می آورد 
فرنگستان، انگلیسی-فارسی سق بزند و صبح تا شب بخواند و بخواند و بخواند. 

الحمدهلل.
من: یاد حرف »خانجان« می افتم که می گفت: بابابزرگتان باید می رفت نجف 
تلمذ می کرد و درس دین می خواند. باید جالی وطن می کرد و ماّل می شــد. 
خدا او را برای عباوعمامه آفریده بود. من هم باید صبوری می کردم باال ســر 
جانک هایــم. پدری می کردم، مادری می کردم. می دانی عزیزم این قدر که من 
از قاعده زندگی و چرخ و فلک فهمیده ام؛ دنیا روی انگشت تقدیر می چرخد، 

نه دل ما.

 زمان حضورم در ملوان گفته بودم 
هدفم سرمربیگری ایران است

اسکوچیچ: می خواهم ملی پوشان 
را از حاشیه دور کنم
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آن روزها

روزمره  نگاری

بمب  مهیب  ترکیدبمب  مهیب  ترکید

 استراماچونی در قطر استراماچونی در قطر
 به استقالل می پیوندد به استقالل می پیوندد

واکسن بزنید اما گول سودجویان فضای مجازی را نخورید!

همه چیز درباره واکسن آنفلوانزا
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ورزش: سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در گفت وگو با سایت 
رسمی فدراسیون فوتبال درباره چگونه آمدنش به ایران و 
رسیدن به سکان هدایت تیم ملی صحبت کرده که در ادامه 

می خوانید. 

نخســتین بار چه زمانی به ایــران آمدید. فکر س
می کردید در ایران ماندگار شوید؟

در بازی با استقالل وقتی پرویز مظلومی سرمربی بود برای 
نخســتین بار به ایران آمدم. 85 هزار تماشاگر به استادیوم 
آمده بودند. در اوقات فراغتمان ســری زدیم به بام تهران و 
در آنجا گفتم: تهران؛ من دوباره به اینجا بر می گردم! چند 
سال بعد هم برگشتم. در تهران کی روش را در هتل المپیک 
مالقات کردم و مدتی با ســرمربی وقت تیم ملی صحبت 

کردم که بعدها جانشینش شوم.

درهنگام ورود به ایران، رؤیای خاصی داشتید؟س
طبیعتاً هر کس رؤیاهایی دارد و من هم دوســت داشــتم 
بازی های بزرگی را مربیگری کنم. همین مسئله و عشق به 
مربیگری سبب می شود که حاضر باشم در هرجا به حرفه ام 
بپردازم. شاید درست نباشد که بگویم ملوان یک دورخیز بود 
تا به پســت های باالتری برسم. به دانش خودم باور داشتم 
و همه دانش خود را صــرف کردم تا آن تیم ها به بهترین 
شرایط خود برسند. اگر جست وجو کنید شاید مصاحبه های 
من را ببینید که همان موقع گفته بودم هدفم مربیگری تیم 

ملی ایران است.

بعدهــا دوباره با خونه به خونه به شــمال ایران س
برگشتید. حضور در دسته اول فوتبال ایران برایتان 

کمی نامأنوس نبود؟
الزم بود طرز فکر بازیکنان را تغییر می دادم. اما بازیکنان و 
هواداران ملوان، کمک فراوانی به من کردند. این مسئله را 
در اهــواز و آبادان و بابل با تمام وجود حس کردم. طبیعی 
است یک مربی دوست نداشته باشد در دسته دوم مربیگری 
کند اما من، خونه به خونه را به فینال جام حذفی رساندم و 
در یک بازی نزدیک با یک گل فینال را به استقالل واگذار 

کردیم. 

پس از ملوان، راهی فوالد شــدید که آن موقع س
مدافع عنوان قهرمانی لیگ کشور بود.

در ایران پیشــنهادهایی از تیم ملــی جوانان، تراکتور، 
اســتقالل و ...داشــتم. وقتی به فوالد رفتم از تراکتور 

و سپاهان پیشــنهاد داشتم ولی فوالد را انتخاب کردم 
چون قهرمان بود و تیم جوانی داشت. اما ناگهان هشت 
بازیکن تیم ما را به سربازی بردند. با این حال به کاری 
کــه در فوالد کــردم افتخار می کنم. من بــه این تیم 
کمک کردم در دوره ای سقوط نکنند که واقعاً شرایط 
مناســبی نداشــتند و در همان حال در لیگ قهرمانان 

آسیا به میدان رفتیم.

با پایان کار در فوالد، مدتی مربیگری نکردید. دور س
بودن از نیمکت مربیگری برای مردی که این اندازه 

عاشق فوتبال است، مسئله دشواری نیست؟
در ایــران تصور می شــود وقتــی کار نمی کنیم، هیچ 
پیشنهادی نداریم ولی اصاًل به این مسئله فکر نمی شود 
که من یک سال زمان گذاشــته ام و رفته ام تا دانشم 
را بــه روز کنم. عالوه بر این اســتراحت کنم. هر وقت 
مربیگــری نکرده ام، داشــتم کیفیت خــودم را بهبود 

می بخشیدم.

وقتی به سطح اول فوتبال دنیا هم دقت می کنیم، س
مربیانی مثل گواردیوال و مورینیو را می بینیم که از 
تکرار نتایج یک دهه قبل خود عاجز مانده اند. آیا این 
بدان معنا نیست که مربیگری تاریخ مصرفی دارد و 

به مرور یک مربی عمر مفید خود را سپری می کند؟
خیر. مسئله اساسی تغییر دیدگاه های یک مربی است. 
مثــاًل گواردیوال یکی از بزرگ ترین مربیان دنیاســت. 
اما در مقابل، مربیانی مثل ســاری یا بیلسا را می توان 
دید که از باشگاه های کوچک شروع کردند ولی سبک 
و متــد کاری و تعهد کاری و اثرگــذاری آن ها از هر 
تاکتیکی باالتر است. شــما می توانید عوامل مهمی را 
در کنار هم قرار دهید که آن ها ســبب نتیجه گرفتن 
می شــود. مثال آماده ســازی، تاکتیک و بازیکنان یک 
تیم، همه و همه در نتیجه گرفتن آن مربی تأثیرگذار 
هســتند. به همین خاطــر ممکن اســت یک مربی 
بســیاری از این امتیازات را داشته باشــد، اما باز هم 

موفق به کسب نتیجه نشود. 

کارلوس کی روش در ابتدای مربیگری در ایران، در س
مصاحبه ای اشاره کرد که می خواهد میراثی ماندگار از 

خود در ایران به جا بگذارد. هدف شما چیست؟
درست است که ایرانی نیستم ولی سال های زیادی را در ایران 
گذرانده ام. مشکالت فوتبال ایران را به خوبی می شناسم و 
معتقدم بازیکنانی بسیار مستعد و در عین حال فیزیکی دارد 
که فوتبال در ژن آن هاست. ولی الزم است درباره تاکتیک 
بازی، ذهنیت آن ها تغییر کند. دوست دارم پس از مدتی که 
اینجا کار کردم، کادر فنی و بازیکنان، دوســتان من باشند 
و عــالوه بر موضوعات داخل میدان، مســائلی در رابطه با 
زندگی شان، به آن ها بیاموزم. فکر می کنم ایران به مربیانی 

نیاز دارد که انگیزه بازیکنان را برای نبرد افزایش دهند.
دوست دارم تمرکز بازیکنان را روی ذات فوتبال و اتفاقاتی 
که داخل زمین می افتد بیشــتر کرده و از حواشی دورشان 
کنم. دوست دارم تمام دانشی که دارم را به آنان منتقل کنم. 
من سخت کار می کنم و باید دیگران هم به این فکر کنند 
که فقط کار خودشان را بکنند و بقیه کارها درست می شود.

زمان حضورم در ملوان گفته بودم هدفم سرمربیگری ایران است

اسکوچیچ: می خواهم ملی پوشان را از حاشیه دور کنم

ستاره الدحیل آماده بازی با پرسپولیس شد
ورزش: نشریه »الرایه« قطر خبر داد: مهدی بن عطیه، مدافع مراکشی و سرشناس 
الدحیل پس از پشــت سرگذاشــتن دوران مصدومیتش آماده بازی برای تیمش 
شــد. مدافع سابق یوونتوس و بایرن بازی هفته اول لیگ ستارگان قطر را به دلیل 
مصدومیت از دست داد. بدین ترتیب الدحیل نام این بازیکن را در فهرست آسیایی 
تیم قرار داد تا آماده حضور در لیگ قهرمانان آســیا شــود. الدحیل یکی از رقبای 
پرســپولیس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیاســت. بازی رفت این دو تیم با 

نتیجه 2 بر صفر به نفع تیم قطری به پایان رسید. 

رمضانی: خداراشکر به پرسپولیس آمدم
ورزش: آرمان رمضانی خرید تازه پرســپولیس می گوید: امروز یکی از بهترین روزهای 
زندگی اوست . آرمان رمضانی مهاجم جدید تیم پرسپولیس در گفت وگو با خبرنگاران با 
اشاره به این انتقال گفت: با تیم پرسپولیس قرارداد بستم. خدا را شکر می کنم و فکر کنم 
یکی از بهترین روزهای زندگی ام است، خوشحالم که آمدم و با این تیم بزرگ قرارداد 
بستم و از این به بعد با تمام وجود تالش خواهم کرد. رمضانی اضافه کرد: تمام تالشم 
را می کنم و امیدوارم بهترین عملکرد را داشته باشم. وی در مورد پیشنهاد استقالل 

گفت: پیشنهاد بحث درستی نیست. االن خدا را شکر با پرسپولیس قرارداد دارم.

دومین خرید استقالل از لرستان می آید 
ورزش: از ابتدای حضور اســتقالل در نقل و انتقاالت امســال، مدیران این باشــگاه با 
گزینه های متعددی وارد مذاکره شدند که به توافقاتی دست یافتند. یکی از این بازیکنان 
احمد موســوی مدافع راست 28 ساله گل گهر سیرجان است. مدیران استقالل با این 
بازیکن اهل دورود لرستان مذاکرات مثبتی داشته اند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، این 
بازیکن در فصل بعد لباس استقالل را بر تن می کند. باجذب موسوی، استقالل یک مدافع 
راست تخصصی دیگر در کنار وریا را در ترکیبش خواهد داشت. پس از رشید مظاهری 

این دومین خرید رسمی استقالل محسوب می شود. مرادمند هنوز قطعی نشده است.

اختالف نظر کومان و بارسلونا بر سر خریدها
ورزش: حواشــی در باشگاه بارسلونا همچنان ادامه دارد و اکنون سرمربی جدید تیم با 
مدیران باشگاه اختالف نظر پیدا کرده است. همان طور که در دو هفته اخیر اعالم شده، 
رونالد کومان سرمربی جدید بارسلونا از مدیران باشگاه خواسته که هموطن او، جورجینیو 
واینالدوم هافبک تیم لیورپول را برای او به خدمت بگیرند اما مدیران باشگاه کاتاالن نظر 
دیگری دارند و ترجیح می دهند هافبک سابق خودشان تیاگو آلکانتارا را از بایرن مونیخ 
بخرند، تیاگویی که یک فصل دیگر از قراردادش با بایرن مونیخ باقیمانده است گویا همین 

مسئله سبب اختالف سرمربی هلندی جدید بارسایی ها با مدیرانش شده است.

امین غالم نــژاد: محمد حســین مرادمنــد مدافع 
شــهرخودرو دو روز بالفاصله پس از عقد قراردادی گویا 
10 میلیاردی )برای دوفصل( با اســتقاللی ها در هتل 
آزادی راهی باشــگاه پرسپولیس شــد. همانا مرادمند 
تصمیم داشته به احترام گل محمدی که سرمربی وی در 
شهرخودرو بوده او را ببیند و به وی اعالم کند با استقالل 
قرارداد بســته اما وقتی به باشــگاه پرسپولیس می رود 
متوجه می شود گل محمدی راهی تمرین شده است. این 
اقدام مرادمند و البته مصاحبه وی پس از خروج از باشگاه 
پرسپولیس سبب شد همه تصور کنند این بازیکن هنوز 

با باشگاهی قرارداد امضا نکرده است.
از طرفی قرار بود عکس مرادمند با مدیرعامل استقالل تا 
زمان صدور رضایت نامه وی منتشر نشود اما بی اخالقی 
صورت گرفته توســط یکی از حاضران در جلســه عقد 
قرارداد موجب شد تا تصویر این بازیکن کنار سعادتمند 
منتشر شود و همین موضوع سبب واکنش مالک باشگاه 

شهرخودرو شده است.

رضایت نامه 2/5 میلیاردی#
در شــرایطی که قرار بود رضایت نامه محمد حســین 
مرادمند با رقم یک میلیارد تومان برای استقالل صادر 
شــود اما به یکباره این رقم توســط مالک شهرخودرو 
افزایش پیدا کرد. گویا حمیداوی برای صدور رضایت نامه 
این بازیکن مبلغ 2 میلیارد تومان درخواست کرده و حاال 
این بازیکن مجبور است برای جدایی خود مبلغی بیش از 

یک میلیارد تومان را خودش بپردازد.

ندای قلب#
اما حاشیه اصلی برای این مدافع زمانی ایجاد شد که او 
از کلمه ندای قلبی برای انتخاب تیم بعدی خود استفاده 

کرد. کلمه ای که به کار بردنش در دو راهی اســتقالل 
و پرســپولیس می تواند آینده بازی این بازیکن را تحت 
الشــعاع قرار دهد و در صورت عملکرد ضعیفش سبب 

مضاعف شدن فشارها شود.
مرادمنــد در مصاحبه تاریخی اش گفت: »من از دو ماه 
پیش از اســتقالل و پرسپولیس پیشنهاد داشتم، چون 
وقت نداشــتم در یک روز با باشگاه استقالل و با باشگاه 
پرســپولیس مذاکره کنم. اختیارم دست خودم نیست 
و دست حمیداوی مالک باشــگاه شهرخودرو است. در 
نهایت به ندای قلبم گوش می دهم و یکی از این دو تیم 

را انتخاب می کنم«.
در ایــن خصــوص گفته می شــود مرادمند قــرارداد 
10میلیاردی اســتقالل را به پیشــنهاد 12 میلیاردی 
پرسپولیس به خاطر عالقه شــخصی اش ترجیح داده 

است.

در آسیا با شهرخودرو#
با توجه به قانونی که محمودزاده، رئیس کمیته نقل 
و انتقــاالت از آن رونمایی کرده مرادمند با قراردادی 
که هنوز با تیم مشــهدی تمام نشــده است باید در 
لیــگ قهرمانان آســیا با لباس شــهرخودرو و تحت 
فرمان رحمتی به میدان برود. او از ارکان اصلی خط 
دفاعی شــهرخودرو است و در صورت از دست دادن 
این بازیکن رحمتی قطعاً بایــد مهره قابل اتکایی را 
جایگزین وی نماید که در روزهای فشــرده پیش رو 
بعید است بتواند دفاع مستحکمی را دست و پا کند.

اکنون فرشــاد فرجی زوج علی نعمتی در قلب خط 
دفاعی عنابی های مشهد است. اردوی شهرخودرو در 
تهران در حال برگزاری است و مرادمند در این اردو 

حاضر است.

ورزش: فصل جدید لیگ برتر والیبال ایران در حالی از 
امروزآغاز می شود که با اتفاقات جدیدی از جمله ویروس 
کرونا رو به رو است. پس از تعطیلی طوالنی مدت والیبال 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا در کشور، اکنون انتظارها 
برای شروع مجدد لیگ رو به پایان است و از امروز سوت 
آغاز فصل جدید رقابت های لیگ برتر والیبال با برگزاری 

هفت دیدار به صدا درخواهد آمد.

شروع با حاشیه ها#
فصل جدید لیگ با وجود فراز و نشیب های زیادی که در 
پیش فصل داشت اکنون آماده آغاز است، اما گویا از همان 
هفته ابتدایی باید شاهد حواشی در لیگ باشیم. اتفاقاتی 
مانند اضافه شدن مجدد تیم شهرداری قزوین به جدول 
مسابقات که طی روزهای گذشــته رخ داد تا همچنان 
مشخص شود فعالً فدراسیون ایران تا حدودی در بحث 
برنامه ریزی برای داشتن لیگی حرفه ای دچار مشکل است.

با همه این صحبت ها فصل جدید رقابت های لیگ در حالی 
آغاز خواهد شد که به گفته بیشتر کارشناسان این رشته، 
تعداد تیم های  مدعی در فصل جدید نسبت به دوره های 
گذشته بیشتر شده و همین موضوع سبب جذاب تر شدن 

بازی ها در جدول 15 تیمی مسابقات خواهد شد.

جای خالی هواداران#
شــاید یکــی از اصلی ترین تفاوت های فصــل جدید با 
دوره های قبل را بتوان دست و پنجه نرم کردن باشگاه ها 
با ویروس ناخوانده کرونا دانســت، مشکلی که احتماالً 
وجودش باعث خواهد شــد تا جای خالی هواداران این 
رشته روی سکوهای سالن های والیبال بیش از پیش به 
چشم بخورد. البته از دیگر ویژگی های خاص فصل جدید 
جدول 15 تیمی مســابقات است. جدولی که بر اساس 

آیین نامه لیگ باید با 1۴ تیم بسته می شد و اکنون پس 
از مساعدت فدراسیون با تیم شهرداری قزوین، به 15 تیم 

افزایش یافته است.

جای خالی مشهدی ها#
اما این تنها تغییرات در لیگ والیبال نیســت و یکی از 
موضوعاتی که احتماالً جای بحث دارد، منحل شدن تیم 
ریشــه داری چون کاله  مازندران و جایگزین شدن تیم 
هراز آمل به جای این باشگاه خصوصی است که سال ها 
در لیگ حضور داشــت. امسال غیبت مشهدی ها با آن 
تماشاگران پرشورشان هم در لیگ جایشان خالی است. 
پیام با وجود تمام تالش ها نتوانست اعتماد فدراسیون را 
جلب کند و مجوز حضور پیدا نکرد. این در حالی است 
که تیم دیگری از خراسان رضوی وارد لیگ نشد تا نیمه 
شرقی کشور عمالً نقشی در والیبال کشور نداشته باشد.

حــال با وجود همه این اتفاقــات جدید، باید دید فصل 
جدید رقابت های لیگ والیبال در چنین شرایط خاصی 
چگونه پیش خواهد رفت. فصلی که انتهای آن به المپیک 
2021 توکیو منتهی خواهد شــد و از این جهت دارای 

اهمیت بسیاری است.

برنامه هفته نخست رقابت های لیگ برتر والیبال#
 1. شهرداری ورامینـ  شهرداری قزوین
 2. شهرداری ارومیهـ  آذرباتری ارومیه 

 ۳. فوالد مبارکه سپاهانـ  خاتم اردکان 
 ۴. شهرداری گنبدـ  شهداب یزد 

 5. فوالد سیرجانـ  راهیاب ملل کردستان
 ۶. لبنیات هراز آملـ  پیکان تهران
 ۷. سایپای تهرانـ  هورسان رامسر

 8. شهروند اراک )استراحت( 

»شهرخودرو« به این راحتی ها رضایت نامه نمی دهد

ندای 2 میلیاردی قلب مرادمند
امروز لیگ برتر در سکوت سالن ها شروع می شود

شرق کشور بدون نقش در والیبال کشور

گـزارش ویـژه

بمب مهیب ترکید
استراماچونی در قطر به استقالل می پیوندد

سینا حسینی: هواداران استقالل این روزها تنها منتظر شنیدن خبری در ارتباط با 
بازگشت سرمربی خود هستند. آن ها شامگاه دوشنبه در ساعتی تعیین شده از قبل 

به یکباره در توییتر با راه اندازی هشــتگ »استراماچونی را برگردانید « سبب شدند 
این هشــتگ در صدر توییت های نخست فارسی قرار گیرد، تا مشخص شود این اتفاق 

مطالبه ای بزرگ از سوی هواداران استقالل است.
حاال شنیده می شود همزمان با تالش مسئوالن باشگاه استقالل برای 
دریافت مجوز بازگشــت استراماچونی، سرمربی ایتالیایی مورد عالقه 
هواداران اســتقالل با یکی از هواداران متمول باشگاه به توافق نهایی 
دســت پیدا کرده و مبلغ پیش پرداخت خود را دریافت کرده اســت 

تا نشان دهد برای بازگشت به فوتبال ایران خودش عالقه مند است.
گفته می شود در برهه کنونی استراماچونی مستقیم به تهران نمی آید 
بلکه به جای سفر به تهران به دوحه قطر سفر خواهد کرد تا از نزدیک 
در کنار تیم فوتبال استقالل حضور داشته باشد. در این بین مسئوالن 
باشگاه استقالل با تیم حقوقی همراه خود با وکالی استراماچونی و 
خودش مالقات خواهند کرد تا قرارداد رسمی این باشگاه با سرمربی 

ایتالیایی را تنظیم کنند و طرفین زیر آن را امضا کنند.
اما پرســش اصلی این است که اســتراماچونی چه زمانی به دوحه 
ســفر خواهد کرد؟ پاسخ این پرسش هنوز به صورت رسمی اعالم 
نشده اما شنیده می شود به احتمال زیاد استراماچونی شب قبل از 
بازی اول استقالل در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در اردوی 
استقاللی ها حاضر خواهد شد تا به این شکل روحیه تیمی استقالل 

و بازیکنانش به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند.
بدون شک با بازگشت اســتراماچونی و لغو احتمالی قانون ورود 
بازیکن و مربی خارجی اســتقالل از اســترس و نگرانی پرداخت 

غرامت به مرد ایتالیایی رها خواهد شد تا پس از مدت ها استقاللی ها 
نفس راحتی بکشــند و بدون استرس به مصاف بازی های پیش رو 

بروند.

سینا حسینی: در ال به الی اخبار پرحاشیه استقالل که منجر به ناکامی 
مدیران این باشــگاه در ثبت قرارداد بازیکنان جدیدشان برای حضور در 
لیگ قهرمانان آســیا شد، هواداران بابت غیبت احتمالی ۶ ستاره تیم به 
دلیل پایان مدت قراردادشــان با استقالل در رقابت های مرحله گروهی 
لیگ برتر نگران بودند. مدیران باشگاه استقالل مدعی بودند بازیکنانی که 
قراردادشان به پایان رسیده باید برابر مفاد قرارداد خود در لیگ قهرمانان 
آسیا حضور پیدا کنند اما کارشناسان و مدیر برنامه این بازیکنان مدعی 
بودند این اتفاق خالف مقررات است و باشگاه استقالل نمی تواند آن ها را 
وادار به بازی در رقابت های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا کند، به 
 همین دلیل چالش حقوقی میان بازیکنان و باشگاه باال گرفت، در این میان 
هوشــنگ نصیرزاده در گفت و گو با قدس اعالم 
کرد اگر قرارداد بازیکنان برای یک فصل فوتبالی 
تنظیم شده باشد اســتقالل قادر به استفاده از 
بازیکنانش نیست اما مسئوالن باشگاه استقالل 

مدعی بودند این اتفاق رخ خواهد داد.

برگ برنده استقالل#
استعالم رسمی احمد سعادتمند از فدراسیون فوتبال سبب شد کارگروه 
نقل و انتقاالت با بررسی دقیق موضوع را بررسی کند که در نهایت با پاسخ 
رسمی فدراسیون فوتبال خیال استقاللی ها از بابت همراهی ۶ بازیکنی که 

قراردادشان به اتمام رسیده تا حدود زیادی جمع شد.
پاسخ فدراسیون به این شرح بود:۶ بازیکنی که قراردادشان به پایان رسیده 
است موظفند در چهار بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا حضور 

داشته باشند.
محمودزاده با تأیید این خبر به خبرنگار قدس گفت: پس از اســتعالم 
رســمی باشگاه اســتقالل و درخواست ســعادتمند موضوع را بررسی 

کردیم و متوجه شــدیم یک کلمه در قرارداد بازیکنان لحاظ شــده که 
این کلمه حکم برگ برنده را برای اســتقاللی ها داشــت از این رو چون 
واژه »گسترش بازی ها« در قرارداد لحاظ شده ۶ بازیکنی که قراردادشان 
 به اتمام رسیده قانوناً موظفند استقالل را در این مرحله همراهی کنند. 
مسئول کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ گفت: 
بازیکنان و مدیر برنامه های رسمی آن ها در جریان 
باشند چون این قرارداد به امضای آن ها رسیده به 
هیچ عنوان نمی توانند خلف وعده کنند و هرگونه 
عدم تعهد و پایبندی به مفاد قرارداد و در صورت 
بروز تخلف محرومیت هایی بین چهار تا ۶ ماه برای بازیکن در نظر گرفته 
خواهد شد.  رئیس کمیته نقل و انتقاالت در ادامه گفت: به هر دلیلی این 
۶ بازیکن در تمرینات استقالل غیبت کنند مبنی بر اینکه قراردادشان به 
اتمام رسیده باشگاه استقالل می تواند از آن ها شکایت کند که این شکایت 
در کمیته تعیین وضعیت رسیدگی خواهد شد و محرومیت هایی برای 
بازیکنان در پی خواهد شــد. وی در پایان گفت: شــاید این شائبه برای 
برخی به وجود بیاید که چرا فدراســیون به این پرونده ورود کرده است 
باید توضیح دهیم، ما بر اساس درخواست رسمی باشگاه استقالل به این 
ماجرا ورود کردیم و از آنجا که استقالل یکی از نمایندگان ایران در آسیا 
به حســاب می آید از این رو پاسخ استعالم را رسمی به باشگاه استقالل 
اعالم کردیم. در همین رابطه مسئول کمیته برگزاری مسابقات و رئیس 
کمیته صدور مجوز حرفه ای به خبرنگار ما گفت: برابر قانون هر آنچه میان 
بازیکن و باشگاه منعقد شده باشد و طرفین آن را پذیرفته و امضا کردند 
مالک فیفا خواهد بود، از این رو حق اعتراض برای بازیکن وجود ندارد و 

باید بازیکن به مفاد قراردادش پایبند باشد.
بر این اساس بازیکنان استقالل باید قید سایر پیشنهادهای پیش رو را 

بزنند و برای استقالل در لیگ قهرمانان آسیا به میدان بروند.

آقای گل جام جهانی برای دوباره ستاره شدن به »اورتون« رفت

»خامس رودریگز« در تیم فرهاد مشیری
امیرمحمد سلطان پور: ۶ سال از زمانی که خامس رودریگز توپ 
را با سینه کنترل کرد و با یک ضربه والی زیبا توپ را به زیر طاق 
دروازه اروگوئه در جام جهانی چسباند می گذرد. از آن زمان 
امیدهای ستاره کلمبیایی برای پیدا کردن ثبات 
زیر بار انتظارات از او خم شــده است. آن والی، 
جایزه بهترین گل ســال را برایش به ارمغان 
آورد و پنج گل دیگــر در جام جهانی آقای 
گل اش کرد تا در آستانه ظهور یک ستاره 
جهانی باشیم. نخستین فصل حضورش 

مادریــد این اتفــاق را در رئــال 
و  بخشید  سرعت 
به نظر می رسید 
مادریدی هــا به 
بازیکنی دست پیدا 
کرده انــد که تا 
سال ها می تواند 
ن  یشــا ا بر

بدرخشد.
بــا  امــا 
اینکه  وجود 
فصل  در  خامس 
201۴/15، 1۳ گل به ثمر 
رساند و 1۳ پاس گل داد، 
در ترکیــب منتخب فصل 
اللیگا قرار گرفت و بهترین 

هافبک مسابقات شد، اما فصل بعد از آن با حضور زین الدین زیدان به عنوان 
ســرمربی کم کم از صحنه محو گردیــد. او از آن زمان گاهی جرقه هایی از 
استعداد خود را نشان داده به خصوص در فصل اولی که به صورت قرضی در 
بایرن مونیخ توپ می زد، اما پس از گذشت یک فصل دیگر که زیر نظر زیدان 
حیف شد، اکنون این سؤال با انتقالش به اورتون مطرح می شود که آیا می تواند 

دوباره به دوران اوج خود برگردد؟

کارکردن با آنچلوتی #
خامس فصل گذشــته تنها پنج بار در اللیگا از ابتدا در ترکیب تیمش قرار 
گرفت و نمی دانیم دقیقاً در چه فرمی کار خود را در اورتون شروع خواهد کرد؛ 
اما با 29 سال سن این ستاره اهل آمریکای جنوبی هنوز زمان دارد که اوضاع 
را برای خود درســت کند. خامس را می توان بزرگ ترین خرید تاریخ اورتون 
لقب دهیم که پس از آمدن فرهاد مشیری میلیاردر به عنوان یکی از دو مالک 
این باشگاه و همین طور حضور کارلو آنچلوتی روی نیمکت به چیزهای بزرگی 
در آینده فکر می کنند. خامس در گودیسون پارک، بار دیگر زیر نظر سرمربی 
بزرگ ایتالیایی کار خواهد کرد، کسی که در بهترین دوران فوتبالش در رئال 
مادرید سرمربی او بود و حتی وقتی سرمربی بایرن شد او را با خود به مونیخ 
برد و در آنجا ابتدا درخشــید. یکی از دالیل افت خامس در بایرن را می توان 
تعویض مربی و آمدن نیکو کوواچ به جای کارلتو لقب داد، چون خامس زیاد 
نمی تواند در تمرینات پر فشــار، شادابی خود را برای مسابقات حفظ کند و 
سرمربی کروات نیز بر خالف آنچلوتی از آن دسته افرادی بود که بازیکنانش 
را در تمرینات  زیر فشــار شدید قرار می داد. کامالً واضح است آنچلوتی طرز 
برخورد با خامس و گرفتن حداکثر توانایی او در زمین را به خوبی بلد است و 
با بازیکنان جدیدی که به ترکیب آبی پوشان اضافه شدند هافبک کلمبیایی 

اوضاع خوبی در اورتون خواهد داشت.

قرار گرفتن در کنار تکنیکی های دیگر#
یکی از بازیکنانی که احتماالً ترکیب خوبی را با خامس خواهد ســاخت، 
ریچارلیسون مهاجم برزیلی اســت. او وقتی بداند بازیکن طراح و خالقی 
مثل خامس در پشــت ســرش حضور دارد گلزنی بیشتری خواهد شد. او 
می تواند برای خامس همان رادامل فالکاویی باشد که در تیم ملی کلمبیا 
با هم می درخشــیدند. البته حضور خامس به عنوان یک هافبک پشــت 
مهاجم در اورتون تغییراتی در پست دیگر بازیکنان به وجود خواهد آورد. 
به عنوان مثال گیلفی سیگردسن که هنوز رکوردار گرانقیمت ترین بازیکن 
این باشــگاه است احتماالً یک خط به عقب خواهد آمد. تافی ها در آستانه 
خرید یک هافبــک تکنیکی دیگر به نام ابدوالیه دوکوره هســتند که از 
واتفورد خواهد آمد و بار تکنیک خط میانی اورتون را به شکل عجیبی در 
کنار سیگردسون و خامس قوی خواهد کرد. آبی های شهر لیورپول فصل 
گذشــته از عدم خالقیت در این ناحیه از زمین صدمات زیادی خوردند و 
با به ثمر رســاندن تنها ۴۴ گل که کمترین میزان گل زده آن ها از فصل 
200۴.05 بود آنچلوتی را به فکر خرید بازیکنان خالق در این ناحیه وادار 
کردنــد. به جز بحث خالقیت، آنچلوتی به جنگندگی در میانه میدان نیاز 
داشت و بر همین اســاس یکی دیگر از شاگردان قدیمی خود را این بار از 
ناپولی به گودیسون پارک آورد. آلن که اهل آمریکای جنوبی و برزیل است 
از توانایی باالیی در پاس های رو به جلو برخوردار بوده اما انرژی و دوندگی 
او در میانه میدان پشت سر بازیکنانی مثل خامس، دوکوره و سیگردسون 

تعیین کننده خواهد بود.
فرهاد مشیری نشان داد پشت سرمربی تیم خود ایستاده و تمامی بازیکنان 
مورد نظر او را جذب کرد. حاال آنچلوتی آنچه که می خواســته را در اورتون 
در اختیار دارد و وقت آن فرا رســیده تا بهبود بســیار زیادی نسبت به رتبه 

دوازدهمی که فصل گذشته کسب کرد را در تیمش به وجود بیاورد.

پس از گذراندن دوران پرحاشیه در استقالل تهران، سرمربی 
سابق آبی پوشان پایتخت این فرصت را پیدا کرده تا مدتی را 
با خانواده اش بگذراند. فرهاد مجیدی که پس از نایب قهرمانی 
به همراه تیمش در رقابت های لیگ برتر و جام حذفی و در 
میان شایعات مختلف درباره حضور احتمالی سرمربی محبوب 
طرفداران یعنی اســتراماچونی از سمتش کناره گیری کرده 
است، این روزها در دبی حضور دارد و عکسی با پسرش بردیا 

در استوری اینستاگرامی منتشر کرده است.

اسطوره تیم ملی و باشگاه پرسپولیس، در استوری اینستاگرامی 
به انتقاد شدید از مسئوالن قانونگذار فوتبال ایران پرداخت. پس از 
وضع قانون ممنوعیت استخدام بازیکن و مربی خارجی در فوتبال 
ایران، که با پیغام اخطارآمیز فیفا مبنی بر تعلیق احتمالی فوتبال 
کشورمان به همین علت مواجه شده است، علی کریمی در استوری 
خود می نویسد: »بی کفایتی خودشون رو با قانون های من در آوردی 
می خوان کتمان کنن. تاج رفته ولی دســت پرورده هایش خوب 

دارن انجام وظیفه می کنن«.

علی کریمیفرهاد مجیدی
ملی پوش ســابق نروژی که اوج دوران فوتبالش در جام جهانی 
199۴ بود، در توییتی از جذابیت تابســتان آینده پنجره نقل و 
انتقاالت فوتبال گفت. یان اوگه فیورتوفت که در شــبکه های 
اجتماعی به خصوص توییتر بســیار فعال اســت و 2۳1 هزار 
دنبال کننده دارد، در توییت خود نوشته: »اگر فکر می کنید این 
تابستان، تابستان جذابی از لحاظ ترانسفرها بوده است، پس باید 
تابستان آینده وقتی بند فسخ قرارداد ارلینگ هالند )ستاره نروژی 

این روزهای دورتموند فعال می شود( را مشاهده کنید«.

پس از واکنش انتقادآمیز هواداران منچســتریونایتد به طراحی 
لباس سوم این تیم برای فصل آینده توسط آدیداس، این شرکت 
مطرح از فرد مناســبی برای تلطیف شــرایط استفاده کرد. در 
حالی که لباس راه راه مشکی و سفید، باب میل بسیاری نیست، 
آدیداس نه تنها از وارد کردن این طراحی بر روی شورت و جوراب 
بازیکنان در فصل آینده عقب نشینی کرد بلکه از دیود بکام که 
نماد یک ورزشکار خوشتیپ محسوب می شود درخواست کرد تا 

این پیراهن را به تن کند تا نظر بسیاری را تغییر دهد.

دیوید بکامیان اوگه فیورتوفت

مسئول کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ در گفت و گو با قدس:

ستاره های استقالل طبق قرارداد باید در آسیا بازی کنند

ضد  حمله

عبداللهی، سرپرست استقالل شد
ورزش: پیشکســوت باشگاه اســتقالل مجدداً به عنوان سرپرست 
تیم فوتبال این باشگاه انتخاب شد. به نقل از روابط عمومی باشگاه 
اســتقالل، با اعالم احمد ســعادتمند مدیرعامل باشــگاه، نصراهلل 
عبداللهی به عنوان سرپرســت تیم فوتبال اســتقالل منصوب شد. 
پیشــتر مجید نامجومطلق به عنوان ســرمربی آبی پوشان در لیگ 

قهرمانان آسیا انتخاب شده بود. 

 پنجشنبه، آخرین فرصت پرسپولیس 
برای طلب برانکو

ورزش: دپارتمان روابط بین الملل فدراسیون فوتبال درخصوص شکایت 
علیه باشگاه پرسپولیس در فیفا، توضیحاتی ارائه کرد. بر این اساس از 
آنجا که پرونده شکایت برانکو ایوانکوویچ از باشگاه پرسپولیس در فیفا 
مفتوح است، این باشگاه تا روز پنجشنبه 20 شهریور برای جلوگیری از 

بسته شدن پنجره نقل و انتقاالتی خود فرصت دارد.

بهترین پاسور لیگ در تیررس ذوب آهن
ورزش: ذوب آهن پس از انتخاب رحمان رضایی به عنوان سرمربی 
جدید این تیــم، مذاکراتش را با بازیکنان مورد نظر این مربی آغاز 
کرده اســت. یکی از بازیکنانی که ذوبی ها به شــکل جدی دنبال 
جذبش هســتند، میالد جهانی وینگر فصل گذشــته صنعت نفت 
آبادان اســت. جهانی فصل گذشــته همراه با مهدی قایدی عنوان 
بهترین پاســور لیگ برتر را بدست آورد و جزو بازیکنان تأثیرگذار 
تیمش بود. مسئوالن ذوب آهن در حال مذاکره با جهانی هستند تا 

با این بازیکن به توافق برسند.

شهباززاده در سپاهان ماند
ورزش: سجاد شــهباززاده که قراردادش با طالیی پوشان به اتمام 
رســیده بود، با درخواســت محرم نویدکیا، قراردادش را یک فصل 
دیگر تمدید کرد. محرم نویدکیا پس از مذاکراتی که با شــهباززاده 
داشــت، درخواست خود را برای ادامه حضور وی در سپاهان اعالم 
کرد و نهایتاً در جلســه ای که شــهباززاده بــا مدیرعامل و اعضای 
هیئت مدیره باشگاه سپاهان داشت قرارداد خود را یک فصل دیگر 

با طالیی پوشان اصفهان تمدید کرد.

آخرین وضعیت حضور واسعی در استقالل
ورزش: مدیرعامل باشــگاه پیکان با بیان اینکه پیشــنهاد پرتغالی 
شــهریار مغانلو به این باشگاه رسیده اســت گفت: اگر استقالل به 
تعهداتش عمل کند واســعی را به این تیــم می دهیم. حمیدرضا 
گرشاسبی درباره وضعیت سعید واسعی و شهریار مغانلو و احتمال 
انتقال آن ها گفت: دو بازیکن بندی در قراردادشــان وجود دارد که 
اجازه دارند در صورت پرداخــت ۴0 درصد قرارداد جدید خود به 
پیکان جدا شوند. باشگاه نمی تواند آن ها را به زور نگه دارد و بگوید 

کجا بروند. اختیار با خودشان است.
گرشاسبی تصریح کرد: مغانلو که درخواست مکتوبش از پرتغال رسیده 

است و اگر پرتغال نشد، تیم داخلی انتخاب می کند. 

 2 ملی پوش دیگر 
در تازه وارد  لیگ برتر فوتسال

ورزش: باشــگاه کراپ الوند ایرانیان در روزهای گذشته بازیکنان 
باکیفیتی از جمله مهدی جاوید و علیرضا رفیعی پور را جذب کرد و 
در نخســتین فصل حضورش در لیگ برتر فوتسال، تیم پُرستاره ای 
بسته است. مدیران این باشگاه دیروز با مصطفی نظری، دروازه بان 
پیشــین تیم ملی فوتسال و مهران عالیقدر، بازیکن تیم ملی ایران 
به توافق رسیدند و با آن ها قرارداد بستند. کراپ الوند فصل گذشته 
با نایب قهرمانی مســابقات لیگ دسته اول، مجوز شرکت در فصل 

1۴00 - 1۳99 لیگ برتر فوتسال را بدست آورد.

شجاعی، رسماً به پرسپولیس پیوست
ورزش: بازیکن فصل گذشته تیم نساجی قائمشهر با عقد قراردادی دو 

ساله، پیراهن پرسپولیس را بدست آورد. 
علی شجاعی که فوتبال خود را از باشگاه سایپا آغاز کرد، پس از حضور 
در نساجی قائمشهر، از این پس پیراهن پرسپولیس را به تن می کند. او 
سابقه بازی در تیم های ملی نوجوانان، جوانان و امید ایران را در کارنامه 

خود دارد.

زامهران با نساجی تمدید کرد
ورزش: حسین زامهران که ســال گذشته از بادران تهران به نساجی 
پیوســته و یک فصل در این تیم حضور داشــت، با تمدید قراردادش 

تصمیم به ادامه کار در جمع قائمشهری ها گرفت.
این بازیکن 28 ســاله و مشهدی ســابقه بازی در تیم هایی همچون 
سیاه جامگان، پدیده، ماشین ســازی، بادران و ... را در کارنامه دارد که 

دومین فصل حضورش در نساجی را آغاز خواهد کرد.

کریمی: رحمتی من را به شهرخودرو برد
ورزش: امیرحســین کریمی پــس از اتمام قراردادش بــا پیکان در 
یک قدمی حضور در استقالل قرار داشت و مذاکرات مثبتی بین طرفین 
صورت گرفت، ناگهان راهی مشهد شد تا به توافق با شهرخودرو دست 

یابد.
کریمی درباره این ماجرا این طور توضیح می دهد: زیاد دوســت ندارم 
درباره چرایی آن حرف بزنم و همه چیز را پای قســمت و سرنوشــت 

می گذارم. شاید زمان دیگری به استقالل بروم . 
وی در پاسخ به اینکه آیا مسائل مالی در چرخش او به سمت شهرخودرو 
تأثیر داشــته گفت: حضور آقا مهدی )رحمتی( تأثیر بیشتری داشت. 
بارها مقابل ایشان بازی کردم و االن دوست داشتم در کنارشان باشم. 
دروغ چرا شاید مسائل مالی هم تاثیر داشت اما اینجا شرایط از هر نظر 

بهتر بود.

11 تیم با پنجره بسته
ورزش: نورشــرق، رئیس کمیتــه وضعیت گفــت: پنجره نقل و 
انتقاالت فوالد، نفت مسجد ســلیمان، سایپا، ماشین سازی تبریز، 
شاهین بوشــهر، پارس جنوبی جم، نســاجی مازندران، استقالل، 
پرســپولیس، تراکتور و شهرخودرو بسته اســت و تنها چهار تیم 
حاضر در رقابت های آســیایی فقط و به طور موقت برای مسابقات 
لیگ قهرمانان می توانند از بازیکنان جدیدشان استفاده کنند و این 

موضوع شامل لیگ آینده نمی شود.

منهای فوتبال

گنج خانلو، قهرمان لیگ دوچرخه سواری شد
ورزش: پس از ۶ ماه تعطیلی مسابقات دوچرخه سواری که به دلیل 
شیوع ویروس کرونا بود، نخستین مرحله از لیگ برتر دوچرخه سواری 
جاده در گلپایگان برگزار شد. در رقابت استقامت جاده که به مسافت 
1۴۳ کیلومتر برگزار شد، محمد گنج خانلو از تیم سپاهان اصفهان به 

عنوان قهرمانی رسید.
سعید صفرزاده از تیم دانشگاه آزاد تبریز دوم شد و بهنام خسروشاهی 

از تیم عقاب به مقام سوم رسید.

معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش:
از تکواندو لذت می بریم

ورزش: معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش در مجمع ساالنه تکواندو 
گفت: از تکواندو لذت می بریم چون همه چیز سر جایش است.علی نژاد 
ادامــه داد: تکواندو همچون کارخانه، تولیدات زیادی دارد. خیلی زود 
نیروهای جدید به مجموعه اضافه می شــوند از نونهاالن تا بزرگساالن 

فرایند درستی است. این راه و مسیری است که ادامه دارد.
معــاون ورزش قهرمانــی وزارت ورزش اضافه کــرد: از تکواندو لذت 
می بریم چون همه چیز ســر جایش است. اگر10 درصد اشکال دارد 

باید 90درصد خوبی ها را دید.

 NBA مدافع قهرمانی
در آستانه حذف از مسابقات

ورزش: در ادامه رقابت های مرحله پلی آف لیگ بسکتبال NBA، صبح 
دیروز)سه شنبه( 18 شهریور 1۳99 دو دیدار دیگر از مرحله نیمه نهایی 
کنفرانس های غرب و شرق برگزار شد که در پایان، تیم های کلیپرز و 
بوستون مقابل حریفان خود به برتری رسیدند. در نخستین بازی دو 
تیم دنور ناگتس و لس آنجلس کلیپرز از کنفرانس غرب برای سومین 
بار در مرحله نیمه نهایی این کنفرانس مقابل هم قرار گرفتند که این 
مسابقه نفسگیر با حساب 11۳ بر 10۷ به سود کلیپرز پایان یافت تا 
نماینده لس آنجلس در مجموع بازی ها، 2 بر یک پیش بیفتد. از مرحله 
نیمه نهایی کنفرانس شــرق دو تیم تورنتو رپترز و بوستون سلتیکس 
برای پنجمین بار در این مرحله به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی 
با حساب 111 بر89 به سود بوستونی ها پایان یافت تا در مجموع ۳ بر 

2 از حریف پیش باشند.

فدراسیون والیبال: با آلکنو مذاکره کرده ایم
ورزش: میرفخرایی سخنگوی هیئت رئیسه فدراسیون والیبال گفت: 
خیلی وقت است با آلکنو مذاکرات مقدماتی انجام شده است. نه تنها 
بــا این مربی، بلکه با 11 گزینه دیگر ســرمربیگری تیم ملی مذاکره 
کرده ایم. این مذاکــرات برای این بود که بدانیم آن ها اصالً تمایلی به 
سرمربیگری تیم ملی دارند یا خیر و موافقت اولیه این مربیان کسب 
شد. درغیر این صورت نمی شد نام آن ها را در فهرست گزینه ها قرار داد.

یخچالی، شاگرد جدید بائرمن در روستوک 
ورزش: دیرک بائرمن، سرمربی سابق ایران که هدایت تیم روستوک 
در لیگ بســکتبال آلمان را برعهده دارد، چندی پیش با مدنظر قرار 

دادن بهنام یخچالی مدیران این باشگاه را برای جذب او ترغیب کرد.
گارد رأس تیم ملی بســکتبال ایران که چند روزی است راهی آلمان 
شــده و در تمرینات روستوک حضور دارد، این روزها خودش را برای 
نخســتین تجربه بازی در اروپا آماده می کنــد. البته یخچالی فصل 
گذشته در مقطعی در لیگ چین به میدان رفت و سپس به لیگ ایران 

بازگشت، اما حضورش در لیگ آلمان اتفاق مثبتی به حساب می آید.

ثبت دومین پرتاب بلند تاریخ در سیلسیا
ورزش: در مســابقات تور قاره ای سطح طالیی لهستان تحت عنوان 
»یادبود کامیال اسکولیموفســکا« که هم اکنون در سیلسیا در حال 
برگزاری اســت، »یوهانس وتر«آلمانی در حالی که با شکستن رکورد 
جهانی این ماده ۷2 سانتیمتر فاصله داشت موفق شد با پرتاب 9۷.۷۶ 
متری ضمن دستیابی به عنوان قهرمانی دومین پرتاب بلند این ماده در 

تاریخ و بهترین نتیجه سال این ماده را به نام خود ثبت کند. 
در حــال حاضر رکورد جهانی این مــاده با 98.۴8 متر در اختیار یان 

زلزنی از جمهوری چک است.

 تهدید داوری که جوکوویچ را اخراج کرد 
به مرگ 

ورزش: نــواک جوکوویچ بامداد دوشــنبه در جریان دیدار برابر پابلو 
کارنیو به خاطر کوبیدن توپ به داور خط از اپن آمریکا اخراج شد.

تنیسور صربستانی به دلیل آسیب رســاندن به گردن الئورا کالرک 
جریمه مالی هم شد اما برخی از هواداران مرد شماره یک جهان معتقد 
بودند داور خط بزرگنمایی کرده است برای همین با پیام های ناخوشایند 

خود در شبکه های اجتماعی کالرک را به مرگ تهدید کردند.

4 کاراته کا به اردوی تیم ملی دعوت شدند
ورزش: دور جدیــد تمرینات تیم ملی کاراته اواســط مهرماه پس از 
نزدیک به هفت ماه تعطیلی با حضور چهار کاراته کا برای شــرکت در 
رقابت های گزینشی المپیک آغاز می شود. در همین رابطه سیدشهرام 
هروی ســرمربی تیم ملی به رادیو ورزش گفت: رقابت های کاراته وان 
مراکش اولین میدان پیش رو اســت که خیلی برای ما مهم اســت، 
فروردین ماه برگزار می شود و اردوها به همین منظور تشکیل خواهد 
شد. در این مدت عالوه بر ارتباطی که با اعضای تیم داشتم، خود بچه ها 

تمرینات انفرادی خوبی را دنبال می کردند.
هروی در پایان از دعوت پورشــیب، گنــج زاده، مهدی زاده و بهمن 
عسگری به اردوی تیم ملی خبر داد و عنوان داشت: نفرات دیگری هم 

برای حضور در این تمرینات دعوت خواهند شد.

فصیحی: سال آینده رکورد خارق العاده ای را 
ثبت می کنم

تسنیم: روز نخســت از مرحله اول رقابت های لیگ برتر دوومیدانی 
بانوان عصر دیروز در مجموعه آفتاب انقالب برگزار شد و فرزانه فصیحی 
یکی از سه ورزشکاری بود که موفق شد رکورد باشگاهی را ارتقا بدهد و 

رقابت در ماده 100 متر را با زمان 11.۶8 متر به پایان برساند.
فرزانه فصیحی، بانوی دونده سرعت کشــورمان عنوان کرد: پارسال 
و پس از آن زمســتان خیلی خوبی که پشت ســر گذاشتم، شرایط 
جســمانی ام خیلی خوب بــود و اگر همان رونــد ادامه پیدا می کرد، 
بی گمان رکورد خارق العاده ای ثبت می کردم که ان شاءاهلل سال آینده 

این اتفاق رخ خواهد داد.
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ادب و هنرادب و هنر

نهضت عاشورا؛ قیام اساطیری در برابر ستم
همچنان که پیش از این نوشتم، واقعه عظیم عاشورا با همه عظمت تاریخی و 
دینی اش، در ایران رنگ و بویی دیگر هم دارد. نهضت عاشــورا نگرش ما را به 
زندگی و زیست مؤمنانه نشان می دهد؛ از این منظر، نگاه ما به واقعه عاشورا نه 
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.
این رخداد در ذهن و ضمیر ما تجلی نبرد اسطوره ای خیر و شر است و هم از 
این روست که شکلی از آن را در همه ایام و همه امور، ساری و جاری می دانیم و 

معتقدیم همه روزها روز عاشوراست و همه زمین ها، زمین کربال...  .
اما عالوه بر این ها در باور ایرانی ها قیام حضرت امام حسین)ع( علیه یزید، شکلی 
آیینی از قیام علیه پادشــاه ظالم هم هست؛ قیامی که در اسطوره های ایرانی، 
جایگاهی ارجمند دارد. »در فرهنگ ایرانی، شــاه باید در خدمت اهورا و خیر 
باشد و هرگاه از این وظیفه سرکشی کند، قهرمان یا مردم، علیه این شاه ظالم 
شورش کرده و او را نابود می کنند. پس از اسالم هم این اندیشه در میان مردم 
وجود دارد. مانند قیام امام حسین)ع( در برابر شر و می بینیم که مردم ایران به 
این شخصیت تاریخی-دینی تعلق خاطرزیادی دارند. این حماسه، عالوه بر ابعاد 

تاریخی و مذهبی، بار اسطوره ای هم دارد«.)1(
به باور ایرانی ها َفرَّه ایزدی همیشه همراه پادشاه دادگر است و اگر پادشاهی بیداد 
کند، فره ایزدی از او دور خواهد شد. در این میان یزید حاکم ظالمی است که به 
شکلی بارز، فاقد صفات پسندیده است و به هیچ روی نمی تواند دارای فره ایزدی 
باشد، اما در سپاه مقابل، حضرت امام حسین)ع( چون در سوی خیر ایستاده و 
تجلی بارز همه خیرخواهی هاست، پس فره ایزدی همراه اوست. در ذهن و ضمیر 
ایرانی ها حضرت امام حسین)ع( پادشاهی است که می خواهد خوبی را بر جهان 
حاکم کند و مردمان را از بدی، برهاند. اطالق عناوین »شــاه«، »شاهزاده« و... 
به ایشان و فرزندان و خانواده اش)نیز آیین هایی همچون تاج گذاری و...( هم از 
این منظر معنا می یابد. در شاهنامه، جمشید پادشاه ایرانی پس از آنکه بنیان 
مدنّیت را بنا می نهد، گرفتار خود بینی شده و از سر همین ناسپاسی به یزدان، 

فره ایزدی از دور می شود.
یکایک به تخت َمهی بنگرید/ به گیتی جز از خویشتن را ندید

چنین گفت با سالخورده َمهان / که جز خویشتن را ندانم جهان...
چو این گفته شد فر یزدان ازوی/ بگشت و جهان شد پر از گفت وگوی

در این میان، ضحاک پســر َمرداِس عرب، که به همدستی اهریمن، پدرش را 
از میان برداشته، بر ایران زمین حاکم می شود و ستمکاری پیشه می کند. نیز 
جوانان را می کشــد تا از مغز سرشان، مارهایی که از دوشش سر بر کرده اند را 
خوراک بدهد. حکومت ظلم او هزار سال به درازی می کشد، اما سرانجام کاوه 
آهنگر که از ســتم ضحاک به ستوه آمده، چرم پاره پیشکاری اش را بیرق قیام 

علیه پادشاه سمتکار می کند. 
کاوه به همدســتی مردم، سرانجام فریدون جوان را بر جای ضحاک بر تخت 
می نشاند.  قیام کاوه آهنگر و درفش کاویانی که او برمی فرازد، جایگاهی ویژه در 
جهان بینی ایرانی دارد؛ از این منظر، در باور ما مردم، حکومت ظلم، هر چه هم 
درازدامن، سرانجام به یاری مردم و به دست پهلوانی رادمرد سرنگون خواهد شد. 
واقعه عاشورا از این منظر هم، تجلی اسطوره های ایرانی است. جامعه ایرانی با 
ذهنیت اسطوره ای، حضرت امام حسین)ع( را در جایگاه جوانمردی می نشاند 
که علیه حکومت ظلم به پا خاسته است و البته در این نبرد نابرابر، به شهادت 

رسیده است؛ اما پرچم عدالت خواهی و جوانمردی را بر زمین نگذاشته است.
نیز از همین منظر اســت که در تطبیق واقعه عاشورا با اساطیر، عناصر خیر، 

هویتی ایرانی و عناصر شر، هویتی غیرایرانی می یابند. 
»معاویه)و یزید( در اندیشــه مردم به ضحاکی نو بدل می شوند که محکوم به 
فناست. از سوی دیگر، ضحاک سامی نژاد است و برای ایرانیان نماد قوم عرب 
محسوب می شود. به همین دلیل هم در اندیشه ایرانی، امام حسین)ع( که مظهر 

خیر است، به نوعی تبار ایرانی می یابد و معاویه)و یزید( تبار عرب«.)2(
به باور عامه، حسین بن علی، داماد ایرانی هاست. او کسی است که شهربانو دختر 
یزدگرد سوم را به همسری درآورده)3( و فرزندش حضرت علی بن حسین)ع(، از 

همین منظر »ابن خیرتین« خوانده می شود. 
منابع و پی نوشت

1- فرهنگ و زندگی روزمره/ گفت وگوی ناصر فکوهی با جالل ستاری / نشر 
فرهنگ جاوید/ 1391/ صفحه 49

2-همان/ صفحه 48
3-ادله مختلفی درباره درستی یا نادرستی روایت تاریخی ازدواج حضرت حسین 
بن علی)ع( و شهربانو، دختر یزدگرد سوم بیان شده است. در استناد به درستی 
این روایت می توان به »شاهدخت واالتبار« نوشته احمد مهدوی دامغانی و در رد 
آن، به کتاب »خدمات متقابل اسالم و ایران« نوشته مرتضی مطهری اشاره کرد. 

 ادب و هنر/محبوبه  ناطق  رمان »آتشگاه« جدیدترین اثر احمد 
مدقق، نویسنده اهل افغانستان اســت که در رده  سنی نوجوانان 
توســط  نشر صاد منتشر شــد. مدقق پیش از این رمان تحسین  
شــده»آوازهای روســی« را در ادبیات بزرگساالن به چاپ رسانده 
بــود که در یازدهمین دوره جایزه ادبــی جالل آل احمد به  عنوان 
اثر شایســته، مورد تقدیر قرار گرفت. این نویسنده در رمان هایش 
به دنبال بیان فضاهای مغفول  مانده از تاریخ کشــورش است که 
در بازی رسانه ها و فضاسازی آن ها، گم شده است.»آتشگاه« قصه 
پسری نوجوان به نام حبیب است که در 
منطقه خیالی »بلوطک« زندگی می کند 
و خانواده او نیز مانند بقیه از آزار و اذیت 
خاِن آن منطقه در امان نیســتند. این 
اثر درباره حمله شــوروی به افغانستان 
است. لهجه شیرین محلی در جای جای 
کتاب رخ نشــان می دهد و به قول مدقق نقطه قوت رمانش است.  
گفت وگوی ما را با مدقق به انگیزه انتشار رمان »آتشگاه« بخوانید .

از رمان »آتشگاه« بگویید چه فضایی دارد؟س
فضای این کتاب یک دهکده خیالی به نام بلوطک را روایت می کند، 
اما نشانه های مکانی و زمانی این کتاب مثل حمله ارتش سرخ نشان 
می دهد داستان در چه اقلیمی گذشته است. قصه درباره پسرکی 
به نام حبیب اســت که دوستش می خواهد قلعه خان را سر یک 
شرط بندی آتش بزند، ولی غافل از اینکه پدرش در این قلعه زندانی 
است و او تصمیم می گیرد به جای آتش زدن قلعه، او را نجات دهد. 
به موازات این داستان، داستان دیگری از گذشته روایت می شود که 

در جایی به داستان اصلی گره می خورد. 

برای ایجاد کشش داستانی چه ایده هایی داشته اید؟س
دوست دارم در آثارم دست به ماجراجویی بزنم و فضاهای تازه ای را 
امتحان کنم. هر قدر در رمان بزرگسال بحث درون گرایی و اندیشه 
عمیق به کار گرفته می شود، ولی در داستان نوجوان کفه ماجراجویی 
سنگین تر است.  نوجوان هیجان طلب است، فکر می کنم در آتشگاه 

هم به قدر وسعم تالش کردم ماجراها متنوع باشد. 

هدفتان از این داســتان جذب مخاطب نوجوان ایرانی س
است یا نوجوان افغانستانی؟ 

وقتی می نوشــتم به این قضیه فکر نمی کردم و محو قصه خودم 
بودم، ولی به نظرم به یک میزان نوجوانان دو کشــور بتوانند از آن 

لذت ببرند. 

تا چه حد به دنبال آشنا کردن مخاطب فارسی زبان با اثر س
ادبی کشوری دیگر بودید؟

خود به خود این اتفاق می افتد. در این میان مســئله این است که 
چه داستان  نویس های افغانستانی مهاجر و چه نویسنده هایی که در 
افغانستان داستان می نویسند، اسیر سروصدای رسانه ها شده ایم. 
در ایران هم داستان نویس ها و از جمله من داستان را برای احقاق  
حقوق شهروندی اجتماعی تریبون کردیم و جز موضعی منفعالنه از 
افق پیش رو را نشان ندادیم و رؤیایی نساختیم بلکه صرفاً فضایی را 
بازنمایی صرف کردیم، آن هم از قسمت هایی که سیاه است. البته 
کار داستان این است، اما این کار سطح داستان را پایین می آورد. در 

حالی که به نظرم می رسد داستان کاری متعالی تر است. 

هدف شــما از بازنمایش این دوره از تاریخ افغانستان س

چیست؟
پرداختن به بخش مغفول تاریخ افغانستان که شروعش از دهه 40 
و 50 است و قانون اساسی و قانون احزاب بازنگری می شود و یک 
دهه بسیار درخشان از لحاظ دموکراسی برای هنر باز می شود؛ این 
در حالی اســت که فضای داستانی نویسندگان افغانستانی عمدتاً 
به چند ســالی در دهه 1370 که ظهور طالبان است یا بحث های 
انتحاری محدود شــده اســت. اگر کلی تر نگاه کنیم تصویر ما در 
جهان، جهان جنگ زده و فالکت بار است؛ درست است که 40 سال 
جنگ مصیبت های خودش را داشته، اما تعامالت انسانی هم این 

وسط وجود دارد. 

آیا مخاطب امروز ایرانی دغدغه شناخت افغانستان دارد؟ س
این یک رابطه دوســویه اســت؛ همان قدر که مخاطب ایرانی به  
خصوص اهل هنر در زمینه های اجتماعی پیشــگام هســتند و 
می توانند برای شناخت، جریان ایجاد کنند، اهل هنر افغانستان هم 
وظیفه دارند اجزای جدا شده تمدن بزرگ فارسی را معرفی کنند نه 

اینکه در مقابل جریان سازی رسانه ها منفعالنه برخورد کنند. 

استقبال مخاطب نوجوان از این گونه آثار چگونه است؟ س
واقعیت این اســت که فضای ترجمه بر رمان فارســی غلبه دارد. 
اگرچه من با ترجمه مخالف نیســتم، چون نمی توان راه اندیشه را 
به این بهانه که خودمان ضعیف هستیم ببندیم، اما باید خودمان 
را قوی تر کنیم. در فضای ادبیات افغانســتان به کمک اسپانسرها 
یا داستان بزرگسال نوشته شده و یا کودک و به مخاطب نوجوان 

توجه نشده است. نویسنده ای که می خواهد موفق شود خود به خود 
به ســمت ذائقه ای که آن ها می پسندند می رود و خواسته کودک 
افغانستان در این میان گم است.  اما در مقابل در ایران این حرکت 
به مراتب پیشرفته تر است و شــاید از برخی لحاظ قابل قیاس با 
افغانستان نباشد. درست است که با ایده آل ها در حوزه رمان نوجوان 
فاصله داریم، اما نویسنده های قدرتمندی مانند شاه آبادی، فرهاد 
حسن زاده و خانم کلهر هستند که به نوجوان نویسی شهره شده اند. 

حتی انتشارات برای نوجوانان سرمایه گذاری ویژه هم می کنند.

آیا بین  ایران و افغانستان تبادل فرهنگی انجام می شود؟  س
متأسفانه تبادل کتاب بین دو کشور کم است، ورود رمان افغانستانی 
به کتاب فروشی های ایران بسیار مشکل و تقریباً غیرممکن است. در 
حالی که زیرســاخت های قانونی ایراد دارد و باید بازنگری  جدی در 
این زمینه به  کار گرفته شود. نمونه اش کشورهای عربی هستند که 
ناشران افغانستانی  با وجود لهجه های مختلفی مثل خلیجی، شامی، 
عراقی، سعودی و... معموالً در چند کشور عرب زبان نمایندگی و شعبه 
دارند و به گستره تمام کشورهای عربی بازار دارند، اما این اتفاق برای 
کشــورهای فارسی زبان نیفتاده است. اگر این اتفاق رخ دهد بازاری 

به وسعت کشورهای فارسی زبان برای ناشران وجود خواهد داشت.

مردم شــما از دیگر رمان های نویسندگان افغانستانی س
چندان راضی نیستند، استقبالشان را از کتاب »آتشگاه« 

چگونه می بینید؟
نه، این طور نیست. در افغانستان استقبال خوبی از آثار خالد حسینی 

مانند »بادبادک باز« یا آثار عتیق رحیمی که به زبان فرانسوی نوشته 
شده و بعد به فارسی برگردانده شده، دیده می شود همچنان که در 
ایران. البته فضای افغانستان از لحاظ فرهنگی به ایران وابسته است و 
مثالً آثاری که در ایران دیده می شود و گل می کند در افغانستان هم 
دیده می شود و اهل هنر اتفاقات فرهنگی ایران را رصد می کنند. 

در برخی از بخش های کتابتان از لهجه استفاده کردید، س
عمدی داشتید؟ 

بله؛ این برگ برنده من در اثرم بود، ولی به این معنی نیســت که 
از ظرفیت های زبان فارســی ایران غافل شــدم بلکه تالش کردم 
به یک زبان مخصوص خودم برســم که برای مخاطب ایرانی هم 
بازتاب دهنده اقلیم خراسان کهن باشد و در عین حال به پانویس 
نیاز نداشته باشد و در مقابل خواننده افغانستانی هم از ظرفیت های 

ادبی ایران بهره مند شود.

شما در ایران به دنیا آمدید، ولی فضای داستان هایتان در س
افغانستان می گذرد، از کدام تجربه ها برای نوشتن این آثار 

استفاده کرده اید؟
دالیل متعددی دارد، عمده اش این اســت که من هرگز شهروند 
ایران شــناخته نشده ام،  چهره خاص خودمان را داریم و در ضمیر 
ناخودآگاه و تحت تأثیر فضای جامعه در جامعه حل نشده ایم، برای 
همین سعی کردیم وابستگی هایمان حداقل با گذشته والدینمان 
قطع نشود. البته سفرهایی به افغانستان داشته ام، آنجا بیشتر ماندم و 
ازدواج کردم که کمک زیادی به فضای ذهنی من از افغانستان کرد.

یک نویســنده مهاجر تا چه حــد می تواند در فضای س
فرهنگی ایران رشد کند؟

ممکن است مهاجران افغانستانی در صنوف دیگر با محدودیت هایی 
در ایران مواجه شــوند، اما در بخش های فرهنگی و هنری فرصت 
بی نظیری بــرای آنان وجود دارد. آن هــا از همان فضایی برای کار 
برخوردارنــد که نویســندگان ایرانی دارند. به عــالوه اینکه وقتی 
نویسنده های کمتری از جغرافیای خاصی می نویسند خود به خود 
نویسنده از توجه و میدان رقابت بیشتری برخوردار است. یعنی مهاجر 
افغانستانی بودن در فضای ادبی موفق تر از همتای ایرانی خود است. 

رشــد نکردن نویســندگان افغانســتانی را چگونه س
آسیب شناسی می کنید.

مهم ترین مشکل نویسندگان مهاجر پیوســتگی است که اتفاق 
نمی افتد. نویســندگی نیازمند تداوم و آرامش هست در حالی که 
مهاجرت و بازمهاجرت، نویسنده را دچار گسست می کند. تا  یک 
انباشت تجربه ای برای نویسنده در یک کشور صورت بگیرد مجبور 
به مهاجرت به یک کشوری دیگر می شود و مجبور می شوند از صفر 
شروع کنند. از طرف دیگر حاشیه ها به خاطر مسائل شهروندی در 
ایران پررنگ تر از متن می شوند، چنین تجربه هایی تبدیل به نوعی 
غر زدن و صحبت های سطحی برای نویسنده و مانع نوشتن یک اثر 

منحصر به فرد و تجربه او می شود. 

اگر کتابتان را در افغانستان چاپ می کردید و سانسور س
کمتری می شد جای رشد بهتری در جهانی شدن داشت؟

نه، درد ما سانسور نیست. چنان که در افغانستان هیچ سانسوری 
وجود ندارد، پس چرا جهانی نشدند؟ نویسندگان ما به یک جای 
پای محکم نیاز دارند، چون عدم اطمینان اجازه نمی دهد آن ها به 

آرامش برسند.

گفته های هنرمند کاریکاتوریست در خصوص بازنشر کاریکاتورهای موهن 

بسیاری از مدیران فرهنگی ما پیاده فرهنگی هستند
 صباکریمی: محمدحسین نیرومند، هنرمند طراح و کاریکاتوریست در واکنش 
به بازنشر کاریکاتورهای موهن توسط نشریه فرانسوی »شارلی ابدو« اظهار کرد: 
من اطالعات دقیقی دارم که جریان صهیونیسم پشت صحنه نشریه شارلی ابدو  قرار دارد 
و فرانسه در اینجا نقش مهمی ندارد. البته دشمنی و کینه صهیونیست ها با مسلمانان نیز 

بر همگان روشن و آشکار است و ظاهراً تمامی هم ندارد.
وی در ادامه افزود: همان طور که می دانید نخستین باری که این کاریکاتورها چاپ شد، 
نفع آن را صهیونیســت ها بردند. یک کاریکاتوریست دست به حرکتی احمقانه زد و در 
ادامه آن داعش نیز واکنش بدتری نشان داد و در نهایت هم توپ مشکالت آن در دامن 

جهان اسالم افتاد.
نیرومنــد درباره ضرورت واکنش به چنین هجمه هایی عنوان کرد: جریان مقابله با این 
نوع برخوردهای صهیونیســت ها که زحمتش بر دوش آقای شجاعی طباطبایی است 
و  تاکنون چندین نمایشگاه و مسابقه در خصوص هولوکاست و صهیونیست ها برگزار 

کرده است، یک حرکت کامالً انفرادی است و سیستم پشت آن قرار نگرفته است. 
فردی معتقد و دغدغه مند با هزار زحمت مجموعه ای را متقاعد به اجرای چنین برنامه ای 

می کند که در نوع خود بسیار مهم است، چراکه پاشنه آشیل جریان صهیونیست این 
است که به آن ها بگویید شما حق دارید به مذاهب توهین کنید، اما هیچ کس حق ندارد 

نسبت به واقعه تاریخی که ساخته و پرداخته خودتان است، تردید داشته باشد.
وی تأکید کرد: مدیریت فرهنگی ما اساســاً چیــزی از این مفاهیم را درک نمی کند و 
نمی فهمد. اجازه بدهید خیلی قاطعانه بگویم بسیاری از مدیران فرهنگی ما پیاده فرهنگی 
هستند. این پرسش نباید از من پرسیده شود، این سؤال را سیستمی باید پاسخ دهد که 
پس از 40 سال هنوز نتوانسته یک فیلم علیه آمریکا بسازد، غیر از آنچه آقای شمقدری 

به نام »طوفان شن« ساخته است.
نیرومند در ادامه افزود: بزرگ ترین دشمن ما آمریکاست. او صدها فیلم علیه ما ساخته، اما 
ما یک فیلم علیه آن ها نساخته ایم. تمام کسانی که در ساخته نشدن این فیلم ها مشارکت 
داشــتند افرادی هستند که یا سوءنظر داشتند یا پیاده فرهنگی بودند و شما می توانید 
این را به همه بخش ها تعمیم دهید. مشکل این است که مدیران فرهنگی که شناخت 
و دغدغه داشته باشند و پشتیبان جریان انقالب و هنرمندان انقالبی باشند، بسیار کم و 
محدود هستند و اینکه می بینید کارنامه ما در همه بخش ها ضعیف است دقیقاً به همین 

علت  برمی گردد. 
اگر می بینید فیلمی ســاخته می شــود که دغدغه مفاهیم انقالبی دارد، اگر نمایشگاه 
تجســمی می بینید، اگر حتی طرح گرافیکی با این مضامین می بینید بدانید که این ها 
نتیجه زحمات و تالش فرد یا افرادی است که به جایی متصل نیستند و دغدغه دارند و 
نهادهایی مانند رسانه ملی، وزارت ارشاد و ... باید خودشان را موظف بدانند و از جریان 

هنر انقالبی پشتیبانی کنند که متأسفانه چنین چیزی وجود ندارد.

هنرهای تجسمی

بررسی فضای ذهنی نویسندگان مهاجرت در گفت وگو با سیداحمد مدقق؛ به انگیزه انتشار رمان »آتشگاه« 

درد ما سانسور نیست...
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فارسانی به شماره ملی 4679365633 به سمت بازرس اصلی و مهدی جمشیدی فارسانی به شماره ملی 4679416211 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. 
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آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی چوبینه 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  طوس 

10926 و شناسه ملی 10380266375

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مورخ 1399,04,28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
بتصویب   1398 نامه  تراز  و  مالی  صورتهای 
ملی  شماره  به  ابوالحسنی  حسن  آقای  رسید. 
0940559676 بسمت بازرس اصلی و آقای سعید 
مجیدی ایوری به شماره ملی0941796337 به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
برای  قدس  روزنامه   . گردیدند  انتخاب  مالی 

درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )976477(
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براس��اس مواد 97 و 100 الیحه قانونی اصالح قس��متی از قانون تجارت، بدینوسیله از 
کلیه س��هامداران ش��رکت دعوت می شود تا در جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده این 
ش��رکت که در ساعت 17:00 روز یکش��نبه مورخ 1399/6/30 در محل ساختمان اداری 

پدیده شاندیز تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
هم چنین از س��هامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان که تصمیم به ش��رکت در 
مجمع یاد ش��ده را دارند درخواست می ش��ود وفق ماده 99 الیحه قانونی اصالح قانون 
تجارت جهت دریافت برگ ورود به جلس��ه با در دس��ت داش��تن اصل کارت ملی و در 
صورتیک��ه به وکال��ت اقدام م��ی نمایند به انضم��ام وکالتنامه معتبر از س��اعت 9:00  
لغایت 13:00 روزهای 26 و 27 ش��هریورماه 99  به دفاتر امور س��هام ش��رکت واقع در :

1 - شاندیز، بلوار میرزا جوادآقا تهرانی ، مرکز خرید پدیده شاندیز. 
2 - تهران ، شهرک غرب ، اریکه ایرانیان ، رستوران پدیده در تهران

3 - مشهد ، چهارراه لشگر، نبش بهار17 ، درب داخل کوچه طبقه اول مراجعه نمایند.
بدیهی اس��ت وفق ماده 99 قانون تجارت فقط س��هامدارانی میتوانند در جلسه مجمع 

حضور یابند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند.
دس��تور جلس��ه:  1 - اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه شرکت از محل سود 

انباشته و مطالبات حال شده.
2- سایر مواردی که در صالحیت این مجمع می باشد . 

یادآوری می گردد :
ب��ا توجه به ش��یوع وی��روس کرونا و ش��رایط من��درج در نام��ه ش��ماره 104/31 مورخ 
1398/12/20 س��تاد ملی مبارزه با کرونا و نام��ه 440/50/ب/98 مورخ 1398/12/26 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر برگزاری مجامع با حضور حداقل س��هامداران 

و نظر به لزوم رعایت الزامات بهداشتی و پیشگیری از ابتال و انتشار بیماری ویروس 
کرونا و همچنین ضرورت برگزاری مجمع شرکت موارد ذیل را جهت اطالع و رعایت مفاد 
اعالم می دارد:  1 - حسب دستور مقامات بهداشتی جلسه مجمع حتی االمکان در فضای 

مناسب برگزار خواهد شد.
2 - مالحظه فاصله ایمنی حداقل یک مترونیم برای شرکت کنندگان در طول برگزاری 

مجمع مورد توجه و رعایت قرار گیرد.
3 - نظر به شرایط بهداشتی برگزاری مجمع در کوتاهترین زمان ممکن مدنظر می باشد.

4 -  همراه داشتن ماسک و دستکش الزامی می باشد.
5- خودکار و کاغذ یادداشت همراه داشته باشید.

6 - شرعا و عرفا مسئولیت رعایت نکات بهداشتی بر عهده تک تک حاضرین در جلسه 
بوده و تقاضای مجدانه بر رعایت اصول و نکات بهداشتی را داریم.

7- از آن دسته از سهامداران عزیزی که به هر دلیلی دچار عارضه بوده و ممکن است 
حضورشان برای خود و سایر افراد ایجاد مشکل نماید تقاضا می کنیم از طریق وکالت به 

دیگران حضور در مجمع داشته باشند.
8- با توجه به ضرورت رعایت بهداش��ت، ش��رکت از هر گونه پذیرایی معمول معذور 

خواهد بود.
9 - بعلت شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا درصورت هرگونه محدودیت های
 اعالم ش��ده توس��ط مقامات مس��ئول  و بهداش��تی متعاقبا اطالع رس��انی خواهد شد.

توضی��ح اینکه : درص��ورت فراهم بودن ش��رایط ارتباط اینترنتی ب��ا کیفیت همانند 
گذش��ته برگزاری مجمع در فضای مجازی بصورت زنده در دسترس سهامداران عزیز 

قرار خواهد گرفت.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز )سهامی عام(
به شماره ثبت :  22829  و شناسه ملی : 10380382990 

هیئت مدیره شرکت

اص����ل پروانه حمل س����اح ش����کاری گلوله 
زنی به ش����ماره سریال 2472462 متعلق 
به آقای مجتبی ملکی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ب���ه  آپاچ���ی  موت���ور س���یکلت  ب���رگ س���ند 
س���بز  رن���گ  پ���اک 57139-722   ش���ماره 
ش���ماره موتور E4DE2596897 شماره تنه 
N2G *** 160V9311712 مفق���ود گردی���ده  
باش���د. م���ی  س���اقط  اعتب���ار  درج���ه  از  و 
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سند کمپانی خودروی سواری پژو 206 مدل 1383 
رن���گ قرمز متالیک به ش���ماره انتظامی 474د67 
ایران 36  شماره موتور FSM84699776 و شماره 
شاسی 83624626 به مالکیت اسفندیار دالوری  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باشد. 
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 س���ند و فاکت���ور ف���روش خودرو  س���واری پ���ژو تیپ
روغن���ی  س���فید  رن���گ   1396 م���دل   PARS-Tu5
شاس���ی  ش���ماره   181B0029069 موت���ور  ش���ماره 
پ���اک  ش���ماره    NAAN11FEXHH037655
713م13ای���ران 95 بن���ام حمی���د بلوچ���ی مفق���ود 
گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط م���ی باش���د .
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  CNGکارت ماشین سیستم سواری سایپا تیپ تیبا
نام مالک محبوبه اس���دی  مدل 1394   به ش���ماره 
پاک 12ایران691س59  ش���ماره موتور 8205563  
 NAS812100F5815274 شاس���ی   ش���ماره 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد .
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 J5 برگ سبز و سند  کمپانی خودروی سواری جک
 4G93DDAF023435 مدل 1394 به شماره موتور
و شماره شاسی NAKNG7241FB127266 شماره 
انتظام���ی ای���ران 36- 919 و 55 به نام  بی بی ربابه 
کیش بافان مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
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ب���ه  کارت دانش���جویی اینجان���ب س���مانه ابوی���ی 
 96 ورودی     9601244 دانش���جویی  ش���ماره 
نیکبخ���ت  دانش���گاه  مخاب���رات سیس���تم  رش���ته 
سیستان و بلوچستان و شماره ملی 3610722576   
مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط اس���ت. 
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