
ریگی بد شانس بود!
از ترامپ بگیرید تا برخی کاربران عادی و 
غیرعادی برای نوید افکاری هشتگ درست 
کردند کــه اعدامش نکنید. بعد از قصاص 
این قاتل، یکی از کاربران فضای مجازی در 
توییتر نوشت: »عبدالمالک ریگی بدشانسی 
آورد، زمانی دســتگیر شد که شبکه های 
اجتماعی به این شکل نبود وگرنه همین 
جماعت هشتگی، براش هشتگ آزادی می زدن و بی گناه معرفیش می کردن«. 
کاربر دیگری هم با انتشار عکس یک جنایتکار داعشی معروف نوشت: »والدت 
گاشی، قهرمان آلمانی کیک بوکسینگ جهان که به داعش پیوست و سال 2015 
کشته شد. اگر توسط ایرانی ها کشته یا اسیر می شد احتمال زیاد، االن ترامپ و 

پمپئو و مزدورانشون با عکس های مبارزاتش برایش هشتگ ها ترند می کردند«.

بایکوت خبری
مجید مجیدی که فیلمش »خورشید« در 
جشنواره ونیز درخشید و جایزه گرفت، در 
مراسم آغازین این جشنواره از کسی و جایی 
تعریف و تمجید نکرد و فقط و فقط درباره 
تحریم ها و تهدیدهای بی رحمانه غرب علیه 
ایران حرف زد و از آن انتقاد کرد. یک فعال 
رسانه ای در توییتر نوشته است: »اگه مجید 
مجیدی در جشنواره ونیز بد جمهوری اسالمی رو می گفت االن همه براش پیام 
می دادن؛ اما چون مثل خیلی ها وطن فروشــی نکرده از جانب برخی به ظاهر 
هنرمندان انگار نه نگار که برگزیده جشنواره ونیز شده و بایکوت خبریش کردن«.

آخرین خبر
می دانید که کرونا، حجت االســالم شیخ 
حسین انصاریان را در بستر بیماری انداخته 
است. دیروز کمی مانده به ظهر، ویدئویی 
در فضای مجازی پخش شد که ایشان در 
این فیلم می گفت: »مردم به خانواده هایتان 
بگوییــد نگذاریــد من توی بیمارســتان 
بمیرم...«. همین ماجرا سبب شد همه فکر 
کنند حال بیمار رو به وخامت است. بنابراین چند ساعت بعد صفحه اینستاگرامی 
منتســب به ایشان نوشت: »با توجه به پیگیری های مکرر دوستداران اهل بیت 
نسبت به وضعیت حال استاد انصاریان به اطالع می رساند با عنایت الهی و دعای 

مؤمنان، روند درمانی مناسب و حال عمومی استاد رو به بهبود است...«.

روی پای خودمان 
تحریم هــای دارویی البته که بــرای ایران و 
ایرانی ها دشواری های فراوانی را ایجاد کرده 
اســت. با وجود این هستند کســانی که از 
زاویه ای متفاوت بــه ماجرای تحریم ها نگاه 
می کنند و فکرشــان دنبال تســلیم شدن 
نمی رود. دانیال معمار، فعال رسانه ای درهمین 
زمینه در توییتر نوشته است: »تحریم دارویی 
سند خباثت ذاتی آمریکایی هاســت، اما حاال ۹۷ درصد داروهای ضروری را تولید 
می کنیم، 10۷شرکت داروسازی و هزار و 100 شرکت دانش بنیان در حوزه سالمت 
داریم، تولیدکننده 20 دارو با تکنولوژی سطح باال هستیم و جزو هفت داروساز برتر 

دنیا به حساب می آییم. تحریم کنید، روی پای خودمان می ایستیم«.

روایت اول
 باز هم مرغ های زامبی!

 محمد تربت زاده در ماه های اخیر بارها فیلم هایی از 
»مرغ های زامبی« در فضای مجازی منتشر شده که این 
فیلم ها هربار با بازنشر گسترده در میان کاربران، تبدیل به 

یکی از ترندهای روز فضای مجازی شده اند. 
همین چند روز پیش هم فیلم جدیدی در فضای مجازی 
منتشر شد که نشان می داد در برخی از مرغداری ها، مرغ ها 
به صورت غیرطبیعی به یکدیگر حمله کرده و با نوک زدن، 
همدیگر را زخمی می کنند. شدت جراحات در مواقعی به 

قدری زیاد است که موجب تلف شدن مرغ ها می شود.
کاربران همان زمان هشــتگ #زامبــی را در توییتر داغ 
کردند. یکی از کاربران نوشــته بود: »تو این شرایط فقط 
خبر زامبی شدن مرغ ها رو کم داشتیم که ظاهراً اونم به 

حقیقت پیوسته«.
پس از باال گرفتن حاشیه های این ماجرا در فضای مجازی، 
مســئوالن اعالم کردند این اتفاق در اثر شــیوع بیماری 
»کانیبالیسم« در میان مرغ ها صورت گرفته و ماجرا ربطی 

به زامبی شدن آن ها ندارد! 
کانیبالیسم به زبان ساده می شــود »خودخوری طیور«. 
معموالً هم به دلیل عدم تناسب در جیره غذایی، محیط 

نامناسب و تراکم باال در میان مرغ ها شایع می شود.
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی همان 
موقع در زمینه این بیماری توضیح داده بود: »این بیماری 
کانیبالیسم است که منشــأ ویروسی یا عفونی نداشته و 
در حقیقت یک عادت و رفتار پرخاشــگرانه در بین طیور 
است که موجب خودخوری یا دیگرخواری می شود. این 
اتفاق زمانی رخ می دهد که به پرنده اســترس وارد شود. 
در این بیماری، طیور شروع به نوک زدن یکدیگر می کنند 
و گاهی پارگی و جراحت به حدی می رسد که مرغ تلف 

می شود و از بین می رود«.
هرچند پس از این توضیحات، حواشــی تقریباً در فضای 
مجازی پایــان گرفت اما به تازگی فیلم دیگری در فضای 
مجازی منتشر شده که فردی در آن ادعا می کند مرغ ها 
به بیماری جدید و زامبی مانندی که عملکردش شبیه به 
»هاری« است، مبتال شــده اند و مرغداری ها بدون توجه 
به این موضوع، این طیــور را در بازار عرضه می کنند که 

می تواند برای انسان ها خطرناک باشد.
نایب رئیــس انجمن صنفی مرغداران گوشــتی اما روز 
گذشته این شایعه را رد کرد و توضیح داد: در فیلم جدید 
منتشر شــده در فضای مجازی که در آن مرغ ها به جان 
یکدیگر افتاده اند، چیزی به جز همان بیماری کانی بالیسم 

مشاهده نمی شود.
حبیب اسداهلل نژاد دراین باره گفته است: »پدیده یا اتفاقی 
جدید رخ نــداده و در این واحدها بیماری خودخوری یا 
کانی بالیسم شیوع پیدا کرده است. دالیل مختلفی ازجمله 
تراکم بــاال، باالنس نبودن جیره، گرســنگی، اختالالت 
ژنتیکی، نور باال و... می تواند موجب شــیوع این بیماری 
شود که در آن مرغ ها دچار نوعی خشونت می شوند و به 
یکدیگر نوک می زنند. در مرحله بعد به جوجه هایی نوک 
می زنند که زخمی و خونی شــده اند و حتی ممکن است 

موجب مرگ بعضی از جوجه ها شوند«.
او همچنیــن توضیح داد: در صــورت مدیریت صحیح با 
اقداماتی مانند باالنس جیــره، کاهش نور، کاهش تراکم 
اســتفاده و ریختن پوســته جو یا برنج روی دان و اعمال 
مدیریتی صحیح پس از چند روز این بیماری قطع می شود.

نایب رئیس کانــون انجمن صنفی مرغداران گوشــتی 
درباره شــایعه هایی که موجب شــده خیلی ها از خرید 
مرغ صرف نظر کنند هم گفت: »کلیپ منتشــر شــده با 
هدف تشویش اذهان عمومی و کاهش انگیزه مردم برای 
دسترسی به ارزان ترین و با کیفیت ترین کاالی پروتئینی 
ساخته شده و یک شیطنت رسانه ای است که هر از گاهی 

در مورد مرغ شاهد آن هستیم«.
اســداهلل نژاد در پایان در باره حواشــی مربوط به ایجاد 
مشکل شــرعی یا پزشــکی در مصرف مرغ هایی که به 
بیماری کانی بالیســم دچار شــده اند، گفت:»نکته قابل 
توجه درمورد بیماری کانی بالیســم این است که مرغ ها 
فقط گوشت مرغ زخمی را نوک می زنند و پاره می کنند 
و معمــوالً آن را نمی خورند. اگرچــه در صورت خوردن 
هــم هیچ اتفاق خاصی رخ نمی دهد، زیرا پرندگان بومی، 
پرندگان شکاری، مرغ های بومی و محلی همه چیزخوار 
بوده و حیوانات کوچک تر را شکار و تغذیه می کنند و ما نیز 

از آن ها استفاده می کنیم و مشکلی هم ایجاد نمی شود«.

روایت دوم 
تا پایان سال 2024

شــایعه های مربوط به ساخت واکســن کرونا انگار قرار 
نیســت هیچ وقت پایان بگیرند. درحالی که بسیاری از 
مؤسسات تحقیقاتی جهان اعالم کرده اند امکان دسترسی 
به واکســن کرونا تا سال های آینده وجود ندارد اما برخی 
از مؤسسات هم شــروع به توزیع واکسن در میان مردم 
کرده اند! این اتفاق موجب به وجود آمدن شــائبه واقعی 
نبودن واکسن های توزیع شده در میان مردم شده است. 

با اینکه هنوز هیچ منبع مشخصی برای یافتن پاسخ به این 
پرسش که چه زمانی بیماری کرونا به پایان می رسد وجود 
ندارد، اما می شود به حرف های برخی از مؤسسه هایی که 
سابقه علمی و عملی بهتری در زمینه تولید واکسن دارند 

تا حدودی تکیه کرد. 
»آدار پوناواال« مدیر اجرایی یکی از همین مؤسســه های 
معتبر به نام »ســروم« است که در هند فعالیت می کند. 
خبرهای دستیابی این مؤسسه به واکسن کرونا و توزیع آن 
میان مردم هند بارها تیتر رسانه های مختلف شده است. 

پوناواال اما روز گذشته در مصاحبه ای که بازخورد زیادی در 
فضای مجازی در سرتاسر جهان داشت، به تمام شایعه ها 
درباره واکسِن ساخته شــده در این مؤسسه پایان داد و 
خطاب به تمام مردم جهان اعالم کرد امکان ندارد تا پیش 
از پایان ســال 2024، همه  مــردم جهان در مقابل کرونا 

واکسینه شوند!
البته این در شرایطی اســت که واکسن کرونا یک ُدزی 
)واکسنی که طی دو نوبت به افراد تزریق می شود( باشد! 
طبق گفته پوناواال بیش از 15 میلیارد ُدز واکسن برای تمام 
مردم جهان مورد نیاز است. این درحالی است که مؤسسه 
ســروم هند به عنوان بزرگ ترین مرکز ســاخت واکسن 
کرونا در جهان، ضمن همکاری با پنج غول داروســازی 
بین المللی، در خوشبینانه ترین حالت می تواند یک میلیارد 
ُدز واکســن کرونا تولید کند که نیمی از آن ســهم خود 
هندی هاست. در این میان شاید شما هم جزو آن دسته 
باشید که دلشان را به ادعاهای برخی از سیاستمداران در 
گوشــه و کنار دنیا خوش کرده اند، اما آقای پوناواال ضمن 
رد همه این ادعاها درباره این موضوع گفته اســت:»من 
می دانم که جهان می خواهد درباره موضوع عرضه واکسن 
کووید1۹ خوشبین باشد اما در حال حاضر نشنیده ام که 

کسی حتی به آن سطح نزدیک شده باشد«.
البته این مطلب را نگذارید به پای بدبینی و القای ناامیدی. 
در عوض بیایید کمی منطقی باشــیم و خودمان را برای 

سال های احتماالً کرونایی پیش رو آماده کنیم!
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 گفت وگو با داوود فتحعلی بیگی، کارگردان تئاتر »عموهاشم« که روایتی از یک اشقیاخوان است

پایداری تعزیه خوان ها مانع فراموشی این هنر شد

گاهی باید عرصه را خالی کرد

برای من بیرون رفتن از خانه در روز های تعطیل و از جمله روز جمعه یعنی 
پناه بردن چند ســاعته به آب و درخت و کوه و همه آن چیزهایی که به نام 
طبیعت می شناســیم؛ همه آن چیزهایی که سراپا آرامش هستند؛ همه آن 
چیزهایی که می توانند ما را برای چند ساعت از زندگی شهری که گریبانمان 
را گرفته اســت نجات بدهد. در این میــان چیزی که از طبیعت انتظار دارم 
و به جســت وجوی آنم، آسایش و آرامش اســت. وقتی در کنار رودخانه ای 
می نشینیم دوست داریم صدای جریان آب، تنها صدایی باشد که سکوتمان را 
برهم می زند. اما برای همه آدم ها طبیعت رفتن این گونه معنا نمی شود. همین 
جمعه ای که گذشت در جوار رودخانه روستای سرسبز و ییالقی دهبار پس 
از چنــد کیلومتر پیاده روی، جایی پیدا کردیم و با دوســتان زیراندازی برای 
نشســتن پهن کردیم. چند قدمی دورتر از ما دو دوست کوهنورد هم بساط 
چایی راه انداخته بودند اما چشــمتان روز بد نبیند به فاصله 50 متر یا کمی 
بیشــتر از آن، گروهی آمدند و نشستند که بعد از نیم ساعت همه سکوت و 
آرامش دره را به هم زدند. ماجرا از پخش موسیقی و ترانه های مختلف شروع 
شد. برای اینکه گروه به اندازه کافی از موسیقی لذت ببرند با خودشان آمپلی 
فایر هم آورده بودند و چشمتان روز بد نبیند و گوشتان موسیقی بد نشنود! 

انگار در دره عروسی برپا شده بود. 
صدای جیغ و دست بود که آسایش ما چند نفر و دو دوست همسایه را بر هم 
زده بود. فکر کردیم پس از چند دقیقه حتماً به خودشــان می آیند و رعایت 
دیگران را هم می کنند، اما پس از نیم ســاعتی پخش ترانه های جور واجور، 
نوبت به پخش نوحه و ورود به فاز عزاداری رسید. نمی توانستم تصور کنم که 
هدف از این تنوع موســیقایی چیســت؟ پس از 10 دقیقه ای پخش نوحه با 
بلندترین صدا، دوباره نوبت ترانه شد و بعد از این ها نوبت شیرین کاری پشت 
میکروفون. داد زدن، در آوردن صدا های مختلف و خندیدن های گوش خراش. 
مانده بودم که باید چه واکنشــی انجام بدهم. با خودم فکر کردم باالخره یک 
نفر در این گروه ۳0 یا 40 نفره به خود می آید و جلو این همه ســر و صدا را 
می گیرد، اما ماجرا همچنان ادامه داشت. فکر کردم به جای اینکه بروم تذکر 
بدهم و احتماالً جوابی بشــنوم که ماجــرا را برایم بد تر بکند، زودتر صبحانه 
بخوریم و منطقه را به نفع برهم زنندگان آسایش خودمان ترک کنیم و همین 
کار را هم کردیم، آن هم با توافق محکم دوستانم. گاهی باید عرصه را خالی 
کرد آن هم به نفع روح و روان خودمان. برای همین به محض صرف صبحانه، 
دوباره کوله ها را برداشتیم و تا جایی که می توانستیم از منبع آلودگی صوتی 

دور شدیم.

زندگی چهل تکه است

رقیه توسلی: بی توجه به کرونا یکهو سر می رسند و شیرجه می زنند کنارم. 
خیلی وقت اســت عادت کردم بی پس و پیش، همه جا باشــند. خانوم ها را 

می گویم؛ مالحت و مالمت را.
نشســته ام جلو تلویزیون. اخبار پخش می شود. به یاد آقاجان، کانال را عوض 

نمی کنم. البته او برعکس من، هیچ برنامه ای را از نصفه دنبال نمی کرد.
آرامش ندارم. حقیقتش ماه هاست از شنیدن خبرهای تازه می ترسم و به َمَثل 

بی خبری، خوش خبری ایمان آورده ام. 
آمار فوتی ها و مبتالیان به کرونا و اختالس میلیاردی و تشییع آیت اهلل صانعی و 

اولین فیلسوف زن ایرانی- بانو طوبی کرمانی- نصیبم می شود.
آه بلندی می کشم. مالحت هم می کشد. مالمت، بلندتر از ما.

وسط یک دنیا تلخی، دست و پا می زنم و سر به زیر، تمام فکرم می رود پیش 
آقاجان. به اینکه چرا هیچ وقت دلیل عالقه اش به اخبار را سؤال نکردم. اینکه 
واجب اســت آیا هر شب خودت را زجر بدهی بابا؟ چرا نپرسیدم روح و روانت 

تیغ برنمی دارد این همه هر نوبه غمدارش می کنی؟ 
که مالحت ُسقلمه ام می زند گوش کن. زیرچشمی نگاهش می کنم. اشاره اش به 

مانیتور است. کله بلند می کنم سمت تلویزیون.
باورم نمی شود آنی 180 درجه تغییر موقعیت بدهم و شیرین شود کامم. اما 
می شود. حاج محمد چراغِی خّیر، کام همه بینندگان را شیرین می کند و اخبار 

دردآلود را در َدم می شوید.
از این رو به آن رو می شــوم. شش دانگ حواســم را می دهم به گزارش واقف 
نوری. می بینم و می شنوم که به داد ایتام شمالی رسیده و 60 میلیارد تومان را 

ریخته پای زندگیشان.
توی ســرم کلمه »وقف« قِل می خورد به چپ و راســت... »اخبار خوب« قِل 
می خورد به چپ و راست... »آقاجان« قِل می خورد... کرونا... دست به خیری... 

نیکوکاری.
تلویزیون را خاموش می کنم. »مالحت« بلند می شود چای می آورد با شیرینی. 
مالمت چشم هایش را می بندد. من برای آقاجان فاتحه می خوانم و برای اموات 

آقای چراغی.

روزمره نگاری

حکایت امروز

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir
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حمیدرضا خداشــناس: لیگ قهرمانان آســیا که از 
دیروز از ســر گرفته شده است امشب پیگیری می شود 
و دو نماینده دیگر کشــورمان بایــد در مقابل حریفان 
ســعودی خود قرار گیرند. دو بــازی ای که نتیجه اش 
برای پرسپولیس و سپاهان بسیار مهم است و در صورت 
عدم نتیجه گیری در این بازی  ها کارشان برای صعود در 

بازی های پیش رو با مشکل خواهد خورد.

تقابل شاگردان یحیی با صدرنشین گروه#
در گروه C لیگ قهرمانان آســیا تیم فوتبال پرسپولیس 
امشــب از ســاعت 22:30 به مصاف التعاون عربستان 
خواهد رفت که با 6 امتیاز صدرنشــین این گروه است و 
نماینده کشــورمان با یک امتیاز در رده سوم جدول قرار 
گرفته اســت. بدون شک شاگردان یحیی گل محمدی 
اگر می خواهند از این گروه صعود کنند با توجه به اینکه 
الدحیل قطر و حتی الشارجه امارات دیگر تیم های حاضر 
در این گروه هستند، باید سه امتیاز بازی مقابل نماینده 
عربستان را از آن خود کند در غیر این صورت امید هایش 
برای صعود از این گروه کمرنگ خواهد شد. نباید فراموش 
کرد پرسپولیس در روزهای اخیر و پیش از سفر به قطر 
با حواشی مختلفی همراه بود، از جدایی بازیکنانی مثل 
علیپور و ترابی گرفته تا تهدید به استعفای گل محمدی 
و تأخیر در تمدید قرارداد چند بازیکن سرشــناس این 
تیم که امیدواریم حواشــی پیش آمده در بازی نماینده 
کشورمان مقابل حریف سعودی تأثیری نگذارد، هر چند 
نتایج ضعیف حریف پرسپولیس در لیگ عربستان و چهار 
شکســت متواری این تیم در هفته های اخبر تا حدودی 
پرسپولیس را می تواند به کسب نخستین پیروزی اش در 

این گروه امیدوار کند.

رونمایی از خرید های جدید دو تیم#
ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس که در فصل نقل و 
انتقاالت چند بازیکن را از دســت داد، تصمیم به استفاه 
از بازیکنان تــازه وارد در ترکیب اصلی این تیم در بازی 
مقابل التعاون دارد. ســعید آقایی، حامد لک، عیسی آل 
کثیر، احسان پهلوان، میالد سرلک، علی شجاعی و آرمان 
رمضانی خریدهای تابســتانی پرســپولیس هستند که 
اســامی آن ها به فهرست نهایی بازیکنان این تیم اضافه 
شــد. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس که دیگر 
مهدی ترابی، علی علیپور، کریستین اوساگونا و علیرضا 
بیرانونــد را در اختیار ندارد قصد دارد از بازیکنان جدید 

خود در ترکیب اصلی استفاده کند. البته التعاون عربستان 
دو مهاجم خارجی جدید خریــداری کرده و می خواهد 
دیوک، مهاجم اســترالیایی و ایاگــوی برزیلی را مقابل 

پرسپولیس آزمایش کند.

گل محمدی: دیدار با التعاون مثل فینال است#
اما دیروز یحیی گل محمدی در نشست خبری پیش از 
بازی تیمش با التعاون عربستان به سختی این دیدار اشاره 
و اظهار کرد: بازی با التعاون برای ما حساسیت باالیی دارد 
همچنان که خودتان می دانید این بازی برای پرسپولیس 
سرنوشــت ساز اســت. رقیب ما در لیگ قهرمانان آسیا 
بازی های خوبی انجام داده و نتایج خوبی کســب کرده 
است. این دیدار برای پرسپولیس به منزله فینال است و 
باید نتیجه خوبی کسب کنیم. گل محمدی ادامه داد: ما 
به عنوان مربی و بازیکنان پرســپولیس انگیزه الزم برای 
حضــور قدرتمند در این رقابت ها را داریم و خیلی خوب 
می دانیم دیدار با التعاون آســان نیست و تیم های رقیب 
ما در پرســپولیس در این گروه همه قدرتمند هستند و 

سطح باالیی دارند.

آزمون سخت محرم در نخستین تجربه مربیگری#
کاپیتان ســابق و مرد محبوب اصفهانی هــا که روزگاری 
نه چندان دور با هنرنمایی در وسط میدان برای طرفداران 
سپاهان دلبری می کرد، حاال در سپاهان جانشین قلعه نویی 
شده که نتوانســت در بازگشت مجددش به نصف جهان 
افتخارات گذشته اش را جبران کند. بدون شک سپاهانی ها 
با انتخاب نوید کیا نوعی ریسک کرده و وارد فاز جدیدی 
شــده اند که اگر محرم بتواند نتایج خوبی را با زردپوشان 
بدست آورد، ساکت و همکارانش جواب جوان گرایی شان 
را گرفتــه اند، در غیر این صورت بدون شــک باید مقابل 
سیبل انتقادات هواداران سپاهان قرار گیرند. مرد محبوب 
نصف جهان اما در نخستین تجربه سرمربیگری اش باید در 
آسیا و مقابل النصر عربستان قرار گیرد که با چهار امتیاز 
و هم امتیاز با الســد در رده دوم جدول قرار گرفته است. 
بدون شک نوید کیا کار مشکلی در این بازی خواهد داشت 
ولی اگر بتواند در این بازی به پیروزی دست یابد با توجه 
به سه امتیازی که دارد حداقل می تواند خود را به جایگاه 
دوم جدول برساند و به صعود از این گروه امیدوار باشد. از 
بدشانسی یا خوش شانسی نویدکیاست که در اولین تجربه 

سرمربیگری، باید تیمش را در چهار بازی بسیار سنگین 
هدایت کند. اینکه او بتواند از این بازی ها سربلند خارج شود 

بی تردید رؤیایی است که خیلی ها در ذهن می پرورانند.

النصر خطرناک تر از الهالل#
درباره النصر نخستین حریف محرم بد نیست بعضی نکات 
را بدانید تا متوجه شوید نوید کیا و شاگردانش سخت ترین 
بــازی را در بیــن نمایندگان ایــران در آغاز مجدد لیگ 
قهرمانان خواهند داشت. النصر تیمی بسیار آماده است که 
از بین هشــت  ستاره خارجی اش مجوز استفاده از چهار 
بازیکن را دارد، با وجود این آمار خیره کننده 63 گل در دو 
فصل عبدالرزاق حمداله در لیگ عربستان و درخشش این 
تیم در همه بازی های اخیر نشان از قدرت این تیم دارد. 
جالب اینکه النصری هــا در بازی های خارج از خانه لیگ 
عربستان در این فصل حتی از الهالل هم بهتر کار کرده اند 
و بهترین تیم عربســتان بوده اند و حضور در دوحه برای 
آن ها به نوعی بازی خارج از خانه محسوب می شود. همه 
این نکات نشان می دهد نماینده کشورمان برای پیروزی 

مقابل این تیم سعودی کار سختی را در پیش دارد.

پرسپولیس و سپاهان به دنبال اعاده حیثیت

ارتش سرخ و طوفان زرد مقابل سعودی ها

»رادو«  در میان بازیکنان تأثیرگذار در لیگ قهرمانان آسیا
ورزش: سایت »ESPN« پیش از آغاز دوباره لیگ قهرمانان آسیا 2020 به معرفی 
پنج بازیکنی پرداخت که می توانند در این رقابت ها بدرخشند و برای تیم ها تأثیرگذار 

باشند.
نام رادوشــوویچ، دروازه بان پرسپولیس در میان این پنج چهره ویژه دیده می شود.  
چهار بازیکن دیگر که می توانند برای تیم هایشان در این رقابت ها تأثیرگذار باشند 
عبارتند از: کازورال )السد قطر(، گومیس)الهالل عربستان(، ایگور سرگیف )پاختاکور( 

و المعز علی )تیم الدحیل( هستند.

قدوس به برنتفورد نزدیک شد
ورزش: به نقل از تلگراف، باشــگاه برنتفورد به احتمال فراوان پروسه انتقال سامان 
قــدوس، مهاجم ایرانی آمیای فرانســه را در روزهای آینده تمام می کند. قدوس از 
مدت ها قبل در رادار برنتفورد قرار داشت و مذاکره سران این باشگاه با همتایانش در 
آمیا به مرحله پایانی رسید. این رسانه انگلیسی در ادامه این خبر آورده است: قدوس 
در بازی اخیر آمیا در لیگ دسته دوم فرانسه غایب بود که این موضوع نشان دهنده 
نزدیک شدن انتقالش به برنتفورد است. برنتفورد در چمپیونشیپ، سطح دوم فوتبال 

باشگاهی انگلیس حضور دارد و برای صعود به لیگ برتر تالش می کند.

تداوم صدرنشینی شارلروا با گلزنی کاوه رضایی
ورزش: صدرنشین لیگ برتر بلژیک سه امتیاز ارزشمند را در بازی خارج از خانه 
بدست آورد.  دیدار تیم های وارخم و شارلروا در هفته پنجم ژوپیلر لیگ بلژیک 
با نتیجه 2 بر صفر به ســود شــارلروایی ها پایان یافت. کاوه رضایی گل نخست 
شــارلروا را در دقیقه 71 به ثمر رساند. نیچولســون زننده گل دوم این تیم در 
دقیقه 88 بود. کاوه رضایی 79 دقیقه در ترکیب شــارلروا بازی کرد و ســپس 
تعویض شد. علی قلی زاده، دیگر بازیکن ایرانی این تیم در دقیقه 88 جای خود 

را به کوستا داد.

دیاباته بلیت باشگاه استقالل را سوزاند! 
ورزش: مهاجم مالیایی استقالل با وجود تهیه بلیت از سوی باشگاه اما به قطر نرفت 

تا شایعات درباره اش قوت بگیرد.
مسئوالن باشگاه استقالل در آخرین اقدام شب گذشته از فرانسه بلیت مستقیم او 
را به دوحه تهیه کرده بودند و امید می رفت دیاباته به قطر برود اما این اتفاق نیفتاد.

جالب اینکه دیاباته هیچ اطالعی به مســئوالن استقالل برای عدم سفرش به قطر 
نداده و مشخص نیست چرا این اتفاق افتاده است. غیبت دیاباته غیرموجه است و 

باید دید واکنش مسئوالن استقالل به این موضوع چیست؟

سینا حسینی: رؤیافروشی ســعادتمند بــه هواداران 
استقالل خیلی زود نقش بر آب شد تا هر آنچه هواداران 
اســتقالل در طول دو هفته گذشته در تصورات خود از 
شکل گیری یک تیم رؤیایی پیش بینی کرده بودند دود 

شود.
احمد سعادتمند که باور داشــت می تواند بدون اطالع 
وزارت ورزش و مجوز هیئت مدیره تفکرات خود را پیاده 
کند، پس از مذاکره با نمایندگان استراماچونی در ایتالیا 
در برنامه ورزش و مردم مدعی شــد ما با استراماچونی 
مذاکره کردیم. پس از چنــد روز مذاکره هیئت مدیره 
سعادتمند را زیر سؤال و جواب گرفت اما او مدعی شد 
همه چیز مهیای شــکل گیری استقالل رؤیایی است و 
با خریدهایی ایده آل استقالل می تواند با استراماچونی 
فعالیت خود را از سر بگیرد، هیئت مدیره که حرف های 
سعادتمند را باور نداشت تا پای کنار گذاشتن وی پیش 
رفت اما سعادتمند با ورود یک هوادار متمول قاعده بازی 
را تغییر داد و با جذب محمدحســین مرادمند و رشید 
مظاهری به نوعی حضورش در استقالل را موقتاً تثبیت 

کرد.

بازگشت 85 میلیاردی#
با پست اینستاگرامی مدیر برنامه استراماچونی مدیران 
استقالل متوجه شدند به هیچ وجه امکان بازگشت استرا 
به تهران نیست چون حضور وی نزدیک به 85 میلیارد 

تومان برای آبی پوشان پایتخت آب می خورد.
ســکوت سؤال برانگیز سعادتمند تا جایی پیش رفت 
که مسئوالن ســازمان لیگ و برخی رسانه ها پرده از 
ایمیل محرمانه برداشــتند تا فشــار روی سعادتمند 
بیشتر از قبل شــود. گفته می شــود، استراماچونی 
رقم پیشــنهادی بســیار باالیی )بیش از 2 میلیون 

یورو( در ســال بعالوه آپشــن های فراوان نظیر حق 
فســخ یکطرفه، حق غرامت در صورت فســخ )حتی 
یکطرفه(، غرامت خدشه به وجهه ورزشی در صورت 
فســخ و حتی فســخ یکطرفه موجه، چندین نوبت 
بلیت های رفت و برگشت بیزینس کالس برای خود، 
خانواده و دســتیارانش، عدم حضــور هیچ ایرانی در 
کادر فنی و برخی پیش شرط های دیگر عنوان کرده 

است.

الکس نوری#
به همین دلیل حاال وقت آن رســیده بود که پلن دوم 
اســتقالل برای انتخاب مربی فصل بعدش آغاز شــود، 
جایی که گفته می شــود به احتمال فراوان الکس نوری 
به همراه فریدون زندی، آرش برهانی و خسرو حیدری 
هدایت استقالل را در دست گیرند، البته در کنار نام این 
سرمربی ایرانی تبار اروپایی نام هایی چون محمود فکری 
و جواد نکونام شنیده می شود که با وجود قرارداد نکونام 
با استقالل به احتمال زیاد محمود فکری شانس بیشتری 

برای هدایت استقالل را داشته باشد.

رفتن سعادتمند#
حاال گفته می شــود، بازی مدیریتــی وزارت ورزش و 
باشگاه اســتقالل همچنان ادامه دارد و طرفین منتظر 
پایان مسابقات این تیم در لیگ قهرمانان آسیا هستند 
تا بتوانند گام های آخر برای انتخاب ترکیب مدیریتی و 
فنــی این تیم برای حضور در فصل آینده را بردارند. در 
این میان جدایی احمد سعادتمند و تغییرات مدیریتی که 
صورت خواهد گرفت یکی از گزینه هاست و آمدن یک 
ســرمربی ایرانی گزینه بعدی است که البته همه این ها 

پس از لیگ قهرمانان آسیا تعیین تکلیف خواهد شد.

ورزش: ســرمربی تیم ملی وزنه برداری از بازگشت 
وزنه بــرداران به اردو در اوایل آبــان خبر داد. محمد 
حســین برخواه درباره زمان آغــاز اردوی تیم ملی 
وزنه بــرداری بیان کرد: مــا هماهنگی های الزم را با 
فدراسیون انجام داده ایم و اوایل آبان اردوی ما شروع 
می شود. برنامه ای که به فدراسیون ارائه کرده ایم این 

است که اردو را با 12 نفر شروع کنیم.
او ادامه داد: فکر می کنم اواخر آبان هفته اول لیگ برگزار 
شــود که البته هنوز نهایی نشده است. پس از برگزاری 
نخســتین مرحله لیگ نفراتی که آماده باشند و شرایط 

مناسبی داشته باشند به اردو اضافه می شوند.

شرایط خوب سهراب#
برخواه در مورد وضعیت سهراب مرادی گفت: تا جایی که 
من اطالع دارم شرایط او نسبتاً مناسب است و تمرینات 
نرمالــی را دنبال می کند و امیدوارم با شــروع اردوها به 
بهترین فرم خودش برســد. فکر می کنم در دو مسابقه 
گزینشــی المپیک باید شرکت کند تا از لحاظ امتیازی 
مشکلی نداشته باشد و بتواند سهمیه المپیک را بدست 

بیاورد.

خیز برای قهرمانی آسیا#
ســرمربی تیم ملی درباره اینکه فدراســیون جهانی 
وزنه بــرداران را بالتکلیــف گذاشــته و تقویم جدید 
را اعــالم نکرده اســت تصریح کرد: زمــان برگزاری 
مسابقات انتخابی المپیک بیشتر قاره ها به جز آسیا در 
ســال 2021 مشخص شده است و اسفند و فروردین 
برگزار می شود. از طرفی 10 اردیبهشت 1۴00 مهلت 
برگزاری مســابقات کسب ســهمیه المپیک به پایان 
می رسد بنابراین مسابقات آسیایی بی گمان در اسفند 

و یا فروردین برگزار می شود. ان شاءاهلل ما خودمان را 
ابتدا برای جام فجر که بهمن برگزار می شود و سپس 
برای قهرمانی آسیا آماده می کنیم. او افزود: البته غیر 
از المپیک ما مسابقات دیگری در سال 2021 داریم 
که باید آن هــا را مد نظر قرار بدهیم مانند بازی های 
همبستگی کشورهای اســالمی و قهرمانی جهان که 

هنوز در تقویم فدراسیون جهانی وجود دارد.

آخرین وضعیت ملی پوشان#
برخواه در پاسخ به این پرسش که در تعطیلی اردوی تیم 
ملی از وضعیت دیگر ملی پوشان خبر دارد یا خیر تأکید 
کــرد: با وزنه برداران در ارتباط هســتم و همه تمرینات 
خود را دارند اما توقع نداریم در باالترین سطح رکوردی 
باشند و با آغاز اردو کم کم به شرایط رکوردی خوب خود 

می رسند.

آخرین فهرست#
گفتنی اســت، پیش از این و در اوایل سال با صالحدید 
محمدحســین برخواه ســرمربی تیم ملی وزنه برداری 
کشورمان، 18 ملی پوش به منظور انتخاب 12 وزنه بردار 

برتر به اردو دعوت شده بودند.
 با توجه به نتایج ثبت شــده در رکوردگیری، حسین 
ســلطانی )81 کیلوگرم(، محمــد زارعی )89(، علی 
میری )89(، کیانوش رســتمی )96(، سهراب مرادی 
)96(، رســول معتمدی )102(، ســیدایوب موسوی 
)102(، علی هاشــمی )109(، کیــا قدمی )109( و 
علــی داودی )+109(، نفرات فهرســت اصلی برای 
حضور در اردو بودند. حافظ  قشــقایی )61( و صالح 
چراغــی )89( به عنوان نفــرات رزرو در اردو حضور 

خواهند داشت.

استراماچونی نمی آید، سعادتمند می رود 

پایان رؤیافروشی در استقالل
آغاز اردوی تیم ملی وزنه برداری از آبان

آماده باش برخواه به هرکول ها

سینا ســپهر: ماجرای عملکرد ســؤال برانگیــز دوران مدیریت 
محمدحسن انصاری فرد همچنان به عنوان یکی از پر ابهام ترین دوران 
مدیریتی باشگاه پرسپولیس شناخته می شود تا حدی که حاال اخبار 
جدیدی در رسانه های مختلف خبری منتشر می شود که حکایت 
از تخلفــات جدید آقای مدیرعامل در دوران حضورش در ســمت 
مدیرعاملی دارد. انصاری فرد که در دوره حضورش در باشگاه استقالل 
زمینه برکناری گابریل کالدرون را فراهم کرد، هزینه ای سنگین برای 
باشگاه پرسپولیس به وجود آورد تا حاال پس از چند ماه از جدایی او 

باشگاه پرسپولیس با شکایت سرمربی آرژانتینی مواجه شود.

میراث شوم#
البته به جز قطع همکاری با کالدرون خرید اوســاگونا و استوکس 
سبب شــد هزینه های مالی جدیدی به باشگاه متحمل شود، اما 
این پایان ماجرا نبود بلکه بدهی سنگین به شهرخودرو بابت صدور 
رضایت نامه یحیی گل محمدی از میراث دوره مدیریتی انصاری فرد 
به شــمار می رود که مدیران فعلی پرســپولیس باید تاوان آن را 

پرداخت کنند.

هزینه های شخصی#
اما نکته تأمل برانگیز در این میان هزینه های غیرضروری و بعضاً 
شــخصی مدیرعامل وقت بوده است که در نوع خود بسیار جالب 
توجه اســت. به تازگی یکی از رســانه های رسمی کشور اسناد و 
مدارکی را منتشــر کرد که نشان می داد محمدحسن انصاری فرد 
پس از انتخابش به عنوان مدیرعامل اقدام به خرید البسه شخصی 
کرده اســت و به معاون مالی باشگاه دستور داده است هزینه این 

البسه را پرداخت کند چون وی از این لباس ها در مجامع رسمی 
استفاده کرده است!

بررسی اسناد حســابداری باشــگاه پرسپولیس نشان 
می دهد در دوره مدیریت محمدحسن انصاری فرد او در 
دو مورد حدود 20 میلیون تومان از حســاب باشگاه 

برای خرید کت و شلوار شخصی هزینه کرده است.

کت جادویی#
گویا انصاری فرد در یکی از این خریدها، 

دو دســت کت و شــلوار، جوراب 
و یک عــدد ژاکــت می خرد که 
مجمــوع فاکتور آن، 9 میلیون و 
196 هزار تومان می شود. البته در 
این فاکتور تخفیف یک میلیون و 
839 و 200 تومانــی هم لحاظ 
شــده اســت اما نکته جالب تر 
ماجرا اینجاست پول این فاکتور 
را رضا یلوه معــاون اقتصادی 
باشــگاه از جیبــش پرداخت 
می کند اما او در ادامه با نوشتن 
یک نامه رســمی در ســربرگ 
پرســپولیس خطاب بــه مدیر 
عامل، از او تقاضا می کند که این 
پول از محل باشگاه پرسپولیس به 
حسابش واریز شود. او حتی در این 

نامه شماره حساب خود را برای واریز پول قید می کند. انصاری فرد با 
پاراف نامه، از ذی حساب باشگاه درخواست می کند اقدام الزم برای 

پرداخت پول به حساب معاون اقتصادی انجام شود.
در یک مورد دیگر انصاری فرد برای خرید البســه شخصی 
این بار به یک فروشــگاه با برند ایتالیایی سر می زند و پس از 
خرید دستور می دهد مبالغ این خرید از حساب پرسپولیس 
به حساب فروشگاه مذکور واریز شود. در این فاکتور مدیرعامل 
وقت پرسپولیس، چهار دست کت وشلوار و سه پیراهن خریداری 
می کند که جمع فاکتور آن 9 میلیون و 778 هزار و ۴71 
تومان می شــود. مدیران مالی پرسپولیس مانند 
فاکتور قبلی، این مبلغ را به حســاب فروشــگاه 

مذکور واریز می کنند.

واقعًا مساعده؟#
هرچند پس از انتشــار این اخبار ذی حساب 
باشــگاه پرســپولیس ضمن تأیید این اتفاق 
مدعی شــد هزینه البســه مذکور به عنوان 
مساعده از حقوق مدیرعامل کسر شده است 
اما اتفاقات مذکور نشان می دهد اگر مشکالت 
بدهی ســنگین امروز به بار آمده اســت به 
واسطه بروز چنین رفتارهایی از سوی مدیران 
وقت باشگاه پرســپولیس بوده است و گرنه 
هرگز چنین پرونده های سنگین انضباطی 
هرگز شــکل نمی گرفت تا امروز به کابوس 

بزرگ هواداران این باشگاه تبدیل شود.

5 اخراجی و عصبانیت »نیمار« از توهین نژادپرستی

خشن ترین »لو کالسیک« تاریخ
امیرمحمد سلطان پور: پــاری سن ژرمن در دربی حساس 
فوتبال فرانســه با نتیجه یک صفر مقابل المپیک مارســی 
شکست خورد؛ دیداری که در دقایق پایانی به جنجال کشیده 
شد. شــاگردان توماس توخل که در نخستین دیدارشان در 
رقابت های فصل جدید فوتبال فرانسه مغلوب لنس شده بودند، 
یکشنبه شب در خانه برابر المپیک مارسی شکست خوردند؛ 
شکستی که در دقایق پایانی با جنجالی بزرگ همراه بود و به 
اخراج پنج بازیکن از دو تیم، از جمله نیمار منجر شد. تک گل 
پیروزی بخش مارسی در این دیدار را فلورین توون در دقیقه 
31 روی یک ضربه آزاد از میانه زمین با ارسال بلند دیمتری 
پایت به ثمر رســاند. این نتیجه در حالی تا پایان بازی پابرجا 
مانــد که توون در دقیقه 65 برای بار دوم دروازه پی اس جی 
را باز کرد اما داور به دلیل یک آفســاید میلیمتری این گل را 

نپذیرفت.

اوضاع از کنترل خارج می شود#
در پنجمیــن دقیقــه از وقت های اضافه نیمــه دوم بود که 
اتفاقــات جنجالی بازی رقم خــورد. روی یک خطا در میانه 
زمین بود که بازیکنان دو تیم به شــدت با هم درگیر شدند 
و حتی کار به مشــت و لگد هم کشیده شــد. پس از پایان 
درگیری ها، داور دســت به کار شــد و جوردن آماوی، الوین 
کورزاوا، بندتو و پــاردس را از زمین اخراج کرد. لحظاتی بعد 
داور به ســراغ وی ای آر رفت و پس از مرور صحنه؛ مشخص 
شد نیمار ضربه ای به سر بازیکن حریف زده و به این ترتیب، 
ستاره برزیلی پی اس جی از بازی اخراج شد. او در زمان خروج 

از زمیــن، با داور چهارم بازی جر و بحث کرد و آن طور که از 
میکروفن های کنار زمین شنیده می شد، بازیکنان مارسی را به 

نژادپرستی متهم کرد. 

جنگ توییتری نیمار با گونزالس و نژادپرستی#
نیمار پس از درگیری اش با گونزالس بازیکن مارسی و متهم 
کردن او به نژادپرســتی، در پایان بازی در توییترش نوشت: 

»تنها حسرتم این است چرا به صورت آن عوضی نزدم«.
نیمــار که در زمان بیرون رفتن از زمین بســیار عصبانی بود 
همان طور که در توییترش نوشته از ضربه ای که به گونزالس 

زده بود پشــیمان نبود. او پس از پایان بازی به نشــان دادن 
واکنش هــای تند به گونزالس ادامــه داد او در توییت اولش 

نوشت: »باید توی صورت آن عوضی می زدم«.
نیمار کمی بعد یک پســت دیگر در توییتر منتشــر کرد و 
گونزالس را متهم کرد که او را »میمون حرام زاده« لقب داده 
است. نیمار در این توییت خود که عصبانیت در آن موج می زد 
نوشت: »اینکه VAR حرکت من را تشخیص بدهد ساده است؛ 
حاال دوست دارم تصویر نژادپرستی که یک فحش خیلی زشت 
به من داد را هم ببینم؛ بله، می خواهم ببینمش. چه شده؟ واقعاً 

من را مجازات می کنید؟ پس آن ها چه؟ چه خبر؟«.

مرد باش نژادپرست!#
سرمربی مارســی، ویاش بواش، اما در پایان بازی از بازیکن 
خود گونزالس دفاع کــرده و گفت فکر نمی کند او به نیمار 
چنین توهینی کرده باشــد. او گفت کمی قبل تر آنخل دی 
ماریا به سمت گونزالس آب دهان پرتاب کرده بود. اما خشم 
نیمار از آلوارو گونزالس گویا تمامی نداشت. نیمار برای خالی 
کردن این خشم ظاهراً بهترین مجرا را توییتر یافته بود. بعد 
از دو توییتی که نیمار در حساب شخصی اش منتشر کرد و 
به گونزالس پرداخت با دیدن یک توییت از طرف او جوابی در 
زیر توییت این بازیکن مارسی گذاشت که در نوع خود جالب 
توجه بود. گونزالس که توییت های خشمگین نیمار و متهم 
کردن او به نژادپرستی را دیده بود در توییتر خود عکسی از 
بازیکنان مارسی که در زمان بازگشت به شهرشان خوشحال 
از پیروزی مقابل پاری سن ژرمن بودند منتشر کرد و نوشت: 
»نژادپرســتی غیر قابل قبول است. من هر روز با دوستان و 
همکارانــی از نژادهای مختلف زندگی می کنم. گاهی اوقات 
بد نیست قبول شکست را یاد بگیرند و بگذارند همه چیز در 
زمین بازی تعیین بشود. سه امتیاز امروز عالی بود. ممنون از 

خانواده مارسی«.
اما نیمار این ادعای گونزالس را بی پاسخ نگذاشت و بالفاصله 
در زیر توییت گونزالس نوشــت: »تو آن قدر مرد نیستی که 
اشتباهت را قبول کنی. باخت هم جزئی از ورزش است. ولی 
توهین کردن و نژادپرســتی در زمین فوتبال، نه. من این را 
قبول ندارم. من برای تو احترام قائل نیســتم. تو شــخصیت 

نداری! پای حرفی که زده ای بایست؛ مرد باش! نژادپرست.«

مدیر رســانه ای باشــگاه شهرخودرو خراســان، در توییتی به 
وضعیت نه چندان جالب باشگاه های ایرانی در قطر برای شرکت 
در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اشاره کرد. جواد طاریبخش در 
توییت خود می نویسد: »ای کاش چهار باشگاه آسیایی قدرتش 
رو داشــتن و بازی ها رو ترک می کردن و بر می گشــتن ایران. 
فوتبال ایران هر روز داره ظلم بیشتری از سوی AFC می بینه و 
تو فدراسیون خودمون هم کسی ککش نمی گزه! با این شرایطی 

که اینجا می بینیم روزهای بدتر فوتبال ایران تو راه هست«.

توییتر باشــگاه دورتموند به نمره مهاجم تیم خود در نســخه 
جدید بازی رایانه ای فیفا واکنش نشــان داد. این بازی که هر 
ساله قبل از انتشار نســخه جدید خود، نمرات بازیکنان را بر 
اساس قابلیت هایشــان منتشر می کند این بار این کار را انجام 
داد. یکی از بازیکنانی که از نمرات خود بسیار شاکی شده بود 
روملو لوکاکو مهاجم اینتر بود اما بر خالف او باشگاه دورتموند 
به افزایش نمره شدید ارلینگ هالند نسبت به بازی سال پیش 

واکنش مثبت نشان داد.

بروسیا دورتموندمدیر رسانه ای شهرخودرو
مدافع تیم ملی فوتبال اسپانیا و باشگاه بارسلونا، در توییتی 
قهرمانی »دومینیک تیم«، تنیسور اتریشی را در مسابقات 
تنیــس آزاد آمریکا تبریک گفت. »تیم« که نخســتین 
قهرمانی دوران ورزشــی خود را در مســابقات گرنداسلم 
جشن می گیرد، جرارد پیکه را بر آن داشت تا توییت چهار 
سال پیش خود در مورد این تنیسور را دوباره منتشر کند 
که در آن استعداد او را مورد ستایش قرار داده و از اطمینان 

خود در مورد موفقیت تیم در آینده خبر داده بود.

هافبک تیم آاس رم که پس از یک مصدومیت شدید دیگر، پای 
خود را به تیغ جراحان ســپرد، در پستی اینستاگرامی شرایط 
خود را برای هوادارانش بازتاب داد. نیکولو زانیولو که به تازگی 
مصدومیت رباط صلیبی زانوی خود را رفع کرده بود، دوباره از 
این ناحیه دچار مصدومیت شد تا این فصل را احتماالً از دست 
بدهد. امــا وی پس ازعمل جراحی موفقیت آمیز در اتریش در 
پســت خود اعالم کرد لحظه شماری برای بازگشت به ترکیب 

رم را آغاز کرده است.

نیکولو زانیولوجرارد پیکه

پرسپولیس چطور به همه بدهکار شد؟

کت و شلوار 200 میلیونی آقای مدیرعامل

ضد  حمله

اولین تجربه رحمتی باخت بود
شانس صعود شهرخودرو کمرنگ تر شد

ورزش: تیم فوتبال شهرخودرو در اولین تجربه مربیگری مهدی رحمتی 
با یک گل مغلوب االهلی شــد تا شانس صعود این تیم به مرحله بعد 
کمرنگ تر از قبل شود. لیگ قهرمانان آسیا پس از وقفه ای بلندمدت از 
ســاعت 19:30 دیروز با دیدار شهرخودرو و االهلی امارات در قطر آغاز 
شد که این دیدار در پایان با تک گل راشد در دقیقه 75 به سود نماینده 
امارات به پایان رسید تا شانس صعود شهرخودرو کمرنگ تر از قبل شود.

مجیدی سرمربی تراکتور می شود؟
ورزش: مدیران تراکتور نیمکت این تیم را به فرهاد مجیدی پیشنهاد 
کردند.فرهاد مجیدی سرمربی سابق استقالل که پس از کناره گیری از 
این تیم در دوبی به سر می برد، دیروز تماسی را از سوی زنوزی دریافت 
کرد که مالک تراکتور به او پیشنهاد هدایت این تیم را داد. مجیدی نیز 
کار را به وکیل خود ســپرد تا در صورت توافق های دوجانبه، این مربی 

برای فصل بعد هدایت تراکتور را برعهده داشته باشد.

AFC نامه اعتراض آمیز نماینده های ایران به
ورزش: دو نماینده ایران در لیگ قهرمانان آســیا به شرایط میزبانی قطر 
اعتراض کردند. پرسپولیس در نامه ای اعتراض جدی خود به میزبانی ضعیف 
و ناهماهنگی های موجود در قطر را به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد. 
در این نامه به مشــکالت تیم فوتبال پرســپولیس از روز اول ورود به قطر 
برای انجام تمرین و پیگیری برنامه ها در هتل اشاره و اعتراض شده است. 
همچنین  قائم مقام باشــگاه شهرخودرو خراسان گفت: متأسفانه تیم های 
ایرانی حاضر در مسابقات باشگاه های آسیا شرایط سختی را تجربه می کنند 

و این وضعیت بسیار ناراحت کننده است.

جدایی یک استقاللی پس از لیگ قهرمانان آسیا
ورزش: در صورت اتمام کار اســتقالل در دوحه و بازگشــت این تیم به 
تهران، امکان جدایی علی دشتی از جمع آبی پوشان وجود دارد. دشتی که 
فصل گذشته فرصت زیادی برای حضور ترکیب آبی پوشان پیدا نکرد و در 
پایان فصل قصد جدایی داشت و حتی در این خصوص صحبت هایی هم 
با مدیران باشگاه انجام داد، ممکن است پس از بازگشت کاروان استقالل از 

دوحه از این تیم جدا شود و به یک تیم لیگ برتری دیگر بپیوندد. 

میالد فراهانی بدل رحمتی در لیگ بیستم
ورزش: در حالی که چهار تیم ایرانی مشغول بازی های خود در لیگ قهرمانان 
آســیا هستند، هیئت  مدیره باشگاه شهرخودرو همچنان در نقل و انتقاالت 
فعال بوده و مشغول تکمیل فهرست نفرات مدنظر کادر فنی برای لیگ برتر 
سال آینده خود است؛ ظهر دیروز مدیران شهرخودرو خراسان با میالد فراهانی 
سنگربان دو فصل گذشته خود که فصل قبل به گل گهر پیوسته بود، به توافق 
رسیده و نخستین خرید درون دروازه خود را انجام دادند. میالد فراهانی در 
آخرین حضور در پدیده و شهرخودرو بازی های خوبی را در شهرخودرو پشت 
سر گذاشته بود که با درخشش در بازی آخر لیگ نوزدهم برابر ماشین سازی 

یکی از پایه گذاران صعود شهرخودرو به آسیا بود.

 صعود تیم امید ابراهیمی 
به صدر جدول لیگ ستارگان قطر

ورزش: تیم االهلی با کسب ســومین پیروزی متوالی صدرنشین جدول 
رده بندی لیگ ســتارگان قطر شــد. در ادامه دیدارهای هفته سوم لیگ 
ســتارگان قطر تیم االهلی دوحه با یک گل الخور را شکســت داد و با 9 
امتیاز به صدر جدول رده بندی این رقابت ها صعود کرد. گل ســه امتیازی 
تیم االهلی را هرنان پرز در دقیقه چهار به ثمر رساند. امید ابراهیمی همانند 

دو بازی قبلی برابر الخور در ترکیب اصلی تیم االهلی دوحه حضور داشت.

کیانی: سپاهان قدرت بردن النصر را دارد
ورزش: کاپیتان سپاهان گفت: نتیجه دیدار برابر النصر برای تیمش حیاتی 
به شمار می رود. مهدی کیانی اظهار کرد: بازی با النصر برای ما بازی ای مهم 
و حیاتی است. النصر بازیکنان خیلی خوبی دارد ولی ما هم سپاهان هستیم 
و آمده ایم با قدرت کادر فنی و بازیکنان این تورنمنت را به پایان برسانیم. 
امیدوارم با سرمربی جدید تیم بتوانیم نتایج خوبی بگیریم و بچه ها همه با 

قدرت حاضر می شوند تا نماینده خوبی برای ملت ایران باشیم.

تکلیف محل فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا 
مشخص شد

ورزش: محل برگزاری دیدار فینال لیگ قهرمانان فوتبال آسیا مشخص شد. 
به نقل از رســانه های عربی، کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم خود را مبنی 
بر برگزاری دیدار فینال رقابت های فصل جاری لیگ قهرمانان آســیا گرفت. 
طبق تصمیم کمیته اجرایی مسابقات لیگ قهرمانان، استادیوم الجنوب دوحه 
قطر میزبان تک دیدار فینال این مســابقات خواهد بود. پیش از این به دلیل 
گستردگی قاره آسیا، دیدار فینال بین نماینده شرق و غرب آسیا طی دو بازی 
رفت و برگشت برگزار می شد که امسال با توجه به شیوع جهانی بیماری کرونا 

و برگزاری بازی های منطقه غرب به طور متمرکز در کشور قطر تغییر کرد.

نوراللهی: 
بازی با التعاون برای پرسپولیس تأثیرگذار است

ورزش: احمد نوراللهی در نشست خبری قبل از بازی با التعاون عربستان 
اظهار کرد: از دو دیدار ابتدایی خود در لیگ قهرمانان آسیا تنها یک امتیاز 
کســب کرده ایم و برای صعود از گروه به برد در بازی های آینده نیاز داریم. 
قطعاً باید برای این هدف بجنگیم و انگیزه الزم را داریم. وی افزود: در این 
مدت تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم و می دانیم بازی با التعاون برای 
صعودمان بسیار تأثیرگذار است البته اهداف بزرگ تری داریم اما ابتدا باید از 

گروه خود صعود کنیم تا شرایط هموار شود.

سرمربی التعاون: 
کار سختی مقابل پرسپولیس داریم

ورزش: عبداهلل العسیری، سرمربی التعاون در نشست خبری پیش از بازی 
با پرسپولیس ایران گفت: کار سختی مقابل پرسپولیس داریم. ما دو بازی در 
این رقابت ها انجام دادیم و نشان دادیم تیم خوبی هستیم. اکنون با دو برد 
صدرنشین گروه هستیم. همه از سبک و توانایی التعاون آگاه هستند. شاید 
برخی از تیم ها فکر کنند که ما از لحاظ اینکه لژیونرهای شناخته شده ای 
نداریم تیمی ضعیف بدانند اما ما با تکیه بر بازیکنان داخلی و تالش آن ها 
نتیجه خوبی خواهیم گرفت. وی افزود: ما بازی آسانی مقابل پرسپولیس 
نداریم و تالش می کنیم تا در ادامه رقابت ها مثل دو بازی گذشــته نتیجه 

بگیریم و بتوانیم نماینده خوبی برای عربستان باشیم.

منهای فوتبال

محمد بنا به تیم ملی برگشت
ورزش: سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی که چند روز پیش با پیامکی به 
علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی استعفای خود را اعالم کرده بود، 
صبح امروز در فدراسیون کشتی حاضر شد و با علیرضا دبیر و حمید 
سوریان گفت وگو کرد. براساس شنیده ها بنا مشکلی برای ادامه فعالیت 

در تیم ملی نخواهد داشت.

سالروز رکورد تاریخی هرکول ایرانی در ریو
ورزش: اگــر هرکول خوش خنده ورزش ایران این قدر ناگهانی از دنیا 
نمی رفت و کرونا اجازه می داد المپیک و پارالمپیک در موعد مقرر برگزار 
شوند، در چنین روزهایی احتماالً شاهد ثبت یک رکورد فوق العاده از 
سیامند رحمان روی تخته وزنه برداری توکیو بودیم. چهار سال پیش 
و در چنین روزی، ســیامند رحمان در جریان رقابت های وزنه برداری 
پارالمپیک ریو 2016، موفق به ثبت رکوردی تاریخی شــد؛ رکوردی 
که به گفته کارشناسان این رشته احتماالً به این زودی ها کسی نزدیک 

آن نخواهد شد. 
ســیامند رحمان که یکبار و در جریان نخســتین حضــور خود در 
پارالمپیک در ســال 2012، برای شکستن رکورد تالش کرده بود، در 
ریو نه تنها برای اولین بار در تاریخ رکورد باالی 300 کیلوگرم را به نام 

خود ثبت کرد، بلکه در نهایت رکوردش را به 310 کیلوگرم رساند. 

فیروزجا آخر شد
ورزش: در پایان تورنمنت »شــود آون« آمریکا قهرمانی مشترک به 

کارلسن و ناکامورا رسید و فیروزجا در رده آخر ایستاد. 
تورنمنت »شــود آون« آمریکا که به صورت آنالین و با حضور 10 نفر از 
سوپر استاد بزرگ ها و بهترین های جهان از پنجشنبه شب آغاز شده بود، 
در نهایت با قهرمانی مشترک مگنوس کارلسن نفر اول شطرنج جهان و 
هیکارو ناکامورا به پایان رسید که 6 امتیاز کسب کرده بودند. دو نفر اول 

این رقابت ها هر کدام حدود 32 هزار دالر جایزه نقدی دریافت کردند. 

قهرمانی لژیونرهای هندبال ایران در رومانی
ورزش: تیم دیناموبخارســت رومانی موفق شد با داشتن دو بازیکن 

ایرانی دو کاپ قهرمانی را همزمان کسب کند.
مســابقات هندبال کاپ رومانی تا مرحله یک چهارم نهایی در آذر 98 
انجام شده بود و در روزهای اخیر بار دیگر از سر گرفته شده است. تیم 
دیناموبخارست رومانی که دو لژیونر هندبال ایران یعنی سیدعلیرضا 
موسوی و سعید حیدری راد را در اختیار دارد، پس از صعود به فینال 
کاپ رومانی در مرحله نهایی به مصاف تیم ســود رفت. در این دیدار 
سعید حیدری راد در ترکیب دیناموبخارست خوش درخشید و 16 سیو 
از خود به جای گذاشت و سید علیرضا موسوی بار دیگر در خط دفاع 
خوب ظاهر شد تا دیناموبخارست به قهرمانی رقابت های کوپا رومانی 
دســت یابد. این تیم با نتیجه 2۴ بر 21 از سد حریف خود گذشت تا 
همزمان دو عنوان قهرمانی سوپر کاپ و جام حذفی رومانی در فصل 

2019/2020 را کسب کرد.

کامبک دیدنی تنیسور اتریشی
ورزش: مرحله فینال تنیس آزاد آمریکا بین دومینیک تیم و الکساندر 
زورف برگزار شــد. در این مسابقه حساس زورف در دو ست ابتدایی با 
امتیازهای 6بر2 و 6بر۴ به برتری رسید اما در سه ست بعدی تیم بخت 
دو قهرمانی با امتیازهای 6بر۴، 6بر3، 7بر6 حریفش را مغلوب کرد تا 
با برتری 3 بر 2 قهرمان گرنداســلم آمریکا شود. این نخستین عنوان 

گرنداسلم تیم محسوب می شود.

عباسعلی: به خاطر نبود دستگاه های درمانی 
خاص به آلمان می روم

تسنیم: ملی پوش المپیکی کاراته ایران گفت: عمل جراحی ام با روش 
جدید و متفاوت انجام شده و امکانات و دستگاه های این عمل در ایران 
وجود نــدارد و به همین خاطر برای خارج کردن پالتین پای خود به 
آلمان می روم. حمیده عباسعلی در خصوص سفر به آلمان برای مداوی 
پای خود اظهار کرد: پس از اینکه اسفندماه سال گذشته در آلمان عمل 
جراحی کردم، قرار شد با توجه به اینکه کاراته رشته پر زد و خوردی 
است،  پس از 5، 6 ماه و رقابت های المپیک پالتین را از پای خود خارج 
کنم. با تعویق المپیک و فرصتی که در پیش رو داشتم و همچنین با 
مشورت پزشک معالج، فدراسیون کاراته و کمیته ملی المپیک قرار شد 

به آلمان اعزام شوم و پالتین را خارج کنم.

 عبادی پور در تیم منتخب 
هفته نخست پالس لیگا

ورزش: فصل جدید لیگ والیبال لهستان در حالی با حضور تماشاگران 
آغاز شد که در هفته اول این رقابت ها، تیم اسکرا بلهاتوف میهمان تیم 
کوپروم لوبین بود. این بازی با نتیجه 3 بر یک )25 بر 20، 22 بر 25، 
26 بر 28 و 2۴ بر 26( به سود اسکرا به پایان رسید و میالد عبادی پور 
ستاره ایرانی این تیم، با کسب 17 امتیاز، بهترین بازیکن تیمش شد. 
دریافت کننده قدرتی تیم اسکرا بلهاتوف لهستان، با درخشش خود در 
هفته نخست مسابقات پالس لیگا، در تیم منتخب هفته قرار گرفت. 
عبادی پور که چهارمین فصل حضورش در این تیم لهستانی را سپری 
می کند، امیدوار اســت برای دومین بار بتواند با اسکرا به قهرمانی در 

پالس لیگا برسد.

همیلتون، فاتح هزارمین گرندپری فراری
ورزش: راننده انگلیسی تیم مرسدس، فاتح گرندپری اتومبیلرانی فرمول 
یک ایتالیا شد. نهمین مرحله از مسابقات فرمول یک قهرمانی جهان 
در پیست »موجه لو« شهر توسکانی ایتالیا برگزار و با قهرمانی لوئیس 
همیلتون، راننده انگلیسی تیم مرسدس به پایان رسید. والتری بوتاس، 
دیگر راننده تیم مرســدس و الکس آلبون از ردبول، دوم  سوم شدند. 
این مسابقه، هزارمین گرندپری تاریخ تیم فراری بود. شارل لکلرک و 
سباستین فتل، رانندگان تیم فراری در این رقابت هشتم و دهم شدند.

فرصت جدید به پرسپولیس کذب است
 وکیل برانکو: این بازی شرورانه را 

به فیفا اطالع می دهم
ورزش: وکیل سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس 
می گوید: این مربی از »دروغگویی های مدیران باشگاه« 
ناراحت است و هیچ فرصت جدیدی در کار نیست و این 

بازی شرورانه را به فیفا اطالع می دهم.
علــی رغبتی در گفت وگویی که با صفحه اینســتاگرام 
باشگاه پرسپولیس داشــت از توافق با برانکو ایوانکوویچ 
برای دادن فرصت جدید به باشگاه پرسپولیس خبر داد. 
او گفت: »در صحبت هایی که با برانکو داشــتیم توافق 

کردیم که دو یا سه هفته دیگر به ما وقت بدهد«.
برانکو در واکنش به این موضوع گفت: یکی دو روز پیش 
بود فردی با عنوان اینکه نماینده باشگاه پرسپولیس است 
و در واقع یک بازرگان است و مدارک کار او را در اختیار 
دارم  با نامه ای از طرف باشــگاه نزدم آمد و خواســتار 
فرصت برای پرداخت مطالباتم از باشگاه پرسپولیس شد 
اما درخواست او را رد کردم اما در کمال تعجب شنیدم 
مســئوالن باشــگاه در فضای مجازی و رسانه ها عنوان 
کردند فرصت رفته است. هواداران پرسپولیس بدانند من 
نه کتباً و نه شفاهاً با این درخواست موافقت نکردم. وقتی 
آقایان دروغ به این بزرگی را در عرض 2۴ساعت به مردم 

می گویند من چگونه باید حرف این ها را باور کنم؟

zoom

ورزش در سیما

لیگ قهرمانان آسیا
سپاهان - النصرعربستان
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

تکذیبیه مدیر ارتباطات مؤسسه اوج
 فیلم جدید حاتمی کیا 

درباره حاج قاسم  سلیمانی نیست
سیما و سینما: برخالف ادعای 
مطرح شده، فیلم جدید ابراهیم 
حاتمی کیا درباره شــهید حاج 

قاسم سلیمانی نیست.
در حالــی کــه از صبــح دیروز  
اخباری درباره فیلم جدید ابراهیم 

حاتمی کیا درباره شهید قاسم سلیمانی و توافق با زینب سلیمانی برای 
ساخت این فیلم منتشر شده بود، علی صدری نیا)مدیر ارتباطات مؤسسه 
اوج( با تکذیب این خبر نوشت:»برخالف ادعای مطرح شده،فیلم جدید 
ابراهیم حاتمی کیا درباره حاج قاســم نیست؛خانم سلیمانی هم در این 
خصوص نه توافقی با ایشــان داشته اند و نه جلو کارگردانی را گرفته اند. 
دقایقــی پیش آقای حاتمی کیا می گفت اتفاقاً این میدان،میدان جوانان 

است و باید راه را برای ادای دین آن ها به حاج قاسم باز کرد«.

سریال دفاع مقدسی سیمافیلم به پخش رسید
»ایل دا« از ۳۱ شهریور در شبکه یک

تلویزیونی  مجموعــه  فــارس: 
»ایل دا« به کارگردانی راما قویدل 
و تهیه کنندگــی علیرضا ســبط 
احمــدی، همزمان بــا چهلمین 
سالگرد دفاع مقدس از شبکه یک 

سیما پخش می شود.
علیرضا ســبط  احمدی، تهیه کننده ســریال، ضمن اعالم خبر فوق گفت: 
روزهای پایانــی تصویربرداری مجموعه »ایــل دا« در ارتفاعات خرم آباد در 
روستاهای ریمله و سرمرغ در حال انجام است. همزمان با تصویربرداری در 
خرم آباد، کارهای فنی مجموعه در محل تصویربرداری انجام می شــود تا به 
موقع ســریال برای پخش آماده شود. وی ادامه داد: رضا خسروی، موسیقی 
سریال را ساخت و قسمت های اولیه برای پخش از ۳۱ شهریور ماه از شبکه 
یک سیما آماده است. »ایل دا« به تهیه کنندگی؛ سیدعلیرضا سبط  احمدی و 
کارگردانی؛ راما قویدل و به نویسندگی؛ نوشین پیرحیاتی، در حال تولید است.
این مجموعه به ســفارش مرکز سیمافیلم با موضوع اتحاد و حماسه مردان 
و زنان عشــایر مرزنشــین در برابر متجاوزان به خاک این مرزو بوم و قصه 

ایستادگی و ایثار آن ها از سال  ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹ ساخته می شود.

»عموهاشم   سیما و ســینما/ زهره کهندل 
مخالف خوان  تعزیه ای است که برای اجرا به روستایی 
آمده و میهمان یکی از اهالی آبادی می شــود. مرد 
خانه ابتدا فکر می کند عمو هاشم شهادت خوان است، 
اما متوجه می شود اشقیاخوان است و با بهانه جویی 
کاری می کند که عموهاشم خانه شان را ترک کند و 
شب را در تکیه بخوابد، ولی فردای آن  روز با دیدن 
خوابی عجیب توســط ننه رباب)همسر مرد( اتفاقی 
می افتد که...« این خالصه ای از نمایش »عمو هاشم« 
به نویسندگی و کارگردانی داوود فتحعلی بیگی است 
که از هفته پیش هر شب ساعت ۱۹ در تماشاخانه 
ســنگلج  روی صحنه می رود. در این نمایش که به 
بخش هایی از زندگی هاشــم فیــاض، تعزیه خوان 
مطرح سده  اخیر می پردازد، منیژه داوری، حمیدرضا 

معدن کن و  امیر آزاد روستا ایفای نقش می کنند.
داوود فتحعلی بیگی که از کارگردان های شناخته شده 
تئاتر است، پژوهش های ارزشمندی در حوزه تعزیه 
و شبیه خوانی داشته است. به بهانه اجرای صحنه ای 
تئاتر »عمو هاشم« با او درباره این نمایش و وضعیت 
تعزیه خوانی در کشــورمان گفت وگــو کردیم که 

مشروح آن را در ادامه می خوانید. 

چه شد که قصه اشقیاخوانی هاشم فیاض س
تعزیه خوان های  بزرگ تریــن  از  یکی  که  را 
کشورمان بود را نوشتید و تئاتر »عمو هاشم« 

را روی صحنه بردید؟
این تئاتر گوشه ای از خاطرات 7۵ ساله هاشم فیاض 
است، کسی که از دوران طفولیت تعزیه می خواند. 
تعزیه خوان های قدیم روســتا به روســتا می رفتند 
و تعزیه می خواندند که هــم عامل ترویج فرهنگ 
عاشورا بودند و هم از این راه امرارمعاش می کردند. 
هاشــم فیاض، جزو نادرترین تعزیه خوان هایی بود 
کــه خاطراتش را به صورت کوتاه یادداشــت کرده 
بود و تعدادی تقویم از ســال ۱۳27 قمری تا اواخر 
عمرش داشت که یادداشت هایش را آنجا ثبت کرده 
بود. سال ها پیش این یادداشت ها را به صورت اتفاقی 
در خانه شــان دیدم، کنجکاو شــدم که آن ها را در 
قالب یک روزشــمار تعزیه تدوین کنم، چون درباره 
تعزیه هیچ تاریخ اجتماعی نوشــته نشده است، با 
وجود اینکه تعزیه خوان های قدیم خاطرات زیادی 
از فراز و نشــیب های تعزیه خوانی دارند. من حدود 
2۵ سال با آقای فیاض حشر و نشر داشتم و خیلی 
چیزها از ایشان یاد گرفتم. ایشان 20 سال پیش در 
سوگواره کاشان خاطره ای تعریف کرد که آن خاطره 
را دستمایه نمایش نامه »عمو هاشــم« قرار دادم و 
مضمون آن، جدال بیــن عقل و جهل در ارتباط با 
نگاه عوام به مقوله ذکر و ذاکری است. دخل و تصرف 
دراماتیکی روی ماجرا داشتم و قصدم ادای دین در 
حق تعزیه خوان هایی بود که ۱00 سال پیش روستا 

به روستا می رفتند و تعزیه می خواندند و از این هنر 
مراقبت کردند. در دوره رضاخان تعزیه خوانی ممنوع 
بود و پیش از انقالب، دســته جات عزاداری باید از 
رژیم پهلوی اجازه می گرفتند، اگر تعزیه خوان ها در 
آن دوره مقاومت نمی کردند، چیزی از این هنر باقی 

نمی ماند. 

آیا شــاگردان تربیت شــده عموهاشم س
توانستند راه استادشــان را در تعزیه خوانی 

ادامه بدهند؟
کسانی بودند که با ایشان از سال های دور کار کرده 
بودند و در قلمرو هنر شبیه خوانی، آموخته هایشان 
را عرضــه می کردنــد. نه تنها آقــای فیاض بلکه 
تعزیه خوان های پیشکســوت دیگــری هم بودند 
کــه اگر در دوره پهلــوی اول به خاطر ممانعت از 
تعزیه خوانی، این هنر را رها می کردند امروز دیگر 
اثری از تعزیه خوانی نبود. آن بخش از هنرمندانی که 
ویژگی تجدد را داشتند، فقط در بخش موسیقی، 
یــادی از تعزیه خوان های قدیمی کردند و به دلیل 
بی مهری ها به تعزیه، هم از ســوی خواص و هم از 
سوی حکومت پهلوی، فقط عالقه مندی عامه مردم 
و مقاومت تعزیه خوان ها توانســت این هنر را نگه 
دارد. اگر آن ها مقاومت نمی کردند تعزیه خوانی از 
بین می رفت، همچون بسیاری از مجالس تعزیه که 
وقتی متن آن به دستمان می رسد، کسی نمی داند 

چطور آن را می خوانند، مثاًل نمی دانند که سازوکار 
تعزیه یوســف و زلیخا چگونه اســت در حالی که 
بیش از ۵00 مجلس تعزیه داشتیم، ولی بسیاری 
از تعزیه ها سال هاست که خوانده نمی شوند، همین 
تعداد محــدود 20 یا ۳0 تعزیه ای که باقی مانده و 
عــده ای بلدند آن ها را اجرا کنند به خاطر پایداری 
و استقامت تعزیه خوان های قدیمی همچون هاشم 
فیاض بوده اســت که کم کم این تعزیه ها ضبط و 
ثبت شــد تا این گنجینه به دست ما رسید وگرنه 
خواصی که روی موسیقی کار می کردند یا در حوزه 
نمایش فعال بودند، اغلبشان به سمت ثبت و ضبط 

این متون نرفتند. 

در حال حاضــر هنر تعزیه خوانی را چطور س
می بینید؟

اکنون تعزیه به جهت کمی توسعه پیدا کرده، ولی 
از نظر کیفیت، عقبگرد داشــته است و بعضی هم 
شبه تعزیه خوانی دارند. بدتر از همه اینکه هیچ مرکز 
ملی شــبیه خوانی نداریم، هیچ مرکزی برای حفظ 
و اشــاعه این هنر نداریم، هیچ دانشگاهی که بتواند 
هنرهای نمایشی آیینی را آموزش بدهد نداریم. دو 
واحد درس آشنایی با تعزیه هم در رشته تئاتر بود 
تا دانشجویان آشنایی مقدماتی با این هنر پیدا کنند 
که توسط عده ای از استادان دانشگاه تهران، حذف 
شــد. اگر بدانم چطور می شود علیه این ها شکایت 
کــرد، طوماری را  به امضا می رســانم که چرا هنر 
ملی ما را حذف کردید؟ هنری که ثبت جهانی شده 
اســت، چرا توسط چهار نفر از متون دانشگاه حذف 
می شود؟ چرا این چند نفر به جای یک ملت تصمیم 
گرفتند؟ هنوز میلیون ها نفر در طول سال پای تعزیه 
می نشینند. به جای اینکه هنر تعزیه را توسعه دهند، 
آن را حذف می کنند. عده ای از کسانی که عرق ملی 
ندارند، جوی را در دانشکده های تئاتر ایجاد کرده اند 
که اگر دانشــجویی به سمت نمایش ایرانی می آید، 
بقیه دانشــجویان تحقیرش می کنند. دانشجویی 
که به فرهنگ ملی و دینی خودش بی توجه است، 
قرار اســت برای هنر این مملکت چه کند؟ کسانی 
که با این نگاه در دانشــگاه ها تربیت می شــوند، نه 

وطن پرست می شوند و نه دیندار. 

یا س نمایش نامه های خارجی  به همین دلیل 
اقتباس از آن ها برای تحصیلکردگان تئاتر و 

اجرای صحنه ای آن، جذابیت بیشتری دارد؟
عامه مــردم از این نمایش ها اســتقبال نمی کنند. 
به نظرم متولیان امور هم مقصر هستند، چون باید 
روی نخبگان این رشته سرمایه گذاری کنند به ویژه 
کســانی که هنوز عرق ملی و باورهای دینی دارند. 
باید به این نخبگان، آثار نمایشــی فاخر ســفارش 
بدهند. وقتی یک آدم برجسته ای یک اثر نمایشی 
بسازد، همه می بینند، ولی روی این ها سرمایه گذاری 
نمی شود. متولیان فرهنگی جشنواره زده شده اند و 
تولیدات آماتوری از این جشــنواره ها بیرون می آید 
و نتیجه اش می شود تئاتر رضوی که این همه سال 
از برگزاری آن می گــذرد، ولی هیچ خروجی ندارد. 
مباحث دینی و مذهبی، مســائلی عمیق و فلسفی 
اســت. جایی که محل نبرد کالم و اندیشــه است 
نباید آوردگاه چند جوان بی تجربه و بدون مطالعات 
فکری شود، چون نتیجه اش معجزه های ساختگی 
روی صحنه نمایش می شــود. درســت اســت که 
موضوعات دینی را باید به زبان روز بازگو کرد، ولی 
نکته اینجاست که باید توسط اندیشمندان و نخبگان 
انجام شود. یکی از دالیل ماندگاری فیلم »روز واقعه« 
پس از 2۵ سال به خاطر فیلم نامه خوب و مستحکم 
آن است که توسط بهرام بیضایی نوشته شده است. 
این فیلم بارها نمایش داده شده و همچنان مخاطب 

دارد، چون اثری ماندگار است. 

با توجه به شرایط کرونا که اجرای تئاترها س
و تعزیه خوانی محدود شده است، آیا ظرفیت 
تبدیل شــدن آن ها به تله تئاتر وجود دارد تا 
بتوان از پخــش تلویزیونی برای نمایش های 

دینی و شبیه خوانی ها بهره برد؟
بخشــی از نمایش هــای آیینــی بــه موقعیــت 
مشارکت کننده ها )حاضرین(  در تعزیه ها برمی گردد. 
این حس و حال از طریق دوربین ایجاد نمی شــود، 
ولی دوربیــن می تواند این آثار را به منظور تبلیغ و 
یادآوری عرضه کند. به  نظرم می توان آثاری را خلق 
کرد که مابه ازای امروزی مضامین تعزیه و برخی از 
شخصیت ها را در آن ها ببینیم و در قالب تئاترمعاصر 
یا تله تئاتر نمایش دهیم. تعزیه چون نمایش روایی 
اســت ظرفیت های زیادی دارد، ضمــن اینکه در 
نمایش آیینی نباید دخل و تصرف کرد، ولی چون 
مبتنی بر قراردادهایی در اجراســت می توان از این 
ســاختار، کارهای جدیدی خلق کرد. آثار تعزیه به 
راحتی ساخته نشده و به نوعی اپراست. تعزیه توسط 
نخبگانی خلق شده که ماندگار شده است و اکنون 

کسانی را نداریم که بتوانند تعزیه خلق کنند.

برش

توسعه  کمی  جهت  به  تعزیه  اکنون 
کیفیت،  نظر  از  ولی  کرده،  پیدا 
هم  بعضی  و  است  داشته  عقبگرد 
شبه تعزیه خوانی دارند. بدتر از همه 
شبیه خوانی  ملی  مرکز  هیچ  اینکه 
نداریم، هیچ مرکزی برای حفظ و اشاعه 
دانشگاهی  هیچ  نداریم،  هنر  این 
که بتواند هنرهای نمایشی آیینی را 

آموزش بدهد نداریم

گفت وگو با داوود فتحعلی بیگی، کارگردان تئاتر »عمو هاشم« که روایتی از یک اشقیاخوان است

پایداری تعزیه خوان ها مانع فراموشی این هنر شد

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیئت موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی 

برابر رای ش��ماره 139960318603004396مورخ 1399/04/15 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای اس��فند حسین نژادی   فرزند بیوک به شماره شناسنامه 9762 صادره ازآستارا در قریه شالکو  در 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 534/23 متر مربع پالک فرعی 39460 از اصلی 77 
مفروز مجزی از پالک 347 باقیمانده   از اصلی 77  واقع در بخش چهار رش��ت  خریداری از مالک رس��می آقای 

محمد علی هدایتی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود 
را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف 1354   آ-9905725
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/06/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/06/25 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیئت موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای ش��ماره 139860318603005852مورخ 1398/07/24 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض خانم زینب پژدم ارباستانی  فرزند احمد به شماره شناسنامه 1049 صادره ازرشت در قریه الکان  در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان  به مساحت 249/89 متر مربع پالک فرعی 3395 
از اصلی 38 مفروز مجزی از پالک 55  از اصلی 38  واقع در بخش چهار رش��ت  خریداری از مالک رس��می آقای 

محمود نیک نژاد  محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود 
را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف 1357   آ-9905726
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/06/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/06/25 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیئت موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای ش��ماره 139860318603005853مورخ 1398/07/24 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای علیرضا قمری گیلوائی فرزند رحیم به شماره شناسنامه 479 صادره ازرشت در قریه الکان  در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان  به مساحت 249/89 متر مربع پالک فرعی 3395 
از اصلی 38 مفروز مجزی از پالک 55  از اصلی 38  واقع در بخش چهار رش��ت  خریداری از مالک رس��می آقای 

محمود نیک نژاد  محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود 
را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف 1359  آ-9905727
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/06/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/06/25 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 
اداره ثبت اسناد و امالک ملک حوزه ثبت ملک کوچصفهان 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 139960318021000355 مورخ 1399/06/02 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کوچصفهان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حسن صالحی ایمن آبادی  فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه 1124 صادره ازرشت در 
یکباب خانه و محوطه و انباری به مساحت 1594/14 مترمربع پالک 3010 فرعی از 3 اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 96 فرعی از 3 اصلی واقع در قریه رودکل خریداری از مالک رس��می مع الواس��طه آقای رمضانعلی صالحی 

ایمن آبادی محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود 
را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.م الف 1396   آ-9905728
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/06/10

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/06/25
نرجس خلیلی نیای لیمودهی
رییس ثبت اسناد و امالک 

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  ملک اسدآباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر راي شماره 99/531مورخ27 /5/ 1399هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان 
هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرف مالکانه بالمعارض متقاضي خانم سودابه 
اکبری چش��مه شاهی فرزند قربان بشماره شناسنامه  32090 صادره از کرمانشاه درششدانگ یک باب ساختمان 
به مس��احت 125/75 متر مربع در قس��متي از پالک 2212 اصلی واقع دراسدآباد خیابان 15 خرداد روبروی پارک 
آزادگان خریداري با واس��طه از مالک رس��مي آقاي فتح اهلل فتوحی محرز گردیده اس��ت. لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.
بدهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد.) 

م الف 175( آ-9905715
تاریخ انتشار اول  1399/06/10
تاریخ انتشار دوم  1399/06/25

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم )983721(رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

 آگهی تغییرات شرکت توانبخشی سرای سپیده دم امید موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 562 و شناسه ملی 14007668608

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,06,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا 
1400,01,19 به قرار ذیل تعیین گردیدند: -مریم اسفندیاری به کد ملی4539922750به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره -طیبه 

جاللی به کد ملی 3330486619 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره -زهرا اسفندیاری به کد ملی 4539860011 به سمت خزانه دار
 2- تمام اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل یا رئیس 

هیئت مدیره و خزانه دار و مهر موسسه معتبر خواهد بود 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )984197(

 آگهی تغییرات شرکت سرو نیرو طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10840 و شناسه ملی 10380265526

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,06,02 بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,06,01 
سهم  به 2500000  منقسم  ریال  مبلغ 185000000000  به  ریال  مبلغ 25000000000  از  شرکت  سرمایه   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
74000 ریالی بانام از محل تجدید ارزیابی دارائی ها شرکت افزایش یافته است و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصالح گردید: 
ماده اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ 185000000000 ریال منقسم به 2500000 سهم 74000 ریالی با نام می باشد که تمامًا پرداخت 

گردیده است . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )984239(

 آگهی تغییرات شرکت صدر نیروی پارس خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35526 و شناسه ملی 10380132430

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,02,31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردیدند: 1 - سعید خوش آهنگ 0934481512 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 2 - سید سجاد ماجدی زاده 0383874629 نائب 
رئیس هیئت مدیره 3 - زهرا عارف نژاد 0700376992 عضو هیئت مدیره هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی 1399,06,25 
انتخاب گردیدند . حق امضاء کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهد آور و بانکی با امضاء منفرد مدیر عامل و یا منفرد هر یک از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )984256(

 آگهی تغییرات شرکت صدر نیروی پارس خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35526 و شناسه ملی 10380132430

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,02,31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل تعیین گردیدند: آقایان سعید خوش آهنگ به شماره ملی 0934481512 سید سجاد ماجدی زاده به شماره ملی 0383874629 
خانم زهرا عارف نژاد به شماره ملی 0700376992 برای باقیمانده مدت تصدی 1399,06,25 انتخاب گردیدند . - آقای امیر مرصعی 
به شماره ملی 0062697331 به عنوان بازرس اصلی و خانم مژگان نوعی خبازان کد ملی 0941520315 بسمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
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م���درک تحصیلی اینجانب س���یده محدث���ه نجاتیان 
قرش���ی فرزند سیدمجتبی ش ش 12223     کدملی 
0944739547 ص���ادره مش���هد در مقطع تحصیلی 
کارشناس���ی رش���ته ن���رم اف���زار    ص���ادره از واح���د 
و   ١٥٨٨١١١٠٥٢٩١ ب���ا ش���ماره  دانش���گاهی مش���هد 
تاری���خ 90/٣/23 مفق���ود گردی���ده و فاق���د اعتب���ار 
می باش���د. از یابنده تقاضا می ش���ود اص���ل مدرک را 
به آدرس: مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی- قاسم آباد- 
چهارراه اس���تاد یوس���فی- پردی���س دانش���گاه- اداره                          

دانش آموختگان ارسال نمایند.
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م���درک تحصیلی اینجانب مس���عود هاش���م زاده 
فرزند حسن ش ش 15268 کدملی 0933966921 
صادره از مش���هد در مقطع تحصیلی کارشناسی 
پیوس���ته رش���ته علوم سیاس���ی ص���ادره از واحد 
دانشگاهی مشهد با شماره 77111424188 مورخ 
1383/6/8 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است از 
یابنده تقاضا می ش���ود اصل م���درک را به آدرس 
مش���هد- قاس���م آباد- چه���ارراه اس���تاد یوس���فی- 
پردیس دانش���گاه- اداره دانش آموختگان ارسال 

نمایند.
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برگ س���بز، س���ند قطع���ی محضر،س���ند کمپانی نوع 
س���واری سیس���تم پژو تی���پ 405GLXI ن���ام مالك:  
رحمت اله مهماندوست شماره موتور : 12486016311  
                                                                                : پ���اك  ش���ماره   40408869 شاس���ي  ش���ماره 
36ایران 954ج93 مدل 86 مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد . ,ع
99
06
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پروانه دفترطراحی نظام مهندسی686 بنام 
جواد باصری به ش���ماره مل���ی0940913992 
بشماره مجوز00686-0005401-19-5 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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م���درک تحصیل���ی موق���ت پای���ان دوره  اینجانب 
علی علیمحمدی درمقطع کارشناسی ارشد علوم 
سیاس���ی ازدانش���گاه آزاد واحد تاکس���تان مفقود 

گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.)قزوین(
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برگ کمپانی وکل اس���ناد خ���ودرو  وانت  پیکان تیپ 
OHV مدل 91 وبه ش���ماره انتظام���ی 77/ 114 ن  62 
وبه ش���ماره موتور F0042968114 وش���ماره شاسی  
NAAA46AA0DG386577 مفقود گردیذه وازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد.)قزوین(
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کارت پاک و پاک عقب خودرو کامیونت ون زامیاد 
به ش���ماره انتظامی 124م15-ایران 95 مدل 1396 به 
رنگ ابی به ش���ماره موتور Z24751273Z به شماره 
شاس���ی NAZPL140TH0486084 بن���ام  عبی���دا... 
خدای���اری مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد . ,ع
99
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سند کمپانی خودروی سمند سورن مدل 1387 رنگ 
نقره ای متالیک به ش���ماره انتظام���ی 519د85 ایران 
12  ش���ماره موتور 12487183655 و ش���ماره شاسی 
NAACC1CF99F410971 ب���ه مالکیت علیرضا امامی 
روش���ناوند مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
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06
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مج���وز حم���ل س���اح ش���کاری م���دل 5تی���ر 
گلنگدن���ی کالیبر270 بش���ماره032301547 
بنام یحیی النوئی فرزند علی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ب���رگ س���بز خ���ودروی پ���ژو 405 م���دل 1389 رن���گ 
ای���ران  انتظام���ی 287س44  ب���ه ش���ماره  نق���ره ای 
45  ش���ماره موتور 12489007219 و ش���ماره شاس���ی 
NAAM01CA9AR508734 به مالکیت علی فتاحی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز خودرو س���واری پژو آردی مدل 1380 رنگ 
طوس���ی به ش���ماره موتور 22328025237 و شماره 
شاس���ی 80725200 به ش���ماره انتظامی 845 ه 53 
ایران 36 به مالکیت امیر حسین فرزانه فر مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز نوع سواری سیستم سیتروئن تیپ زانتیا
SX نام مالك:مریم آریک شماره موتور : 00429208  
ش���ماره شاس���ي S1512284125607 ش���ماره پ���اك 
:3612ای���ران497د89 م���دل 84 مفق���ود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد .
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 H220 برلیان���س  س���واری  خ���ودرو  س���بز  ب���رگ 
ش���ماره  ب���ه  روغن���ی  س���فید  رن���گ   1395 م���دل 
شاس���ی  ش���ماره  و   BM15L/F033745 موت���ور 
انتظام���ی ش���ماره  ب���ه   NAS721100G1001512

 778 ب 22 ای���ران 74 ب���ه مالکی���ت زینب حس���ینی 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی

قو
مف

ی 
گه

آ
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