
آدم های ناباب
کانال تلگرامی منتســب به دفتر حفظ و 
نشــر آثار رهبر انقالب با انتشــار لوحی 
تأمل برانگیز، سخن ایشان درمورد اجرای 
ســند ۲۰۳۰ در کشــور توسط آدم های 
نابــاب و تأثیر آن بر آمــوزش پرورش را 
بازنشــر کرده که در ادامه آن را  مشاهده 
می کنیــد: »فراعنه  عالم اصــرار دارند با 
مواردی مثل همین ســند ۲۰۳۰ در آموزش و پرورش کشورها نفوذ کنند؛ 
چون کارهایی را که به وسیله نظامی به آسانی نمی توانند انجام بدهند، با تأثیر 
آموزش و پرورش می توانند انجام بدهند. متأسفانه در کشور ما هم بعضی از 

اجزای سند ۲۰۳۰ به وسیله  آدم های ناباب یا غافل اجرا می شود«.

کاسبی با توهین
مجله اینترنتــی نگار با اشــاره به اقدام 
توهین آمیز نشریه »شارلی ابدو« حقایقی 
 را درباره این نشــریه منتشر کرده است: 
»... واقعیت ماجرا چیز دیگری اســت، در 
دهه 8۰ میالدی این مجله که با نام دیگری 
فعالیت می کرد، کاریکاتوری توهین آمیز از 
شارل دوگل منتشر کرد. چون شارل دوگل 
از جمله ارزش های ملی فرانسه است، با این اتفاق، نخست وزیر وقت فرانسه 
این مجله را به جرم توهین به ارزش های ملی توقیف کرد... چند سال بعد این 
مجله فعالیت خود را از سر گرفت ولی فروش چندانی نداشت تا اینکه در سال 

۲۰۱۵ تصویری موهن از پیامبر اکرم اسالم)ص( منتشر کرد...«.

سفیر نگون بخت
چند روز پیش یک نشریه غربی ادعا کرد 
ایران به تالفی ترور سردار سلیمانی سعی 
دارد ســفیر آمریکا در آفریقای جنوبی را 
ترورکند!  بگذریم که حتی خود سفیر و 
دولت آفریقای جنوبی از این دروغ تعجب 
کردند اما دیروزعباس موسوی، سخنگوی 
ســابق وزارت خارجه در توییتر نوشت: 
»بهای ترور ناجوانمردانه قهرمان جهانی مبارزه با تروریسم بسیار بسیار بیشتر 
از یک سفیر نگون بخت آمریکایی در گوشه ای از دنیاست. جای آن سفیر بودم 
از همه راه های ممکن استفاده می کردم تا بفهمم چرا دولت تروریستی آمریکا 

این گونه عجیب اما ناشیانه به فکر حذف او افتاده؟«

تفاوت یک متهم به قتل
البته خود رسانه های آمریکا هم اغلب به 
توییت ها یا برخی ســخنان و رفتارهای 
عجیــب و غریب ترامپ گیر می دهند و 
رفتارهایش را در مناسبت ها یا مکان های 
مختلف با هم مقایسه می کنند. اما این 
بار یک کاربر ســاده فضای مجازی در 
توییتر مقایسه جالبی کرده است: »نظر 
ترامپ در مورد یک متهم به قتل در آمریکا: این آدم یک فاجعه بود، کالنتر 
او را کشت، باید هم همین طور باشد، باید یک تنبیهی باشد و...نظر ترامپ 
در مورد یک متهم به قتل در ایران: رژیم ایران هر چه ســریع تر باید این 

ورزشکار را آزاد کند!«

 محمد تربت زاده احتماالً شما هم به تازگی پیام هایی 
که در انتقاد از ارسال پیامک های بی حجابی در فضای 
مجازی منتشر می شوند را دیده اید. در میان این پیام ها، 
همه جور محتوایی دیده می شود. از انتقادهای شدید به 
مسئوالن گرفته تا شوخی ها و جوک های توییتری. این 
شوخی ها و انتقادها البته از همان ابتدای راه اندازی این 
سامانه در فضای مجازی وجود داشت، اما مدتی است 
که کمپینی در انتقاد از این سامانه در فضای مجازی 
و  به حق الناس  راه اندازی شده که هدفش رسیدگی 

رساندن انتقادهای منطقی به گوش مسئوالن است. 

مستندات کافی در اختیار داریم#
پیامک هــای بدحجابی مدتی اســت کــه بحث ها و 
حاشیه های زیادی را در شــبکه های اجتماعی به راه 
انداخته اســت. برخی از کســانی که بــرای پیگیری 
اتهامشــان به پلیس امنیت اخالقی مراجعه کرده اند، 

می گویند مرتکب چنین جرمی نشده اند.
بیشــتر شاکیان که زنان هستند، معتقدند بیگناه اند و 
گزارش اشتباه درباره شــان داده اند. در میان این زنان 
حتــی افراد چادری هم دیده می شــود کــه به جرم 
بدحجابــی در خودرو، به پلیس امنیت اخالقی احضار 
شــده اند! البته نیروی انتظامی این ادعا را رد می کند و 
می گوید مستندات کافی برای احضار متهم شدگان در 

اختیار دارد.
پلیس امنیت اخالقی تهران بــزرگ همچنین درباره 
اخبار غیررسمی که از ایجاد مشکل برای احضار شده ها 
روایت می کند، هم گفته مأموران، اصل را بر برائت افراد 
از اتهام وارده می گذارند و با گرفتن تعهد از افراد، برای 
احضارشدگان مشکلی ایجاد نمی کنند. در شبکه های 
اجتماعی اما اوضاع کمی تا قســمتی متفاوت اســت 
و کاربــران فضای مجازی از شــیوه ثبت تخلف و بروز 
اشتباه های مکرر در ثبت شماره پالک متخلفان گالیه 

دارند.

ارائه توضیحات#
همان طــور که احتماالً در جریان هســتید، راه اندازی 
ســامانه برخورد با بدحجابی در خودرو برمی گردد به 
مدت ها پیــش. در ابتدا یکی از کاربران فضای مجازی 
شــماره ای را در توییترش به اشــتراک گذاشــت و از 
کاربران خواست در صورت مشــاهده بدحجابی، نوع 
خودرو و پالک را به این شــماره پیامک کنند. پس از 
باال گرفتن حواشی مربوط به این توییت، رئیس پلیس 
اعالم کرد چنین سامانه ای وجود ندارد و نحوه عملکرد 
در این طرح به این صورت است که مأموران در هنگام 
گشت زنی در صورتی که با بدحجابی مواجه شوند، نوع 
و پالک خودرو را یادداشــت کرده و آن را در سیستم 
پلیس امنیت اخالقی ثبــت می کنند. پس از این هم 
پیامکی برای متخلف ارسال می شود و او باید برای ارائه 

توضیحات به پلیس امنیت اخالقی مراجعه کند.
از همان زمان، انتقادهایی درباره این سامانه یاساز وکار 
ارسال پیام، بیشــتر در رسانه های آن طرف آبی شکل 
گرفــت. اما به تازگی و پس از بــاال گرفتن موج انتقاد 

کاربران از اشــتباه ها  برخی از فعاالن فضای مجازی و 
حتی روحانیون و طلبه ها هم به این کمپین اضافه شده 
و اعالم کرده اند آن ها را هم اشتباهی برای بدحجابی به 

پلیس امنیت اخالقی احضار کرده اند!

باید تعهد بدهی#
»وحیــد رجبلو« را یادتان می آید؟ نابغه ایرانی که فقط 
۲ درصد از اعضای بدنش توان حرکت دارند. او یکی از 
چهره های شاخص فضای مجازی است که به کمپین 

انتقادی پیوسته است. 
او می گوید بابت بدحجابــی به پلیس امنیت اخالقی 
احضار شده است! باقی ماجرا را از زبان خودش بخوانید: 
»پیامک دادند که در فالن ساعت و روز در فالن مکان 
فرد بدحجابی در خودرو بوده و باید پاسخگوی پلیس 
امنیت باشم. ساعت و زمان اعالم شده را بررسی کردم 
و با بردن فیلم دوربین مداربسته پارکینگ خانه، ساعت 
حضورم در جلســه کاری که افراد زیادی در آن حضور 
داشتند و نیز ارائه مدارک محکمه پسند دیگر به مأموران 
ثابت کردم اعالم تخلفم اشــتباه بوده و جرمی مرتکب 

نشده ام«.
او ســپس ادامه می دهد اگرچه مأموران اســتدالل او 
و اشتباهشــان را پذیرفته اند اما در نهایت او را مجبور 
کرده انــد برگه تعهدنامه را امضا کند تا اجازه ترخیص 
خودرواش صادر شود! رجبلو در نهایت مدعی می شود 
فردی برای تسویه حســاب شــخصی بــا او، گزارش 
غیرواقعی به پلیس امنیــت اخالقی داده و پلیس هم 
بدون بررسی، او را احضا کرده است. البته مأموران قول 
داده اند  با فرد خاطی که گزارش اشتباه به مأموران داده 

است، برخورد کنند.

من اندرزگو نبودم!#
وحید رجبلو تنها مورد عجیب در ماجرای پیامک های 
بدحجابی نیست. به تازگی چندین روحانی و چندین نفر 
از فعاالن فضای مجازی که با پوشش چادر در جامعه 

حاضر می شــوند هم اعالم کرده انــد به پلیس امنیت 
اخالقی احضار شده اند. مرتضی روحانی، فعال دینی و 
رسانه ای، ازجمله این افراد است. او با انتشار پستی در 
شبکه های اجتماعی از ارسال پیامک تخلف بدحجابی به 
تلفن همراهش خبر داد و نوشت: »آقا، من نمی دانستم 
عمامه از سر برداشتن هم کشف حجاب حساب میشه. 
بگذریم از اینکه خدا میدونه من خیابان اندرزگو نبودم. 

آخه چرا؟«
بر اساس گفته کسانی که مجبور به مراجعه به پلیس 
امنیت اخالقی شده اند، حتی اگر ثابت شود که شماره 
پالک خودروشان اشــتباهی در سیستم ثبت شده و 
آن ها تخلفی انجام نداده اند، بازهم مجبورند برای فیصله 
دادن به پرونده بدحجابی که برای آن ها باز شده، مراحل 

اداری مراجعه و تعهد دادن را طی کنند.

مسئوالن اقدام کنند#
اگرچه رئیس پلیس تهران اعالم کرده ثبت جرم توسط 
مأموران انجام می شود، اما کاربران فضای مجازی ادعا 
می کنند مردم عادی هم به عنوان گزارشگر نامحسوس 
می تواننــد موارد بدحجابی را گزارش کنند. در نتیجه، 
بســیاری از افراد، برای تسویه حساب شخصی، پالک 
خــودرو افراد را با عنوان بدحجابــی به پلیس امنیت 
اخالقــی گزارش می دهند کــه در نتیجه خودرو فرد، 
توقیف می شــود و او باید چندیــن روز برای ترخیص 
خودرو اش در اداره های مختلف سرگردان باشد و عالوه 

بر این، هزینه  های مختلفی را هم پرداخت کند.
همان طور که برخی از فعاالن فضای مجازی می گویند، 
نواقص موجود در این روش، ســبب شده حق  بسیاری 
از مردم پایمال شــود و عالوه بــر آن، راه را هم برای 
سوءاســتفاده رســانه های آن طرف آبــی و برخی از 
جریان های خاص مجازی باز کرده است. انتظار می رود 
پس از راه افتادن این کمپین انتقادی و پیوستن برخی 
از چهره های شــاخص به آن، مسئوالن برای برطرف 

کردن نواقص هرچه سریع تر اقدام کنند.

وقتی دارو می خورید، چه می خورید؟

فؤاد آگاه- خیلی هامان نه، اما تک و توک برخــی از ما عادت داریم وقتی 
می خواهیم قرص، شربت یا کپسول تازه ای را که دکتر برای بیماریمان تجویز 
کرده باال بیندازیم، اول به نوشته های روی جعبه دارو و مواد اولیه به کار رفته 

در ساخت آن نگاهی می اندازیم.
 هرچند معموالً اغلب مواد به کار رفته در ساخت دارو را نمی شناسیم و بیشتر 
خواص یا عوارض مصرف آن برایمان مهم اســت. مقاله ای که به تازگی »یلنا 
آیونوا« پژوهشــگر و دانشجوی دوره پســادکترا در رشته کیفیت محصوالت 
پزشکی نوشــته و مجله فارس پالس آن را منتشر کرده نشان می دهد مواد 
تشکیل دهنده قرص هایی که می خوریم، بسیار بیشتر از آن چیزی است که 
روی برچســب جعبه دارو نوشته است. البته این مواد که با مواد اولیه دارویی 
قاتی می شــوند تا به دارو، شکل و شمایل و چه بسا مزه ای قابل قبول بدهند 

همیشه بی ضرر نیستند.
 اگرچه قانونی در آمریکا تصویب شده که داروسازان را وادار می کند اختالالت 
پیش آمده در تولید یک ماده اولیه فعال دارویی یعنی بخشــی از داروها که 
مزیت درمانی مورد نظر را به وجود می آورد را گزارش کنند اما جالب اســت 
بدانید این قانون شامل مواد اولیه غیرفعال که کار شکل دادن به دارو و رنگ و 

لعاب دار کردن آن را دارند، نمی شود! 
بنابراین قانون مورد نظر، شــفافیت در مورد داروها را برای مصرف کنندگان 
افزایش نمی دهد و سبب نمی شود شما بدانید با خوردن فالن قرص یا شربت 
و کپسول، به جز آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده، چه چیز های دیگری 
را خورده اید. خیلی ها فکر می کنند این مواد اولیه به اصطالح »غیرفعال« به ما 
آسیبی نمی رسانند. اما خوب است بدانید مثالً بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱9 
فعــاالن حوزه مراقبت های درمانی، بیماران و تولیدکنندگان، حدود ۲ هزار و 
۵۰۰ گزارش را درباره واکنش های معکوس یکی از این مواد اولیه غیرفعال به 

سازمان غذا و دارو ارسال کرده اند. 
هرچند سازمان های غذا و دارو در کشور های مختلف این مواد را ایمن قلمداد 
می کنند اما در مورد تصویر کلی اثرات بالینی این مواد شفافیت کاملی وجود 
ندارد. تحقیقات ســال های اخیر نشــان می دهد 9۲/8 درصد داروها، دارای 

حداقل یک ماده آلرژی زا در میان مواد اولیه خود هستند.
خالصــه اینکه خانم »یلنا ایونوا« ســه توصیه در این زمینــه دارد. اول اینکه 
محدویت ها و نظارت های علمی برای مواد فعال دارویی، شامل مواد غیر فعال 
در ساخت داروها هم شود. دوم اینکه چه درمانگران و چه بیماران و چه همه 
جامعه به همه اطالعات درباره تأثیرات این مواد، عوارضشــان، مقدارشان و... 
دسترسی داشته باشند. سوم هم اینکه نهاد های قانون گذاری باید قوانین تازه ای 
را برای گزارش نوع و میزان مواد اولیه غیر فعال و شــفافیت بیشتر در مورد 

استفاده و منبع تأمین این مواد وضع کنند.
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ورزشورزش
با 300 هزار دالر و همراهی زندی و برهانی

 چراغ سبز الکساندر نوری 
به آبی ها

بیانیه باشگاه پرسپولیس در مورد پرونده شکایت برانکو

احتمال بسته شدن موقت 
»پنجره« وجود دارد

 گفت وگو با محمود حسینی زاد، مترجم ادبیات آلمانی به انگیزه انتشار کتاب »یادداشت های روزانه« اثر داوید روبینویچ 

خاطرات یک نوجوان از فجایع نازی ها

حالج را خبر کرده ام
رقیه توسلی: می خوانم... چندبار با لذت می خوانم. نویسنده موردعالقه ام از 

دنیایش گفته؛ اینکه چه چیزهایی تویش پیدا می شود.
پاپیچ همین قصه، بی اختیار راه می افتم توی خانه و دوروبرم را ورانداز می کنم؛ 
گالری موبایلم را، پوشه های َسرم را، نظرات دیگران را. چیزهایی پیدا می کنم و 

زیرلبی می گویم: چه تکان خوبی!
یاد کیسه های پشم می افتم. همان که قدیم مدیم ترها، زنان ِگردش می نشستند 
و بازش می کردند تا جناب لحاف دوز با آن ها ســرویس تازه ای تحویل بدهد. 
یاد آنان که پای پشــم های درهم پیچیده می نشستند تا نرم و سبک و از هم 

گسیخته شان کنند.
فکر می کنم حاال بی شــباهت به آن زنان نیستم. دارم بعد سال ها، زندگی ام 
را شــخم می زنم و داشته- نداشته هایم را از هم مجزا می کنم که دستم بیاید 

به درستی که هستم و چه چیزهایی توی جهانم پیدا نمی شود و می شود...!؟
به بخار چایم نگاه می کنم و می بینم دنیای من سکوت دارد. پنج زن عجیب 
و غریب اندرونی؛ دفتری دارد که روی دراور همیشــه خدا باز است تا تویش 
بنویسم؛ فیلم و ترجمه و کتاب و خودکارهای خوش بر و رو دارد. گلدان های 
فلــزی رنگ و وارنگ دارد؛ دنیایم برای پیرهــا جای مخصوص دارد؛ گالب و 
عرق کاسنی و بهارنارنج دارد؛ روی پاشنه روزخوابی و شب بیداری می چرخد؛ 
عینک هایی دارد که کشــته ُمرده شانم؛ عطر بیک دارد؛ سوپ جو دارد؛ کش 

موهای ساده دارد؛ تبلت دارد؛ اینستاگرام و تلگرام دارد؛ مهربانی زیاد دارد.
یک ُقلپ چای را که هنوز داغ است می نوشم و می بینم کم رفت و آمد و مختصر 
است دنیای من؛ دلبندانی که جان نثارشان هستم و چند قبر در آرامگاه که گاه 
و بیگاه ُسر می خورم ور دلشان؛ جوشن کبیر و زیارت عاشورا دارد. »یاعلی« دارد؛ 

به وقتش حرف زدن دارد؛ صبوری دارد؛ انتظار دارد؛ رازداری دارد.
ُقلپ دوم و سوم را بی قند سر می کشم و دستم می آید دنیایم اما قلِب سربه راه 
ندارد؛ همین طور کله و چشــم و پا و معده سربه راه؛ صدای جاروبرقی، زیاد از 
آن بلند نمی شود؛ صاحبش اهل گول خوردن است؛ با عدد و رقم اُخت نیست؛ 
تا خلوتی دســت دهد پا به رکاب غم می شود و لی لی به الالی تجربیات تلخ 
می گذارد؛ جای شلوغ را دوست ندارد؛ از غیبت فراری فراری نیست؛ دنیایم قهر 
و تر دارد؛ چای پُررنگ دارد؛ قضاوت نابجا دارد؛ خاله خرسه شدن دارد؛ گاهی 
تناردیه شدن دارد؛ هفته ای یکبار به کوچه بن بست خوردن دارد؛ دنیایی که 
خاطرات تویش رژه می روند؛ دنیایی که آدمش، به جای راست، گاهی چپ روی 
می کند؛ دنیایی که نمی دانم چرا یک وقت ها قد کف دســت است و وقت هایی 

شکل برهوتی که تویش گم می شوم... .
پی نوشت:

کاش بوی عود و عنبر بپیچد توی ســرمان و فرشته های آسمان زودتر بیایند 
کمک... کاش تابســتان تمام نشده، باران ببارد... کاش یک دستمال برداریم و 
گردها را بسابیم... کاش پیش چشم پزشک برویم برای نمره عینکمان... کاش به 

نونوار شدن، عالقه داشته باشیم.

سکوت سرمربی اخراجی »شهرخودرو« شکست

بختیاری زاده:بی نظمی های 
رحمتی گفتنی نیست 

منهای سیاست

روزمره  نگاری

محمد بنا در واکنش به شایعه های  قهر و نازمحمد بنا در واکنش به شایعه های  قهر و ناز

می خواستم بروم می خواستم بروم 
تا سرمربی جوان تا سرمربی جوان 

انتخاب کنندانتخاب کنند

12

جنجال پیامک های بدحجابی در فضای مجازی

مردم گالیه دارند
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ورزش: محمــد بنــا در خصوص 
اتفاقات رخ داده 10 روز اخیر اظهار 
کرد: نمی دانم این چیزهایی که در 
موردم نوشته شــد از کجا آمد. 
مگر من مصاحبه مســتقیم با 
جایی یا خبرنگاری داشتم که 
همه جا پُر شد بنا می خواهد 
برود؟ بعد گزینه ها را برای 
خودشــان تعیین کردند 
و آقــای طالقانی گفت 
محمد بنا ناز می کند 
و نــازش خریدار 
دارد. مگــر من 
خانه ام  عروس 
که نــاز کنم؟ 
در  هــم  آن 
شــرایطی که 
مردم در سختی 

هستند و کسی حق ناز کردن ندارد.

با دبیر درد دل کردم#
ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ادامه داد: من درد دلی 
داشتم و برای دبیر نوشتم. این تفکرات خودم بود. چون 
فکر می کردم جهانی که هیچ، به احتمال قوی امکان دارد 
المپیک حتی برگزار نشود و لغو شود. گفتم سرمربی جوان 
بگذارید الاقل فرصت کار کردن تا المپیک بعدی را داشته 
باشد. دبیر همان موقع جوابم را داد که اصالً حرفش را نزن 
و من حرفی نزدم. بعد دیدم سایت ها و صفحات مجازی پُر 
شد از قهِر دوباره محمد بنا و حتی دفعاتش را هم نوشته 

که فالنی دائم قهر و استعفا می کند؛ شماره هم می زدند.

همه قهرمانی#
بنا در گفت و گو با تســنیم عنوان کرد: حتی می نوشتند 
قهرهای من کی و کجا بوده در حالی که هر چیزی بود، 
دلیل مخصوص به خود را داشته است. نخستین قهر من 
مربــوط به روزگاری بود که رقابت بین حســن رنگرز و 
حمید سوریان بود. دوستان به خاطر سابقه و عقبه حسن 
رنگرز می گفتند او باید به جهانی بوداپست برود و نظر من 
روی سوریان بود. بعدش مشخص شد اگر این ایستادگی 

من نبود حاال هفت تا مدال جهانی و المپیک نداشتیم.

اصاًل نرفتم#
ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با تأکید بر اینکه قهر و 
اســتعفایی در کار نبوده خاطرنشان کرد: من اصالً نرفتم 
که بخواهم برگردم. خودم این را قبول دارم که همیشــه 

نمی شود قائم به یک نفر باشیم. 
در این سال ها همیشه سعی  کردم به مربیانم حتی آن هایی 
که سابقه قوی نداشتند چه از نظر قهرمانی و چه شناخت 
مــردم از آن ها، انگیزه و روحیــه بدهم که امروز هر کدام 
آن ها توانایی این را در خود می بینند که سرمربی تیم ملی 
شوند، همان طور که به کشتی گیران این روحیه و انگیزه 
را داده ام. همه با کمک همدیگر به این جایگاه رسیده ایم. 
برخی مربیان را در مقاطعی به تیم ملی آوردم، به عنوان 
مثال در رابطه با رسول جزینی، چند سال مربی سنگین 
وزن نداشتم و خودم با سنگین وزن ها کار می کردم. آن قدر 
چرخیدم و گشتم تا پس از دو سه سال، یکی مثل جزینی 

را گیر آوردم و همه دیدند چقدرمفید بود.

در مربیگری کمبود داریم#
وی با اشاره به اینکه باید کسانی باشند توانایی سرمربیگری 
تیم ملی را داشته باشند افزود: در اینکه ما مربیان فهمیده و 
عالی داریم، شکی وجود ندارد ولی در رابطه با سرمربیگری 

یک مقداری کمبود داریم.
 اگر درست فکر کنیم و یکی دو تا از این بچه ها را بیاوریم 
و خودمان کنارشــان باشــیم، در زمان مقتضی شــرایط 
سرمربیگری را پیدا می کنند. تا ابد که محمد بنا نمی تواند 
سرمربی تیم ملی باشد. شرایط سنی من طوری است که 

باید به فکر بود. به قول برخی از دوستان پیر شده ام.

فرمانده هان آینده#
بنا در پاســخ به این ســؤال که روی کدام شاگردانش به 
عنوان سرمربیان آینده تیم ملی نظر دارد به تسنیم گفت: 
در مورد حمید ســوریان که قبالً گفتم و یکی از کسانی 
هســتم که خیلی اعتقاد دارم او می تواند سرمربی بزرگی 
شــود. یکی دیگر از این نفرات حبیب اهلل اخالقی است. 
می توانیم در کادرهای تیم ملی یا سرمربی یا مربی رده های 
پایه از قاسم رضایی استفاده کنیم. قاسم دلسوزانه دارد در 
شهرش به کشتی فرنگی کمک می کند ولی سرمربیگری 

در رده های پایه با بزرگساالن تفاوت زیادی دارد.

یک روزی نوبت رفتن من است#
محمد بنا با اشاره به آینده نگری در کادر فنی تیم های ملی 
گفت: باالخره من یک زمانی باید بروم و مثالً این طور نباشد 
از لندن تا ریو 6 تا ســرمربی عوض کنیم. این کار آزمون 
و خطا و مهره سوزی اســت. باید فکر عاجلی برای آینده 
کشتی فرنگی کرد. محمد بنا می گوید من مخلص مردمی 
هستم که در این شرایط سخت اقتصادی، دلخوشی شان به 
مدال بچه ها و موفقیت های ورزشی است.  بنا می ماند و تا 
المپیک هم کارش را انجام می دهد اما باالخره باید فکری 
برای آینده داشت. من این را برای علیرضا دبیر نوشته بودم 
که درد دلی بود. گفتم در این مدت مربیان جوان را به کار 
بگیرد که به درد آینده کشتی فرنگی ما بخورند که دبیر 

گفت اصالً حرفش را هم نزن.

دلیل دلخوری#
ســرمربی تیم ملــی در رابطه با اینکه چقدر مســئله 
آسیب دیدگی احتمالی کشــتی گیران در لیگ، سبب 
دلخوری او شــده اســت گفت: حرفم این بود که شما 
می توانی یک مرحلــه اردو را چهار روزه برگزار و فقط 
بچه ها را دور هم جمع کنی و به آن ها بگویی کشــتی 

زنده است. 
می توانیم کار را ادامه دهیم و خوشــحال شویم که دور 
هم هســتیم، اما اگر بخواهیم برنامه بگذاریم، در چهار 

روز چه کار می توانیم بکنیم؟ 
به خدا اســترس و ناراحتی من این نبود که این فشار 
ســنگین اســت. من دور را نگاه کردم . من همچنان 
احتمال این را می دهم که امکان دارد با این وضع کرونا 
المپیک برگزار نشــود. اصاًل نبایــد خبر مربوط به من 

بیرون می آمد ولی آمد. 

نوکر مردمم#
بنا خاطرنشــان کرد: این چه حساســیتی اســت که 
روی اســم محمد بنا و واژه های قهر و ناز کردن ایجاد 
کرده اند؟ هر کسی هم برای خودش یک گزینه انتخاب 
می کند و می گوید که این برود مگر قحط  الرجال است؟ 
من چه زمانی گفتم رجالم که قحطی اش آمده باشــد؟ 
من یــک مربی ام، نوکر مردمم و تــا وقتی توانایی کار 

داشته باشم و امکانش مهیا باشد هستم.

محمد بنا در واکنش به شایعه های قهر و ناز

می خواستم بروم تا سرمربی جوان انتخاب کنند

العربی مهدی ترابی را نخواست
ورزش: مهدی ترابی که در پایان فصل در اقدامی عجیب با فسخ قرارداد خود در آستانه 
حضور در لیگ قطر قرار گرفت. ترابی که با استناد به بندی عجیب در قرارداد خود 
فسخ قراردادش را دریافت کرد تا هجمه سنگینی را علیه خود ببیند، در شرایطی راهی 
دوحه شد که پیشنهاد العربی را در دست داشت. با این حال اکنون اخبار عجیبی از قطر 
به گوش می رسد؛ طبق خبری که ایلنا منتشر کرد این باشگاه قطری با جذب مهرداد 
محمدی دیگر به دنبال مهدی ترابی نخواهد بود. باید در انتظار بازگشت این بازیکن 
به پرسپولیس بود، اگر یحیی و هواداران پرسپولیس او را پس از این اقدامش بپذیرند!

مهدی شریفی به پیکان پیوست 
ورزش: مهدی شــریفی، بازیکن سابق پرسپولیس، سپاهان و تراکتور که در فصل 
گذشته پس از جدایی از سرخپوشان راهی لیگ آذربایجان شده بود، طی توافق با 
مدیران پیکان به عضویت این باشگاه درآمد. مهاجم ریزنقش و تکنیکی پیکان که 
هدف چند تیم لیگ برتری قرار داشت، در نهایت با توجه به شرایطی که حضور در 

تهران یکی از دالیل آن بود ترجیح داد به عضویت باشگاه پیکان در بیاید.
شــریفی در فصل گذشــته در حضور کوتاه مدت خود در لیــگ آذربایجان و تیم 

سومقائیت توانست پنج گل به ثمر برساند.

حضور علی کریمی در ترکیب آسیایی استقالل
ورزش: ظاهراً کریمی در جلساتی که با مدیران استقالل داشته قبول کرده تا در دو 
مسابقه مقابل الشرطه عراق و االهلی عربستان کنار آبی ها باشد و برای این تیم به 
میدان برود.در اطالعیه ای که باشگاه استقالل در این خصوص صادر کرده آمده است: 
»طی مذاکراتی که روز گذشته میان باشگاه استقالل و علی کریمی و مدیر برنامه های 
ایشان شده مشخص گردید موضوع ادامه همکاری با این بازیکن در فصل آتی به هیچ 
عنوان ارتباطی با مسائل مالی ندارد و این بازیکن صرفاً به دالیل شخصی و حرفه ای، 

نیاز به زمان برای تصمیم گیری دارند. 

ذوب آهن به دنبال جذب تبریزی
ورزش: مرتضی تبریزی، مهاجم استقالل که در دوران حضورش در این تیم عملکرد 
موفقی نداشته و در فصل اخیر بیشتر نیمکت نشین بوده با پیشنهادی از سوی ذوب 

آهن مواجه شده و بعید نیست به تیم سابق خودش برگردد.
 ذوبی ها که نیم فصل ارســالن مطهری را از دست دادند و وضعیت مهاجمان 
خارجی این تیم مشخص نیست در خط حمله نیاز به تقویت دارند و از همین 
رو به درخواســت رحمان رضایی قصد دارند تبریــزی را به جمع نفرات خود 

برگردانند.

سینا حسینی: برخــالف رقابت بر سر اعالم خبر آغاز 
مذاکره با استراماچونی، لیگ یک از اعضای هیئت مدیره 
این باشگاه حاضر نیستند قبول مسئولیت کنند تا این 

خبر را به صورت رسمی اعالم کنند.
آن ها که دوشــنبه هفته گذشــته با مشــاهده ایمیل 
استراماچونی آچمز شدند حاال به دنبال راه حلی هستند 
تا بدون کمترین آســیبی از این بن بست به وجود آمده 

خارج شوند.
احمد سعادتمند دیروز به جلسه هیئت مدیره نرفت تا 
شاید راهی برای فرار از پاسخگویی پیدا کند اما منتقدان 
مدیرعامــل در هیئــت مدیره اســتقالل راه های کنار 
گذاشتن وی را مرور کردند. هرچند حجت نظری معتقد 
است: این گزینه هرگز مد نظر آن ها نیست و قرار نیست 
سعادتمند برکنار شود.اما همه اعضای هیئت مدیره در 
این مسئله اتفاق نظر دارند که هر چه سریع تر تصمیم به 
قطع ادامه مذاکره با استراماچونی اعالم شود تا همه چیز 
مهیای آغاز مذاکرات با گزینه جدید مربیگری تیم شود.

اما قبل از آن باید هیئت مدیره و مدیرعامل با انتشــار 
بیانیه رســمی از هواداران عذرخواهی کنند تا شــاید 
اعتراض ها نسبت به رؤیافروشی مدیران فروکش نماید 
ولی برخالف برنامه ریزی قبلی بیانیه رســمی باشگاه 

استقالل دوشنبه شب منتشر نشد!

انتشار بیانیه در تعطیالت#
حاال سؤال اینجاســت علت این تأخیر چه عاملی بود؟ 
گفته می شود شــامگاه دوشــنبه همه اعضای باشگاه 
استقالل و مدیرعامل در هتل آزادی دورهم جمع شدند 
تا متن اطالعیه را در اختیار رسانه ها قرار دهند اما یک 
توصیه همه معــادالت را به هم ریخت. یکی از نزدیکان 

باشگاه به سعادتمند توصیه می کند این کار را همزمان 
با تعطیالت آخر هفته انجام دهند تا شــرایط اعتراض 
هواداران از بین برود و تعطیالت پایان هفته کمک کند تا 
موضوع به راحتی مدیریت شود .این پیشنهاد با استقبال 
سعادتمند مواجه می شود چون روز پنجشنبه او تهران 
نخواهد بود و همین مسئله می تواند کار را راحت تر کند 

به همین دلیل بیانیه منتشر نمی شود.

نوری در راه استقالل#
از قرار معلوم مذاکرات اولیه با الکســاندر نوری مربی دو 
رگه ایرانی آلمانی انجام شده و قرار است با تیمی کاماًل 
ایرانی هدایت اســتقالل را در دست گیرد. اگر مشکلی 
پیش نیاید نوری به زودی به قطر سفر خواهد کرد و در 
دوحه مذاکرات پایانی خود را با استقالل انجام خواهد داد 
تا به همراه فریدون زندی، آرش برهانی و خسرو حیدری 

کار خود را از ابتدای لیگ بیستم آغاز کنند.
اما شاید این پرسش برای شما به وجود بیاید که نوری 
هم جزو مربیان خارجی به حساب می آید اما در ارتباط 
با او استعالم های الزم از وزارت ورزش اخذ شده است و 
مشکلی برای همکاری با او وجود ندارد. شنیده می شود 
رقم قرارداد وی رقمی عادی به شمار می رود و زیاد باال 

نیست.

300 هزار دالر الکساندر#
گفته می شــود وی برای حضور روی اســتقالل حدود 
۳00 هزار دالر درخواســت کرده که این رقم نسبت به 
درخواست ۹00 هزار دالری استراماچونی بسیار پایین تر 
و قابل پرداخت اســت و با بودجه اســتقالل همخوانی 

بیشتری دارد.

ورزش: سهراب بختیاری زاده پس از جدایی مجتبی 
سرآســیایی از شهرخودرو به عنوان سرمربی این تیم 
مشهدی انتخاب شد. او در گفت وگو با ایلنا در خصوص 
پذیرفتن هدایت شــهرخودرو گفــت: این همکاری 
خواســت آقای حمیداوی بود. ایشــان شخصاً با من 

تماس گرفتند و از من برنامه خواستند.
 خواســت ایشــان این بود با کمترین هزینه ممکن 
بیشترین بهره وری را داشته باشیم. به جوان ها میدان 

بیشتری داده شود و از طرفی بازیکن سازی کنیم.
 به همین دلیل ایشان از من برنامه بلندمدت خواستند. 
من هم به خوبی می دانستم چند بازی حساس را پیش 

رو دارم اما قبول مسئولیت کردم. این حق هر 
باشگاهی است با هر مربی که دلش خواست 
همــکاری و یا قطع همــکاری و با مربی 

جدیدی مذاکره کند.

بی نظمی های #
رحمتی

بختیاری زاده در خصوص حواشــی ایجاد 
شده در شهرخودرو عنوان کرد: تنها اتفاقی 

که در حضور من در شهرخودرو اتفاق افتاد 
بی نظمی آقــای رحمتی بود. از من نخواهید 
بی نظمی های رحمتی در درون تیم را باز کنم. 
هر اتفاقی که افتاده درون تیم بوده. ولی همه 
این را باید بدانند برای یک مربی سخت ترین 
کار این است تا یک بازیکن را از تیم دور کند. 
همه بازیکنان و سرپرست تیم به خوبی شاهد 
تمامی اتفاقات قبــل از وقوع این تنش بودند. 
ولی متأسفانه کار به جایی رسید که من مجبور 
شــدم قاطعانه مهدی رحمتی را از تیم اخراج 

کنم.
سرمربی سابق شــهرخودرو در خصوص اینکه 
آیا فکــر می کرد نظر مدیریت ۳60 درجه تغییر 
کند و او برکنار شود پاسخ داد: به هیچ عنوان این 

تصمیم و اتفاق برای من اصاًل مهم نبود. 
بــرای من تنها چیزی که اهمیت داشــت این بود 

بتوانم در آن تایمی که حضور داشــتم اصول کاری 
خود را حفظ کنم. پس از اتمام لیگ تمام تمرکز من 
روی کارم بود. اینکه چه کسی جایگزین من می شود 

نه به من ارتباطی داشت و نه برای من مهم بود. 

عقده گشایی نمی کنم#
سرمربی سابق شهرخودرو در پاسخ به این سؤال که آیا 
برای کادر فنی جدید این تیم آرزوی موفقیت می کند 
اظهار کرد: پس از این اتفاقات خیلی ها از من خواستند  
حرف بزنم و عقده گشایی کنم. اما من امیدوار هستم 
ورزش حرفه ای انســان فریبکار تولید نکند و معتقدم 
فوتبال حرفه ای می تواند بســیاری از مشکالت را حل 

کند و نشاط ایجاد کند تا انسان ساز باشد.
 من معتقدم نه تنها در فوتبال بلکه در زندگی روزمره 
باید به هم احترام بگذاریم و در عین رفاقت با هم 
رقابت کنیم. متأسفم که تخریب در فوتبال ما 
تبدیل به یک امری عادی شــده است. روی 
صحبت من تنها شــهرخودرو نیســت در 
خصوص فوتبال ایران صحبت می کنم.

 فوتبالی که پر از دروغ و خیانت 
شده است که در نهایت به 
تخریــب آدم ها منتهی 

می شود.
در  انتهــا  در  وی 
شــادی  خصــوص 
زایدالوصف خود پس 
به  از گل شهرخودرو 
اســتقالل اظهار کرد: 
در آن زمان به باشــگاه 
شهرخودرو متعهد بودم و 
از جان و دل برای موفقیت 

این تیم کار کردم.
 ولــی در صحنــه گل که من 
به هوا پریدم و خوشــحال شدم 
باید بگویم به خاطر جوی بود که 
علیه من ایجاد شده بود و خیلی ها 
پیش از بازی گفتند ســهراب چون 
استقاللی است می خواهد به این تیم 

راه بدهد تا ببرد. 
این حرف به شدت من را عصبی کرده 
بود چرا که من در زندگی شــرافتم را 
نفروختم. اما کسانی بودند که من را 
قضاوت کردند و این ذهن من را به هم 

ریخته بود.

با 300 هزار دالر و همراهی زندی و برهانی

چراغسبزالکساندرنوریبهآبیها
سکوت سرمربی اخراجی »شهرخودرو« شکست 

بختیاریزاده:بینظمیهایرحمتی
گفتنینیست

گفت وگوی روز

 حدادی: قانون حضور لژیونرها 
در لیگ باید اصالح شود

ورزش: ســتاره بسکتبال ایران گفت: قانون حضور لژیونرها در 
لیگ برتر بســکتبال باید تغییر کند و به عنوان بازیکن ایرانی 
حســاب شــویم.حامد حدادی در مورد صحبت هــای رامین 
طباطبایی مبنی بر اینکه او نمی تواند در صوت رفتن به لیگ های 
خارجی و پس از بازگشت به عنوان بازیکن ایرانی فعالیت کند 
اظهار کرد: من چیزی غیر قانونی مطرح نکرده  بودم. حرف من 
این اســت چرا به عنوان یک بازیکن ایرانی برای بازی در لیگ 
به عنوان خارجی حســاب شوم. من پاســپورت ایرانی دارم و 

آمریکایی یا اروپایی نیستم. 

اصالح قانون #
وی ادامــه داد: این قانون برای آن زمان بود چندین بازیکن دو 
تابعیتی حضور داشتند و من، مهدی کامرانی و صمد نیکخواه 
بهرامی را هم جزو خارجی ها حساب کردند. االن دیگر بازیکنی 
وجود ندارد و فقط من و بهنام یخچالی هســتیم. قانون برای 
همه یکسان اســت و من هم می پذیرم، اما حق قانونی ام است 
که در لیگ ایران به عنوان یار ایرانی بازی کنم. این قانون باید 

اصالح شود. 

 قرضی لژیونر شوم#
این حق را دارم با تیم داخلی قرارداد ببندم و قرضی لژیونر شوم.
ستاره بسکتبال کشــورمان تأکید کرد: من هنوز قراردادی با 
تیم های خارجی نبســته ام و این حق را دارم که با تیم ایرانی 
طوری قرارداد ببندم که اگر پیشنهاد خارجی آمد بروم. در آن 
صورت کارت بازی من صادر شده و در لیگ ایران بازی کرده ام. 

این چیز پیچیده ای نبوده و عرف است.

امین غالم نژاد: مســئوالن پرسپولیس پس از چند روز 
کلنجار رفتن با برانکو و اذهان هواداران ســرانجام بهترین 
راه حل را بیان حقایق یافتند و عمالً به بی پولی و بســته 
شــدن پنجره اعتراف کردند. باشگاه پرسپولیس با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد در صورت بســته شدن پنجره نقل و 
انتقاالت این باشــگاه جای نگرانی وجود ندارد و به محض 
واریز پول، پنجره باز خواهد شــد. دراین بیانیه خطاب به 
هواداران آمده است:»صداقت، بهترین راه و سیاست برای 
داشتن ارتباط خوب و پایدار با هواداران است. بدین جهت 
صریح، شفاف و صادقانه به اطالع هواداران فهیم پرسپولیس 
می رسانیم احتمال بسته شدن موقت پنجره نقل و انتقاالت 
باشگاه ظرف امروز و فردا وجود دارد اما جای نگرانی نیست. 
از یــک طرف امیدواریم با همکاری بزرگوارانه آقای برانکو 
ایوانکوویچ ســرمربی محبوب و سابق پرسپولیس، چنین 
اتفاقــی نیفتد و بتوانیم مهلتــی ۲0 روزه بگیریم. درغیر 
این صورت به سرمربی دوست داشتنی و جنتلمن کروات 
حق می دهیم به دلیل بدعهدی های گذشته با درخواست 
باشگاه موافقت نکند و احتماالً پنجره نقل و انتقاالت تیم به 
صورت موقت بسته شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد باز باشگاه 
پرسپولیس سر وعده خود مانده و دستمزد آقای برانکو را 
در زمان تعیین شــده ۲0 روزه به حساب این مرد شریف 
واریز خواهد کرد. از طرف دیگر به ســمع و نظر طرفداران 
پرشورو شمارپرسپولیس می رسانیم بر اساس قانون جدید 
فیفا پنجره های نقل و انتقاالتی وقتی به دالیل مسائل مالی 
بسته شوند به محض پرداخت پول باز خواهند شد. طبق 
معمول برای حل این مســئله به همراهی و صبوری شما 

هــواداران نیاز مبرم داریم. همان طــور که در زمان نقل و 
انتقاالت با همراهی شما پرسپولیسی ها و تالش شبانه روزی 
فعال ترین تیم لقب گرفتیم، از این بحران موقت با کمک 
هواداران صبور و بی نظیر به ســالمت عبور خواهیم کرد. 

 زرنگی سرخ ها#
اما اصل داســتان این است ســرخ ها با سیاستی خاص 
بازیکنانشــان را جذب کردند و هم زمان خریدند. ظاهراً 
بخش اعظمــی از پول برانکو فراهم شــده بود ولی این 
سرمربی به دلیل بدقولی هایی که دیده اصرار داشت تمام 
پول را یکجا دریافت کند. لذا مســئوالن پرســپولیس با 

همان پول آماده برانکو سریعاً و قبل از بسته شدن پنجره 
خریدهای خود را انجام و ثبت کردند تا با بســته شــدن 
پنجره با کمبود بازیکن روبه رو نشوند. همین بود که آن ها 
در کمتر از یک هفته با هفت بازیکن توافق کردند و بشار 
و امیــری را مجاب به تمدید کردند. بدین ترتیب حاال در 
صورت بسته شدن پنجره عمالً تا فصل بعد نقل و انتقاالت 
این تیم مشکلی نخواهد داشت و زمان دارد تا بدهی برانکو 
را صاف کند. ضمن اینکه طبــق قانون جدید به محض 
پرداخت بدهی پنجره باز خواهد شــد مگر اینکه در این 
مدت پرســپولیس نتواند پول کامــل را جور کند که در 

مرحله بعد با کسر امتیاز مواجه خواهد شد.

20 سال تماشای »آقای خاص« روی نیمکت

منهمان»مورینیو«هستمفقطرنگموهایمعوضشده!
مترجم: امیرمحمد سلطان پور: ۲0 سال از زمانی که 
ژوزه مورینیو دوران مربیگری خود را در بنفیکا آغاز کرد 
می گذرد. اکنون با تمام فراز و فرودهایی که تجربه کرده 
و البته هشت قهرمانی لیگ در کشورهای مختلف و دو 
جام لیگ قهرمانان اروپا، این پرتغالی 57 ســاله فصل 
جدید خود را با باشگاه تاتنهام آغاز کرده است. فصلی که 
البته با شکست مقابل اورتون همراه شد اما همان طور که 
قبالً به آن تأکید داشته او به دنبال بازسازی سپیدپوشان 
لندنی است و باید دید چقدر در کار خود موفق خواهد 
بود. در زیر مصاحبه اخیر مورینیو به مناسبت بیستمین 

سالگرد شروع مربیگری اش را با هم می خوانیم:

ژوزه مورینیو نســبت به20 ســال پیش که س
سرمربیگری خود را آغاز کرد چه تغییراتی کرده است؟

من در بســیاری جهات همان مرد هستم. DNA من 
تغییر نکرده و قواعدی که برای خودم دارم هنوز شــبیه 
همان ۲0 سال پیش است. البته در شکل مربیگری هدایت 
بازیکنان، باشگاه ها و هر چیزی که به فوتبال مربوط می شود 
تکامل پیدا کرده ام. اما هنوز همان مورینیو هستم. درست است 
رنگ موهایم عوض شــده و مقداری چروک روی صورتم دیده 

می شود اما همان شور و انگیزه سابق را دارم.

چه چیزهایی مرتبط با فوتبال را دوســت داری و از چه س
چیزهایی بدت می آید؟

می توانم بگویم تقریباً همه جنبه های مربوط به فوتبال را دوست دارم 

و فقط از باختن لذت نمی برم. بهتر بگویم از باختن متنفر هستم. اما به 
خوبی می دانم شکست بخشی از این شغل است اما همه چیزهای دیگر را 
دوست دارم حتی سختی ها و چالش هایی که مربوط به آن می شود و حتی 
یک درصد فکر نمی کنم بتوانم کار دیگری به جز مربیگری انجام دهم.

شغل سرمربیگری را چگونه توصیف می کنی؟س
ســرمربی فوتبال بودن کار بســیار پیچیده ای است. اگر کسی فکر 
می کند ســرمربیگری فقط انتخاب 11 بازیکن است و تنها به آنالیز 
تاکتیکی و آماده کردن تاکتیکی تیم مربوط می شود و اگر فکر می کند 
به مدیریت بازیکنان و بهتر بگوییم انسان ها مربوط می شود تا رهبر یک 
گروه محسوب شوید، باز هم اشتباه می کند. همه این چیزها با هم برای 
یک سرمربی اتفاق می افتد و همین، این کار را بسیار پیچیده می کند. 

اما این شغل من است و دوستش دارم.

آمازون فصل گذشــته در کنار تاتنهام حضور داشت تا س
مستندی را با عنوان »همه چیز یا هیچ چیز« بسازد؛ مستندی 

که دو هفته پیش پخش شد؛ آیا آن را دیده ای؟
نه هنوز آن را ندیده ام. فقط بخش هایی از آن را قبل از اینکه کار ادیتش 
شروع شود را تماشــا کرده بودم. به آن ها تأکید کرده بودم من را در 
بخش های تاکتیکی و چنین جلساتی وجود داشته حذف کنند اما بقیه 
چیزها حتماً کار فوق العاده ای از آب درآمده اســت. به خصوص برای 
کسانی که زیاد به این کار مربوط نیستند تماشایش لذت بخش است. 
به عنوان مثال من عاشق مسابقات فرمول یک هستم اما به دنیای آن 
تعلقی ندارم و فکر می کنم هر کسی که به فوتبال مستقیماً مرتبط 
نیست با دیدن این مستند می تواند بفهمد در داخل آن چه می گذرد.

فصل گذشته تاتنهام در رسیدن به جایگاه چهار تیم باالی س
جدول ناکام بود و ششم شد. این فصل چه برنامه هایی برای 

برگرداندن ذهنیت پیروز تیم دارید؟
هدف ما این اســت در هر بازی به پیروزی برسیم. هدف ما این است 
در مســابقه ای قدم می گذاریم فکر و احســاس ما این باشد که قرار 
است پیروز بازی باشیم. فرقی نمی کند که در چه تورنمنتی به میدان 
می رویم و فرقی نکند حریف ما چه کسی است. من می خواهم تاتنهام 
به این سطح از اعتماد به نفس برسد که می تواند در هر مسابقه ای به 

پیروزی برسد. 

آیا ذهنیت بازیکنان باید تهاجمی تر از قبل باشد؟س
این نکته که بازیکنان خوبی از لحاظ رفتاری داشته باشیم کامالً قابل 
قبول است اما بازیکنان باید ذهنیتی مبارز داشته باشند. ما حتماً به 
ذهنیتی تهاجمی تر و تشنه تر نیاز داریم. من هیچ وقت از اینکه برای 
بازیکنانم هدف های سخت ترسیم کنم وحشت نداشته ام و از رفتن به 

سراغ این هدف ها نمی ترسم.

موفقیت در این فصل از لحاظ شخصی برای تو چقدر اهمیت دارد؟س
موفقیت برای تاتنهام است نه برای من! در این لحظه من خودم را به 
عنوان یک باشــگاه در نظر می گیرم. من در بخشی از دوران کاری ام 
هستم که احساس نمی کنم لزومی داشته باشد چیزی را بخواهم در 
مورد خودم به کســی ثابت کنم؛ پس من این فصل را برای تاتنهام 
پر اهمیت می دانم. و می خواهم برای این باشگاه اهمیت داشته باشم تا 

بتوانیم با هم به هدف هایمان برسیم.

مربی شهرخودرو یکی از جدیدترین چهره هایی است که به 
شکلی نامناسب از این باشگاه جدا می شود. استفانو کوزین 
در چند وقت گذشته به عنوان دستیار سرمربی مشغول به 
کار بود، در پستی اینستاگرامی می گوید با وجود اینکه قرار 
بوده در قطر به عنوان ســرمربی روی نیمکت بنشیند، با 
کم کاری باشگاه حتی نتوانسته از کشور خارح شود. کوزین 
همچنین با انتقاد از حمیداوی مالک باشــگاه می گوید با 
تمام وعده ها هنوز پنج ماه حقوق وی پرداخت نشده است.

پیش از بازی دیشــب پرســپولیس مقابل التعاون عربستان در 
لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا، سرمربی قرمزپوشان پایتخت به 
ستایش از کادر فنی تیم خود که همبازیان قدیمی اش محسوب 
می شوند پرداخت. یحیی گل محمدی با انتشار عکسی در کنار 
افشین پیروانی و کریم باقری در حاشیه تمرینات پرسپولیس در 
دوحه، با هشــتگ »تعصب« و »وفاداری« از این دو عضو قدیمی 

باشگاه تمجید کرده است.

یحیی گل محمدیاستفانو کوزین
چهره شناخته شده فوتبال جهان در توییتر خود تولد یکی 
از گزارشگران افسانه ای فوتبال را تبریک گفت. دیروز تولد 
75 ســالگی مارتین تایلر یکی از مشهورترین گزارشگران 
فوتبال بود و گری لینه کر که خود عالوه بر دوران طالیی 
به عنــوان بازیکن از جمله آقای گلی جام جهانی 1۹۹0، 
سال ها به عنوان مجری ورزشی کار می کند، در توییت خود 
با تبریک تولد تایلر می گوید او هنوز گزارشگری سرپنجه، 

دقیق و فوق العاده مانند گذشته است.

پس از گلزنی پدیده نوجوان باشگاه بروسیا دورتموند در نخستین 
رقابت رسمی این فصل تیمش در جام حذفی، حساب توییتر 
این باشگاه به تمجید از او پرداخت. جود بیلینگهام 17 ساله که 
در 16 سالگی در تیم بیرمنگام در چمپیونشیپ انگلیس چهره 
شد و تیم دورتموند را برای ادامه فوتبالش انتخاب کرده، دوشنبه 
در نخســتین بازی رسمی برای زنبورها موفق به گلزنی شد تا 
همان طور که در توییتر دورتموند منعکس شده به جوان ترین 

گلزن تاریخ 110 ساله این باشگاه بدل شود.

بروسیا دورتموندگری لینه کر

بیانیه باشگاه پرسپولیس در مورد پرونده شکایت برانکو

احتمالبستهشدنموقت»پنجره«وجوددارد

ضد  حمله

روز سرنوشت ساز رشید مظاهری 
ورزش: رشــید مظاهری که در اقدامی جنجالی بعد از فسخ قراردادش 
با استقالل به توافق رسید، اکنون در انتظار حکم نهایی کمیته تعیین 
وضعیت است.بعد از چند بیانیه تهدید آمیز از سوی باشگاه تراکتور، قرار 
است امروز جلسه رســیدگی به این پرونده در کمیته تعیین وضعیت 
فدراسیون برگزار شود و براساس مستندات دو طرف رأی نهایی در این 
خصوص اعالم شــود. در کنار بیانیه تراکتور اما رشید مظاهری مدعی 
است مستنداتی دارد که فسخ قراردادش را قانونی و بدون مشکل می کند 
تا او بتواند طبق قرارداد جدیدی که به امضا رســانده، در تیم جدیدش 

)استقالل( کار را دنبال کند. 

هشدار بذرپاش در مورد خریدهای خارجی
ورزش: مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاســبات در مورد خریدهای 
خارجی و حیف و میل بیــت المال گفت: ممنوعیتی برای ورود مربی 
خارجی وجود ندارد.توصیه این اســت که برای جلوگیری از خروج ارز 
از ظرفیت داخل استفاده شود.وی افزود: به همین منظور هیئت نظارت 

ویژه ای برای رسیدگی قراردادهای خارجی تعیین کرده ایم.

3 گزینه سرمربیگری تراکتور مشخص شدند
ورزش: باشــگاه تراکتــور تبریز پــس از کش و قوس فراوان به ســه 
گزینــه مــد نظر خود بــرای مربیگــری در فصل آینــده رقابت های 
لیگ برتر و لیگ قهرمانان آســیا رســید. آن ها مذاکــرات اولیه خود 
با علــی کریمی، علیرضــا منصوریان و مهــدی تارتــار را آغاز کرده 
انــد تا از بین آن ها یــک نفر را به عنوان گزینــه نهایی معرفی کنند. 

 شجاعیان، مشکلی برای همراهی استقالل
 در آسیا ندارد

ورزش: هافبک تیم فوتبال استقالل مشکلی برای همراهی تیمش در 
لیگ قهرمانان آسیا ندارد. پس از اینکه نام داریوش شجاعیان در فهرست 
ابتدایی استقالل برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا به AFC ارسال نشد 
مسئوالن این باشگاه بالفاصله برای حضور وی در فهرست نامه نگاری 
کرده و کمیته مسابقات بالفاصله کارت بازی این بازیکن را صادر کرد. 
به این ترتیب شــجاعیان مشکلی برای همراهی تیم استقالل در لیگ 

قهرمانان آسیا ندارد.

 محرومیت باشگاه های بدهکار
 از حضور در لیگ های داخلی کشورها

 پرسپولیس و استقالل در خطر حذف
ورزش: کنفدراســیون فوتبــال آســیا در حال برنامه ریزی اســت تا 
باشگاه های بدهکار از حضور در لیگ های داخلی کشورها محروم شوند. 
این مســئله در صورت ابالغ به فدراســیون های فوتبال عضو AFC به 
احتمــال فراوان از دو فصل آینده اجرایی خواهد شــد.به عبارت دیگر 
باشــگاه های بدهکاری مثل استقالل، پرسپولیس اگر نتوانند وضعیت 
بدهی های انباشته خود را مشخص کنند ممکن است از دو فصل دیگر 
حتی مجوز شرکت در لیگ برتر ایران را نداشته باشند چه برسد به اینکه 
بخواهند در لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته باشند. در حال حاضر فیفا 
و ای اف ســی از طریق بستن پنجره های نقل و انتقاالتی باشگاه های 
بدهکار و حتی کسر امتیاز در لیگ های داخلی کشورها مداخله می کنند 
ولی به زودی ممکن است به باشــگاه های بدهکار اصالً مجوزی برای 

فعالیت در لیگ های داخلی کشورها داده نشود.

دیاباته به اردوی استقالل در قطر اضافه شد
ورزش:  مهاجم تیم فوتبال استقالل به اردوی این تیم در قطر اضافه 
شد. شیخ دیاباته مهاجم استقالل که پس از دیدار با تراکتور به مرخصی 
رفته بود ســرانجام به اردوی آبی پوشان در قطر اضافه شد. این بازیکن 

البته با چند روز تأخیر خود را به کادر فنی تیمش معرفی کرد.

ایران - ازبکستان؛ 17 مهر در تاشکند  
ورزش: مهــدی خراطــی -مدیر اجرایی تیم ملی چنــد روز پیش از 
برگزاری بازی دوستانه تیم ملی در برابر ازبکستان و تاجیکستان خبر 
داده بود. البته بازی تیم ملی در برابر ازبکستان ابتدا قرار بود شهریور ماه 
در تاشکند برگزار شود اما موکول کردن روزهای فیفا در شهریور ماه به 
ماه های مهر و آبان تاریخ این بازی را دســتخوش تغییر کرد. بر اساس 
تازه ترین اعالم قرار است دیدار تیم ملی در برابر ازبکستان 17 مهر در 
تاشکند برگزار شود. ازبک ها پس از این بازی باید راهی امارات شوند تا 

۲1 مهر به مصاف تیم ملی این کشور بروند.

کاپیتان سایپا از این تیم جدا شد
ورزش: کاپیتان ســایپا فصل آینده در این تیم حضور نخواهد داشت. 
روزبه شاه علیدوست، کاپیتان فصل گذشته سایپا به طور رسمی از این 
تیم جدا شــد و فصل آینده جایی در جمع شاگردان ابراهیم صادقی 
ندارد. شاه علیدوست دو پیشنهاد لیگ برتری دارد و مشغول مذاکره با 

آن هاست و به زودی تیم فصل جدیدش مشخص خواهد شد.

محرومیت سنگین سرمربی تراکتور
ورزش: اعضای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روز گذشته جلسه ای 
را با حضور ساکت الهامی تشکیل دادند تا درباره تخلفات وی در جریان 
دیدار فینال جام حذفی بین تراکتور و استقالل پس از شنیدن دفاعیات 
این مربی تصمیم گیری شود. اعضای این کمیته پس از بررسی پرونده 
به جمع بندی رسیده اند و برهمین اساس طبق حکم سه ماه محرومیت 
قطعی و سه ماه محرومیت تعلیقی برای الهامی در نظر گرفته شده است. 
البته وی می تواند نســبت به این حکم در کمیته استیناف فدراسیون 
فوتبال درخواست تجدیدنظر کند. شنیده می شود طبق آیین نامه های 
انضباطی این حکم از تاریخ ابالغ به الهامی قابل اجراست و شاید وی با 
این سه ماه محرومیت قطعی در صورت فعالیت در فصل آینده لیگ برتر 

تنها چند هفته ابتدایی این رقابت ها را از دست بدهد.

هافبک صنعت نفت در راه  پرتغال
ورزش: جعفر سلمانی، بازیکن۲۳ ساله تیم نفت که سابقه برتن کردن 
پیراهن تیم امید ایران در مسابقات قهرمانی آسیا را در کارنامه دارد به 
جدیدترین لژیونر ایرانی در لیگ برتر پرتغال تبدیل خواهد شد. پائولو 
سرجیو، سرمربی تیم صنعت نفت در لیگ هجدهم که در اواخر فصل 
اخیر به پرتغال رفته، ســلمانی را به پرتغال دعوت کرده است. سرجیو 
مراحل انتقال این بازیکن به پرتغال را بررســی کرده است و او پس از 
دریافت روادید ایران را ترک می کند تا پس از امیر عابدزاده، مهدی طارمی 
و علی علیپور به جدیدترین لژیونر ایرانی در لیگ پرتغال تبدیل شود.

گزارش روز 

منهای فوتبال

هشتگ های معاندان راه به جایی نبرد
خنثی شدن توطئه دشمنان برای تعلیق 

ورزش ایران
ورزش: موضوعی که به تازگی کمیته بین المللی المپیک )IOC( با آن 
روبه  رو شده و برخی مقام های سیاسی و رسانه های معاند به آن دامن 

زده اند، مربوط به اجرای حکم قصاص در مورد نوید افکاری است.
در این بین، رســانه های ضد انقالب و دشــمنان ایران ســعی در 
بهره برداری سیاســی از این اتفاق هســتند؛ به طوری که با مطرح 
کردن تعلیــق ورزش ایران و اخراج از تمامــی رویدادها در تالش 
هســتند تا َجو را متشــنج کنند؛ موضوعی که راه به جایی نبرد و 
اظهــارات نایب  رئیس کمیته بین المللــی المپیک روی این آتش 

شعله ور شده از سوی دشمنان آبی شد.
در حالی که در نامه ها به کمیته بین المللی المپیک و اتحادیه جهانی 
کشــتی، برخی جریان های سیاسی با تشکیل کمپین ها و هشتگ  
خواســتار رسیدگی به این پرونده شده بودند اما توماس باخ رئیس 
IOC و همین طور جان کوتز نایب  رئیس کمیته بین المللی پاسخی 
دادند که توطئه دشمنان ایران را برای تعلیق کشورمان خنثی کرد.

جان کوتز نایب  رئیس IOC امــروز در مصاحبه ای اعالم کرد بعید 
اســت کمیته بین المللی المپیک به دنبال تعلیق یا اخراج ایران از 
جنبش المپیک به دنبال اعتراض در مورد اعدام نوید افکاری توجه 

کند.
وی خاطرنشــان کرد: ما در این خصوص بــا رئیس IOC صحبت 
کردیم. موضوع این اســت اتفاق رخ داده در جریان رویداد ورزشی 
نبوده است. مشکل دیگری که ایران دارد عدم رقابت با ورزشکاران 
اسرائیل است، ما آن ها را قباًل به خاطر تخلفات ورزشی تعلیق کردیم 
اما موضوع افکاری بســیار متفاوت بوده و این شخص به قتل متهم 

است.

* جریان های سیاسی کدام کشورها را تعلیق کرد؟#
اتفاقات سیاسی در کشورهای مختلف در رویدادهای ورزشی بارها 
دیده شده اما در هیچ کدام از آن ها شاهد تعلیق نبودیم. عدم صدور 
روادید برای ورزشکاران پاکستانی از سوی هندی ها، اختالف بالروس 
با روسیه و تأثیر آن در ورزش، اختالف اسپانیا با کوزوو که فقط منجر 
به گرفتن حق میزبانی شد، تنها نمونه هایی از این جریان های سیاسی 
است که در هیچ کدام منجر به ایجاد کمپین و درخواست برای اخراج 

از منشور المپیک نشد.

علی نژاد: برای میزبانی از عربستان در ایران 
پافشاری کنید

ورزش: مجمع سالیانه فدراسیون بسکتبال، با حضور مهدی علی نژاد 
معــاون وزیر ورزش، کیکاووس ســعیدی دبیر کمیته ملی المپیک و 

رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال برگزار شد.
 طباطبایی در مورد میزبانی ایران از عربســتان تصریح کرد: ما طبق 
تقویم، آذر ماه باید پذیرای تیم ملی عربستان در مقدماتی کاپ آسیا 
باشــیم و به کنفدراسیون بسکتبال آســیا اعالم کردیم که آماده این 
میزبانی هستیم. کنفدراسیون بسکتبال آسیا هنوز به ما پاسخی نداده 

است.
معاون وزیر ورزش تأکید کرد فدراسیون روی میزبانی ایران پافشاری 

کند و اعالم کرد وزارت هم پشت شماست و حمایت خواهد کرد.

هفته دوم لیگ برتر
دوئل والیبالی در آمل و یزد

ورزش: لیگ برتر والیبال که از هفته گذشته با حضور 15 تیم و بدون 
حضور تماشاگران در شهرهای مختلف استارت خورد، امروز در هفته 
دوم پیگیری می شود و هفت دیدار در شهرهای رامسر، ارومیه، اردکان، 

یزد، مریوان، تهران و آمل برگزار خواهد شد.
 
برنامه کامل هفته دوم لیگ برتر والیبال:#

هورسان رامسر – شهروند اراک
آذرباتری ارومیه – شهرداری ورامین

خاتم اردکان – سایپا تهران
شهداب یزد – شهرداری ارومیه

راهیاب ملل کردستان – فوالد مبارکه سپاهان
پیکان تهران – شهرداری گنبد

لبنیات هراز آمل – فوالد سیرجان

نام گذاری سالن فدراسیون به نام سیامند 
رحمان

ورزش: ســیامند رحمان که خودش را برای پارالمپیک توکیو آماده 
می کرد، در اسفندماه سال ۹8 به دلیل ایست قلبی جان خود را از دست 
داد و حاال برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره او در سالروز ثبت رکورد 
تاریخــی اش یعنی باال بردن وزنه ۳10 کیلوگرمی در پارالمپیک ریو، 

فدراسیون جانبازان و معلوالن مراسمی را برگزار کرده است.
در این مراســم که مســئوالن وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و 
پارالمپیک حاضر بودند، ســالن وزنه برداری فدراســیون جانبازان و 
معلوالن که ســال های زیادی خود ســیامند رحمان در آن به تمرین 

می پرداخت، به نام این هرکول خوش خنده وزنه برداری ایران شد. 

 برگزاری مسابقات جهانی کشتی
 در سال 2020 قطعی شد

ورزش: از اتحادیه جهانی کشــتی خبر می رسد برگزاری رقابت های 
جهانی ۲0۲0 به میزبانی صربســتان در آذرماه قطعی شده و کمیته 

اجرایی به برگزار شدن مسابقات رأی داده است.
جلسه کمیته اجرایی UWW روز دوشنبه از طریق کنفرانس ویدئویی 
برگزار شــد که پس از این نشست مامیاشــویلی، رئیس فدراسیون 
کشتی روسیه و نایب رئیس اتحادیه جهانی به خبرگزاری تاس روسیه 
جزئیات این نشســت را تشــریح کرد و گفت: در حال حاضر کمیته 
اجرایی تصمیم گرفت تاریخ مسابقات جهانی کشتی در صربستان را 
در ماه دسامبر حفظ کند، اما وضعیت اپیدمیولوژیک در کشور میزبان 
و جهان در زمان شــروع مســابقات را در نظر خواهیم گرفت. با این 
وضعیت تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران باید به زودی کار خود 

را برای حضور در مسابقات جهانی ۲0۲0 استارت بزنند.
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ادب و هنرادب و هنر

زاویه دید

نایب رئیس اتحادیه ناشران پاسخ می دهد 
 چرا کتاب هنوز گران است؟

مهر: پرسشی که این روزها برای 
برخی پیش آمده، این است که 
با وجود ثبات قیمت کاغذ، چرا 
قیمت کتاب افزایش پیدا کرده 

است؟ 
رئیس  نایب  آمــوزگار،  محمود 

اتحادیه ناشــران و کتاب فروشــان تهران و مدیر انتشارات کتاب آمه در 
پاسخ به این پرسش به زمان پیش از تحریم های اخیر آمریکا علیه ایران 
رفت و گفت: پیش از اینکه تحریم ها آغاز شــوند، قرار بر این شد کاغذ 
به عنوان یکی از کاالهای اساســی، با ارز ۴ هــزار و ۲۰۰ تومانی تأمین 
شود. به این  ترتیب تا پیش از آن، قیمت های اقالم مختلف تولید کتاب، 
یکسان بودند؛ چه قیمت کاغذ، چه هزینه های دیگر ناشران؛ از حق تألیف 
و ترجمــه گرفته تا لیتوگرافی و صحافی و... . این هزینه ها از یک منطق 
واحد تبعیت می کردند و قیمت تمام شده ای که برای یک  ناشر محاسبه 

می شد، همه بخش های مربوط به تولید را تأمین می کرد.
در حال حاضر محموله کاغذی که به کشور ما وارد شده، مربوط به دوران 
پیش از کرونا و با همان قیمت هزار دالر خریداری شده است. درست است 
که قیمت جهانی کاغذ پایین آمده اما باید توجه داشته باشیم نرخ دالر، آن 
 موقع در کشور ما چقدر بود و کاغذ ۸۰۰ دالری چقدر برای ما هزینه داشت.
وی افزود: اما اتفاقی که در ادامه افتاد، این بود که دولت برای حمایت از این 
 تولید، کاغذ را به فهرســت کاالهای اساسی و مشمول دالر ۴ هزار و ۲۰۰ 
تومانی وارد کرد. می توان گفت ما در طول سال ۹۸ و نیمه اول سال ۹۹، 
در واقع با وضعیتی مواجه هستیم که به جز کاغذ، باقی هزینه های تولیدمان 
حدود ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرده اســت. حتی هزینه حق التألیف هم 

تحت تأثیر این  اوضاع و احوال قرار گرفته است.
 در این  میان ســؤال مهمی به وجــود می آید که وقتی کاغذ دولتی برای 
چاپ کتاب اختصاص داده می شود، چرا قیمت کتاب باالست؟ چرا ناگهان 
قیمت ها این گونه شدند و به عنوان مثال، کتابی که ما چاپ دومش را با ۹۰۰ 
صفحــه و ۶۵ هزار تومان عرضه کرده بودیم، حاال مجبوریم با بهای ۱۸۰ 
هزار تومان به بازار بفرستیم؟ در حالی که قیمت کاغذ نسبتاً ثبات داشته و 

هنوز نجومی نشده است!
این  ناشر در ادامه گفت: این باقی هزینه هاست که از منطق دیگری تبعیت 
می کنند؛ منطقی که به تورم و نرخ ارز وابسته است. نکته مهم این است 
فقط کاغذ نیست که باید برای چاپ کتاب وارد شود بلکه ملزومات دیگری 
هم هســت که باید وارد شــوند. خالصه این  بحث این است که در کنار 
افزایش نرخ ارز که فوق العاده تأثیرگذار است، باید تورم را هم ببینیم! اگر در 
گذشته قیمت کاغذ، یک سوم یعنی تقریباً ۳۰ درصد هزینه تمام شده قیمت 
یک کتاب برای ناشــر بود، االن این  رقم به حدود ۱۵ درصد رسیده است. 
یعنی قیمت کاغذ ۱۵ درصد قیمت تمام شده یک کتاب برای ناشر است و 

سهم باقی ملزومات است که باال رفته است.
آموزگار در ادامه گفت: همه این  مسائل را نیز باید کنار یک موضوع اصلی 
قرار دهیم و آن هم این است که تقاضای کتاب افزایش پیدا نکرده و قشری 

که با کتاب انس و الفت دارند هم به مرور زیر فشار قرار گرفته اند. 
نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران در ادامه گفت: اکثریت 
قریب به اتفاق ناشران به ســمت چاپ دیجیتال رفته اند تا با هزینه های 

زینک، انبارداری و تورم، مقابله و دوام فعالیت و حیاتشان را تمدید کنند. 
این  ناشــر در پایان گفت: بحث کرونا و شــیوعش این روزها در جهان 
عمومیت دارد و طبیعی است که آثارش را هم روی همه چیز نشان بدهد؛ 
ازجمله روی صنعت نشر. اما نکته مهم در این  میان این است که وقتی 
بررسی می کنیم، می بینیم کشورهایی که توانسته اند برای تولید کتاب، 
ارتباط بهتر و نزدیک تری با امکانات حوزه پیشــتاز برقرار کنند، اکنون 
وضعیت بهتــری دارند. مثاًل آخرین آماری که از آمریکا داریم، نشــان 
می دهد در این  کشور، فروش کتاب های عمومی در روزهای کرونا افزایش 
پیدا کرده و در قیاس با سال گذشته، رقم باالتری دارد. اما در کشورهایی 
مثل ایران که به روش های سنتی عمل کرده اند، اتفاقاتی مثل تحریم و 

کرونا، تلنگرهای جدی محسوب می شوند. 
به نظرم اگر آن مقاومت های بیهوده را در تقابل با نشر الکترونیک و آنالین 

نمی کردیم، شاید امروز صنعت نشرمان وضعیت بهتری داشت.

 ادب و هنر/محبوبه ناطق  محمود حسینی زاد، 
متولد ۱۳۲۵ تهران، سرشناس ترین مترجم آثار 
آلمانی، نمایش نامه نویس، داستان نویس و منتقد 
ادبی ایرانی است. آن قدر سرشناس که شاید نیازی 
به معرفی نداشته باشد اما به رسم ادب باید گفت 
آثاری مانند »نهاده سر غریبانه به دیوار«، »تگرگ 
آمد امسال بر سان مرگ« و مجموعه داستان های 
آمد«،  کی  برف  »این  شب«،  چسبناک  »سیاهی 
»آسمان، کیپ ابر« و »سرش را گذاشت روی فلز 
سرد - از کشتن و رفتن«، »گذران روز« )داستان های 
یودیت هرمان، اینگو شولتسه، یولیا فرانک، زیبیله 
برگ(، »مقبره دار و مرگ« )داستان های کافکا، مان، 
توما، بول، برشت و…(، »قاضی و جالدش«، »قول« 
و »سوء ظن« آثار فریدریش دورنمات، »این سوی 
رودخانه ادر«، »آلیس« و »اول عاشقی« آثار یودیت 
برادرم« نوشته اووه تیم و »اگنس«  هرمان، »مثالً 
اثر پتر اشتام بخشی از آثار تألیفی و ترجمه های 

او هستند. 
حســینی زاد خود را منحصر بــه ترجمه نکرده و 
دل به تألیف دارد و در ترجمه هم به ســراغ آثار و 
نویسندگانی رفته که در ایران کمتر شناخته شده اند 
و البته در این راه هم پسند شخصی خود را مالک 
انتخاب قرار داده اســت.تالش و فعالیت های او در 
ترجمه و معرفی ادبیات آلمان در ایران سبب شد در 
سال ۲۰۱۳ )۱۳۹۲( از سوی انستیتو گوته در آلمان 
به وی مدال گوته تقدیم و از او به عنوان مترجمی 
که »با دقت و حساســیت راه را بــرای واژه هموار 
می کند و امکان ارتباط های شخصی و فرهنگی را 
فراهم می آورد و با این کار موجب می شــود در هر 
دو کشور تفاهم دوجانبه بین انسان ها برپا مانده و 
تقویت شود« تشــکر و قدردانی شود.دغدغه های 
حسینی زاد البته به این ها منحصر نبوده و او در طول 
عمر خود گریزی به تدریس زبان آلمانی، نقاشی، 
مترجمی رسمی و مقاله نویسی در حوزه نقد کتاب، 
فیلــم و ادبیات آلمانی زبان هم زده اســت.فرصت 
ارزنده ای که در قالب مصاحبه دست داده به بهانه 
آخرین اثر او یعنی »یادداشت های روزانه« اثر داوید 
روبینویچ اســت. روبینویچ از ۱۲ تا ۱۴ سالگی این 
خاطرات را که در قالب یادداشت  است درباره فجایع 
فاشیست های نازی در لهستان و جاهای مختلف 
دیگر می نویســد. این یادداشت ها پس از جنگ در 
اثاثیه خانواده روبینویچ در روستایی پیدا و توسط 
ناشری لهستانی منتشر می شود. گفت وگوی ما را با 

محمود حسینی زاد، مترجم این اثر بخوانید. 

چطور دســت به ترجمه »یادداشت های س
روزانه« روبینویچ زدید و چه قرابتی بین شما 

و این اثر به وجود آمد؟  
 حدود ۴۰ ســال پیش این کتاب به دســت من 
رســید. حال و هوای کتاب در مورد فاشیسم بود، 
در حالی که اذهان عمومی شــناخت چندانی از 
فاشیست و کارکرد آن نداشت. آن را ترجمه کردم 
اما به دالیل متعدد نه به دلیل سانسور، چاپ نشد. 
کتاب از چند سال پیش به ارشاد رفت و حتی چند 
ســالی گم شد تا اینکه پیدا شد و چند ماه پیش، 
ارشاد چند ایراد در مورد اردوگاه ها و تعداد کشته 
شده ها اعالم کرد؛ اصالحات مورد نظر انجام شد تا 

سرانجام کتاب به چاپ رسید. 

درباره جنگ جهانی دوم و اشــغالگری س
آلمان آثار هنری زیادی وجود دارد. در این 

یادداشت ها به مسائلی اشاره شده که حاوی 
اطالعاتی تازه  و تا به حال جایی دیده نشده 
باشد؟ چون با انتشــار هر کتابی که در ژانر 
خودنوشت و خاطره نویسی است بخشی از 

تاریخ جهان آشکار می شود.
 آثار هنری ممکن اســت زاییده تخیل نویسنده یا 
زاییده تحقیقات بســیار طوالنی در مورد مصائب 
جنگ باشد؛ اما در ادبیات جهانی کتابی که کودکی 
تجربه های خود را دست اول و بدون اینکه تحت تأثیر 
کتاب یا ایدئولوژی باشد تا به این حد خالص بنویسد 
بسیار کم است؛ به همین دلیل آن را ترجمه کردم. 

می توان گفت این کتاب در دســته آثار س
نوجوان قرار می گیرد؟

 اصالً و مطلقاً. کودک ۱۲ ساله ای این یادداشت ها 
را نوشــته و بعد در اتاق گاز کشته شده است. به 
نظــر من این کتــاب در رده کتاب بزرگســاالن 
قرار می گیرد تا برای دانســتن مفهوم فاشیسم و 
بی عدالتی فاتح در حق مغلوب به کار گرفته شود. 
اصالً در این رده نیست. البته می توان با ایجاد یک 
ظرفیت ذهنی برای نوجوانــان، این مفاهیم را به 
آن ها گفت و در اینکه در آینده چه باید بکنند این 
کتاب راهنمایی شان کند. آن ها بالیی که سر این 

کودک آمده را می توانند درک کنند.
پیشــتر ترجمه هــای شــما را از آثار س

»دورنمات« و داســتان و رمان های خاص و 
درخشانی مانند »اگنس« و »آسمان خیس« 
دیده بودیم. آیا این یادداشــت های روزانه، 
اولین تجربه شما از ترجمه ناداستان هاست؟ 

 این ترجمه جزو آن داستان ها قرار نمی گیرد، چون 
من ادبیات آلمانی زبــان را ترجمه می کنم و این 
کتاب لهستانی است، به خصوص اینکه من ادبیات 
قرن ۲۱ را بیشــتر ترجمه می کنم که شامل این 
اثر نمی شود. فقط به دلیل ناب و خالص بودن این 
تجربه، دست به ترجمه آن زدم. مثل این می ماند 
ما نویسندگان زیادی داریم که در مورد جنگ ایران 
و عراق می نویسند؛ بیشتر هم برمبنای شنیده ها 
و تخیالتشان به رشته تحریر درآمده اند؛ حال اگر 

یادداشت هایی از یک کودک ۱۲ ساله در خرمشهر 
پیدا کنید که بمباران ها را به زبان خودش نوشته 

باشد خلوص و ناب بودنش آن را خاص می کند.

احســاس می کنم این اثر نسبت به بقیه س
آثارتان روی شما بیشتر تأثیر گذاشته؟

 بله درست است. ۴۰ سال پیش کتاب را ترجمه 
کردم و تمام مدت در اتاقم بوده واقعاً آن را دوست 
داشتم؛ ۱۰ سال پیش آن را به ناشر دادم. شاید این 
تنها کتابی بود که به خاطر آن به سفارت لهستان 
رفتم، البته در سال های ۵۸-۵7 و تلفظ اسامی را 
از یک لهستانی پرسیدم تا مشکلی وجود نداشته 
باشــد. بعدها با وجود اینکه ارشاد ایراد گرفت باز 
هم از چاپ این کتاب رضایت داشتم. البته حذف 
این کلمات خیلی هــم به کتاب لطمه نزد، چون 
ناشر لهستانی بین یادداشت ها توضیحاتی داده و 

حذفیات از یادداشت ها انجام شده است. 
بازخورد مخاطب از این اثــر تا به حال س

چگونه بوده و یا فکر می کنید چگونه باشد؟
 من پس از چاپ کتاب خیلی پیگیر این بازخوردها 
نمی شــوم، چون در ایران وســیله و ابزاری برای 

پیگیری نداریم؛ نمی دانیم چه تعداد چاپ می شود 
و چه تعداد به فروش می رســد. اما کسانی که با 
من تماس داشتند واکنش بســیار خوبی دربرابر 
خواندن این کتاب نشــان دادند یا در اینستاگرام 
بیان می کردند. این مســائل نشان می دهد کتاب 
بر مخاطب تأثیر زیادی داشته است. راوی کودک، 
وحشت از فاشیسم را بسیار ساده بیان کرده است.

شما عالوه بر ترجمه، تألیف هم می کنید؛ س
تمایل قلبی شما به کدام سو است؟

 طبیعی است که انسان تألیف را بیشتر دوست دارد. 
این را دوستان مترجم و نویسنده و حتی مخاطبانم 
هم به من می گویند که بیشتر از ترجمه، بنویس. 
اما من حدود ۵۰-۴۰ سال است که ترجمه می کنم 
و از طرف دیگر آثاری هســت که من دوست دارم 
ترجمه کنم تا دوستان و آشنایان و عالقه مندان 
آن را بخوانند. برای من هردو این بخش ها به یک 

اندازه ارزش دارند. 

آیا این اثر آن قدر بر شما تأثیر گذاشته که س
در آینده تمایل داشته باشید خودتان کتابی 

ملهم از آن بنویسید؟
 در مورد این سبک نوشتن تجربه دارم، نه در قالب 
یادداشت بلکه با سبک مستندنویسی در مجموعه 
داستان »ســرش را گذاشــت روی فلز سرد« که 
داستان است ولی سبکی که برای نوشتنش انتخاب 
کردم مستندنویسی است؛ گویی دارم برای روزنامه 
می نویسم. این سبک در جهان شناخته شده و جا 
افتاده است؛ همان سبکی است که سوتالنا الکسیویچ، 
برنده نوبل ادبیات ۲۰۱۵ اســتفاده کرده بود. البته 
باز هم تکرار می کنم این کتاب خاطره نویســی و 
یادداشت اســت و این سبک نوشتن را در ادبیات 
هم داریــم و چیز عجیبی نیســت، ولی می توان 
رویش کار کرد و داســتان را به این سبک نوشت.

شما در صحبت هایتان اشاره کردید برای س
ترجمه اخیراً سراغ آثار نویسندگان معاصر 
آلمانی رفته اید؛ در حالی که آثار متعددی 

از نویسندگان قدیمی آلمانی را نیز ترجمه 
کرده ایــد. چه قرابتی بین آثــار معاصر و 

کالسیک آلمانی می بینید؟
 مــن معتقدم دوره آثار قدیمی گذشــته؛ ممکن 
است شاهکار ادبیات باشند اما دوره شان گذشته و 
رفته است. ضمن اینکه مترجمانی هستند که به 
آثار قدیمی عالقه دارند و فقط کالســیک ترجمه 
می کنند، ولی من ترجیح می دهم آثار معاصر و روز 
را ترجمه کنم تا خودم و خواننده ایرانی با جریان 
ادبیات روز آشنا شویم. من به ادبیات معاصر بیشتر 

عالقه دارم. 

شــما در آثار قدیمی هم سراغ هر اثری س
نرفته اید.

 من آثار کالسیک آلمانی را به آن صورت ترجمه 
نکردم و کششــی به آن ندارم؛ از قدیمی ها سراغ 
نویســندگان کالســیک مدرن مثل برشــت و 
دورنمایت رفتم. تنها ترجمه کالسیکی که انجام 
دادم »اورســتیا« اثر آیسخولوس است. این اثر یک 
تراژدی یونانی و ربطی به آثار آلمانی ندارد که البته 

یک کار سفارشی بود. 

کدام س آلمانی  نویســندگان  آثار  بین  در 
نویســنده به فضای ذهنی شما نزدیک تر 

است؟
 به طبع همین آثاری که ترجمه کرده ام. آن هایی را 
که دوست داشتم ترجمه کرده ام. حاال ممکن است 
کتاب های دیگری باشند که نتوانستم به سراغشان 
بــروم و ترجمه کنم ولی آثاری که ترجمه کرده ام 
تشخیص داده ام خوب هستند. از میان نویسندگان 
کالســیک آثــار برشــت، دورنمایــت و از میان 
نویسندگان جدید، آثار نویسندگانی مانند یودیت 
هرمان، اینگو شولتســه، آمینه سوگی ازدامار، پتر 
اشتام و برنهاردت شلینکو مورد عالقه من هستند. 

فضــای ذهنی شــما به کــدام یک از س
نویسندگان ایرانی نزدیک تر است و به آثارش 

عالقه مند هستید؟
 تاریخ بیهقی، نثر قابوســنامه و مولوی را خیلی 
دوســت دارم و روی من خیلی تأثیر می گذارند. از 
میان ادبیات امروز ایران به آثار ابراهیم گلســتان، 
بعضی از داستان های گلشیری و علیزاده و شمیم 

بهار عالقه دارم. 

نگاهتان به فضای ترجمه در ایران چیست؟س
 این بحث بسیار کلی است. کتابی با عنوان »تاریخ 
شفاهی ترجمه ایران« مشتمل بر گفت وگوهایی با 
۱۰ مترجم از جمله خود من منتشر شده که در آن 
به طور مفصل درباره ترجمه در ایران صحبت شده 
اســت. اما باید بگویم ترجمه در ایران هم معضل 
اســت و هم نعمت که تحلیل آن فرصت مفصلی 
را می طلبد. با این حال من همیشه سعی کرده ام 
آثاری را ترجمه کنم که هم مناسب جامعه ادبی ما 

باشد و هم من از پس ترجمه آن برآیم. 

 اثر تازه ای ترجمه کرده اید؟س
 بلــه، رمان پلیســی »عدالت« نوشــته فردریش 
دورنمات که مجوز ارشــاد را هم دریافت کرده و 
به زودی منتشر می شــود. پیش از این سه رمان 
پلیســی دیگر از این نویسنده به نام های »قاضی و 
جالدش«، » قول« و » سوء ظن« را ترجمه کرده بودم.

برش

شرح  روزانه«  »یادداشـت هـای 
زندگی یک پسربچه و وابستگانش 
اشغال  هولناک  سال های  در 
لهستان توسط فاشیست هاست، 
با تمام سادگی زبان کودکانه که 
همین، تأثیرگذاری آن را عمیق تر 
آنچه داوید شرح  می کند. شاید 
بعضی ها  برای  امروزه  می دهد 
غیرقابل درک و تصور جلوه کند 
بازگویی  یادداشت ها  این  اما 
واقعیتی است که در آن سال های 
آن  با  لهستانی  میلیون ها  سخت 

رودررو بودند

تازه های نشر 

گفت وگو با محمود حسینی زاد، مترجم ادبیات آلمانی به انگیزه انتشار کتاب »یادداشت های روزانه« اثر داوید روبینویچ 

خاطرات یک نوجوان از فجایع نازی ها

نوشــته  تاریکی«  »چاه  رمــان  آنالین:  قدس 
حمیدرضا شــاه آبادی به تازگی توسط نشر افق 
منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب سوم 
و آخرین جلد از سه گانه وحشت »دروازه مردگان« 
اســت که این نویســنده برای نوجوانان نوشته و 
داســتانش در تهران قدیم جریــان دارد.دروازه 
مردگان داستان مواجهه رضاقلی، نوجوانی فقیر 
و روستایی با سینما، ماشینیزم و نشانه های دیگر 

مدرنیته است و او این  مسائل را با بهت و حیرت 
تماشــا می کند، اما ظاهــراً ذات آزادی خواهی 
دارد و خالف رویــه معمول، تن به بردگی نظام 
ارباب رعیتی و کارگری نمی دهد. نخستین جلد 
این مجموعه، تابســتان ۹7 با عنوان »قبرستان 
عمودی« منتشر شــد. دومین جلد این رمان هم 
با عنوان »شــب خندق« که بهار سال ۹۸ چاپ 
شد.ماجرای ســال های قحطی تهران و زندگی 

سخت مردم فقیر در خندق های اطراف این شهر 
از جمله موضوعاتی هستند که شاه آبادی در جلد 

دوم »دروازه مردگان« به تصویر کشیده است.
در »چاه تاریکی«، سومین جلد این سه گانه، رضا 
برای کمــک به فردی دیگر، وارد جهان مردگان 
می شــود و در موقعیتی خاص قرار می گیرد که 
باید بین منافع شــخصی و شــرافت، دست به 

انتخاب بزند. 

 تکمیل سه گانه
 »شاه آبادی« در»ژانر وحشت« 

» دروازه مردگان« 
بسته شد

گستر  ارشیاساز  شرکت  تغییرات  آگهی   
ثبت  به شماره  کاسپین مهر )سهامی خاص( 

13542 و شناسه ملی 14004840306

عمومی                         مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
تصمیمات   1398,01,30 مورخ  العاده  فوق 
از:  شرکت  محل  آدرس  شد:  اتخاذ  ذیل 
قزوین )نشانی سابق( به آدرس جدید: استان 
 ، مرکزی  بخش   ، قزوین  شهرستان   ، قزوین 
شهر قزوین، مالصدرا ، بلوار مالصدرا ، کوچه 
به  دوم  طبقه   ،  26 پالک   ، چهاردهم  اندیشه 
کد پستی 3415846119 تغییر یافت. و ماده 4 

اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت 
و موسسات غیرتجاری قزوین )985740( شرکت ها 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فاروج )986490(

 آگهی تغییرات شرکت صنعتی اترک الکترویک خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 239 و شناسه ملی 14003230010

به  مدیره  هیئت  اعضاء   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,02,22 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
قرار ذیل انتخاب گردیدند: غالمرضا شکفته سه گنبد به کدملی: 6359657384 و موسی الرضا شکفته سه گنبد به کدملی: 
6358902687و محمد شکفته سه گنبد به کدملی: 6359670895 برای مدت 2سال انتخاب شدند. -حسن حاتمی سه گنبد 
به کدملی: 6358995448 به سمت بازرس اصلی و رضا کبابی به کد ملی 0829396871 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فاروج )986493(

 آگهی تغییرات شرکت صنعتی اترک الکترویک خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 239 و شناسه ملی 14003230010

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,02,22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : غالمرضا شکفته سه گنبد به کدملی: 6359657384 
به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و موسی  به کدملی: 6359670895  به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد شکفته سه گنبد 
الرضا شکفته سه گنبد به کدملی: 6358902687 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. -کلیه اوراق واسنادتعهدآورشرکت 
ازقبیل چک،سفته،برات به امضای آقای غالمرضا شکفته سه گنبد)رئیس هیئت مدیره(ومحمد شکفته سه گنبد )مدیرعامل( ومهر شرکت 

واوراق عادی و اداری با امضای محمد شکفته سه گنبد )مدیرعامل( همراه بامهرشرکت معتبر می باشد. 
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آگهی تغییرات شرکت آریا آسانبر مهر اوج 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24134 

و شناسه ملی 10380395716

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,06,05 مورخ 
آدرس  به  مشهد  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل   -
بخش  مشهد،  شهرستان  رضوی،  خراسان  استان 
مرکزی، شهر مشهد، محله سجاد، کوچه بهارستان 
 )18 فردوسی  سجاد7-  بهارستان)  خیابان   ،6
پالک 0، ساختمان آناهیتا، طبقه پنجم، واحد14 
ماده  و  یافت  تغییر   9187845477 پستی  کد 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )985936(

,ع
99
06
55
3

 آگهی تغییرات شرکت شار آفرینان توسعه 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کالت 

189 و شناسه ملی 14005954306

عمومی                       مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
تصمیمات   1397,04,13 مورخ  العاده  فوق 
1 - محل شرکت در واحد   : اتخاذ شد  ذیل 
ثبتی کالت به آدرس استان خراسان رضوی - 
شهرستان کالت - بخش مرکزی - شهر کالت-

رضا-کوچه  امام  بنزین-بلوار  پمپ  محله 
اول-کدپستی  3-طبقه  ))ذوالفقاری((-پالک 
9371774577 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کالت )985960(

,ع
99
06
55
5

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )985971(

 آگهی تغییرات شرکت پیشگامان موج تلفن همراه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 31610 و شناسه ملی 10380468287

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,07,18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1ـ آقای حسین جوان خوش خلق به شماره ملی 
0943421969 به سمت رئیس هیئت مدیره 2ـ خانم نرگس ریاحی مشهدی به شماره ملی 0938989588 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره 3ـ آقای محمدعلی طهرانچی به شمارملی 0939862158 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

,ع
99
06
55
6

برگ سبز و سند موتور ش���هاب125 مدل 82 رنگ 
آبی به ش���ماره انتظامی 77967 تهران14  شماره 
موتور 010096 و شماره شاسی 82250924 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
06
59
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز وس���ند کمپانی خودروی سواری پراید مدل 
97 ب���ه ش���ماره انتظام���ی ای���ران 97 / 983 / ط 23 
وش���ماره موتور M 13 / 6059723 وش���ماره شاس���ی  
NAS 411100J 3423085 مفقودگردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد

,ع
99
06
60
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
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5

 131SE  کارت س���وخت و کارت خودرو س���واری سایپا
م���دل 1394 رن���گ س���فید روغنی ب���ه ش���ماره موتور 
 NAS411100F3436276 5442845 و شماره شاسی
ب���ه ش���ماره انتظامی 911 ط 73 ای���ران 12 به مالکیت 
عل���ی اکب���ر ابراهیمی سرطاوس���ی مفق���ود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
06
61
0

فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد ام��ور تعمی��ر ، نگه��داری و 

راهب��ری تاسیس��ات الکتریکی و مکانیکی  بیمارس��تان  
اکب��ر را از طری��ق انج��ام مناقصه عمومی ب��ه بخش غیر 
دولت��ی واگ��ذار نماید  . کلیه مراح��ل برگزاری مناقصه 
ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000068  از دریافت 
اس��ناد مناقص��ه ت��ا ارائ��ه پیش��نهاد مناقصه  گ��ران و 
بازگش��ایی پاکت ها، از طری��ق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 480.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حسابداری بیمارستان مذکور به نشانی : مشهد -بلوار 

شهید کاوه تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/06/26

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/05/31

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/07/10
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/07/12

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر ثب��ت  

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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