
جنگروایتها
خطر تحریــف را رهبر انقالب مدتی پیش 
مطرح کردند و به این اشــاره داشتند که از 
تحریم هم خطرناک تر اســت. در سخنان 
اخیرشــان هم دوباره بــه ماجرای تحریف 
و البتــه تحریف رخدادهــای دفاع مقدس 
اشاره کرده و در این باره هشدار دادند. یک 
کاربر فضای مجازی با انتشــار تصویری از 
رزمندگان، در توییتر نوشته است: مرگ را به سخره گرفتند و حماسه آفریدند تا 
ایران بماند و بر تاریکی تاریخ بدرخشد. به ما آموختند »زندگی زیباست اما شهادت 
از آن زیباتر است«. اما وظیفه ما امروز در جنگ روایت ها و در برابر نیرنگ تحریف 

بسیار سنگین تر است که اگر زینب)س( نبود کربال در کربال دفن می شد.

موجدومبحراندستمالتوالتدراروپا!
بســیاری از کشورها فکر موج دوم و سوم و 
خدا می داند چندم کرونا و یا قرنطینه سازی 
دوباره را کرده و می کنند، اما دست کم خود 
اروپایی ها شاید به موج دوم کمبود دستمال 
توالت یا چیز هــای دیگر فکر نکرده بودند. 
ظاهراً ماجرای موج دوم یا بحران دستمال 
توالت این روزها جدی شــده است، چون 
مهدی کشت دار، مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه در توییتی نوشته است: »موج 
جدید کرونا برخی دولت های اروپایی رو به فکر قرنطینه دوباره انداخته، مردم هم 
کم نذاشتن و قفسه های فروشگاه ها و سوپر مارکت ها رو خالی کردن. دوباره بحران 

دستمال توالت اومده. empty shelves  رو توی توییتر سرچ کنید«. 

نمایشمضحک
نمایش دو شــب پیــش آمریکایی جلو 
دوربیــن را خیلــی از خبرگزاری هــای 
جهانی از جمله بی بی ســی تالش کردند 
بــا آب و تاب پخش کننــد و از قبل هم 
کلی زمینه چینی کرده بودند تا مخاطب 
بیشتری را پای تلویزیون ها بکشانند. اما 
از اول تا آخر ایــن نمایش مضحک بود. 
امیرعلی ابوالفتح، کارشــناس مسائل سیاسی در توییتر نوشته است: »چهار 
وزیر و یک سفیر و یک مشاور امنیت ملی آمریکا آمدند جلو دوربین تا اعالم 
کنند تعدادی از شخصیت های حقیقی و حقوقی ایران تحریم می شوند، کاری 

که با صدور بیانیه ای از سوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز امکان پذیر بود«.

100هزارباربهتر
رضوی الشــربینی، مجری سرشــناس 
تلویزیــون مصــر که چنــدی پیش در 
برنامه تلویزیونی به زنان محجبه توصیه 
کرد حجاب خــود را حفظ کنند و گفت 
خانم هایــی که حجاب دارند بهتر از زنان 
بی حجاب هستند، با دردسر روبه رو شده 
اســت. این مجری سرشناس که خودش 
حجاب ندارد در پاســخ به زنی که پرســیده بود با پوشیدن حجاب احساس 
زیبایی نمی کند باید چکار کند، گفت: »تو نزد خداوند از من بهتری... شــما 
۱۰۰ هزار بار بهتر از من و زنان بی حجاب هستید«. حاال شورای عالی تنظیم 

مقررات رسانه ای او را به نفرت پراکنی درباره بی حجاب ها متهم کرده است.

روایت اول
شاسیبلندمیخواهم!

محمدتربتزادهماجرای واگذاری »دنا پالس اتومات« 
با قیمــت کارخانه به نمایندگان مجلــس هنوز یکی از 
داغ ترین سوژه های فضای مجازی است. حتی اگر کاربران 
فضای مجازی هم بخواهند بی خیاِل حاشیه سازی جدید 
بهارســتانی ها شوند، خودشــان انگار قصد ندارند به این 

زودی ها به حاشیه  سازی هایشان پایان دهند!
هنوز حواشی مربوط به انتقاد کاربران از واگذاری دنا پالس 
اتومات به نماینده های مجلس به صورت قسطی و با قیمت 
کارخانه پایان نگرفته بود که یکی از نمایندگان اعالم کرد 
دنا پالس بــه درد نماینده مجلس نمی خورد و باید برای 
نمایندگان خودرو شاسی بلند تهیه کرد! هرچند از دو روز 
پیش که حواشی آغاز شده، برخی از نمایندگان اقدام به 
بازگرداندن خودروها به مجلس کرده و برخی دیگر هم در 
راستای شفاف سازی، توضیحات خودشان را ارائه داده اند، 
لطف اهلل ســیاهکلی اعالم کرده بــرای رفتن به مناطق 
کوهستانی و روســتایی شاسی بلند می خواهد که حتی 
اگر دنا پالسش را بفروشــد و ۴۰۰ میلیون تومان هم از 
جیبش روی آن بگذارد، نمی تواند یک شاسی بلند مناسب 

تهیه کند!
نماینــده قزوین، البــرز و آبیک در مجلــس در توجیه 
ایــن صحبتش، توضیــح داده در دوره قبــل نماینده ها 
شاسی بلند گرفتند، به همین خاطر نماینده های این دوره 

هم باید شاسی بلند سوار شوند.
آقای نماینده در ادامه، حسابی از دولت انتقاد کرده و گفته: 
دولــت به جای اینکه نمایندگان را در مقابل هجمه افکار 
عمومی قرار دهد، باید دفترکار، ماشــین و نیروی انسانی 

بیشتری در اختیار نمایندگان بگذارد.
نماینــده قزوین پس از این هم افزوده اســت: »واگذاری 
این امورات به شــکل هزینه ای به نمایندگان غلط است. 
نماینده باید هزینه های نیروی انســانی، دفتر و رفت وآمد 
را از جیب بپردازد و کار مردم را هم انجام دهد. اجاره چند 
دفتر، پرداخت حقوق پرســنل و رفت و آمد به همه نقاط 
نمایندگی بسیار پرهزینه است، در حالی که استانداران و 
فرمانــداران همه این امکانات را در اختیار دارند؛ چرا باید 
شــأن یک نماینده از یک بخشدار کمتر باشد و به او این 
امکانات را ندهند. اینکه یک نماینده باید هزینه های این 
موارد را شــخصاً بپردازد و در مقابل، مورد هجمه رسانه و 
افکار عمومی هم باشد، حکایت خوردن همزمان چماق و 

پیاز است«.
سیاهکلی که انگار حسابی بابت انتقادهای اخیر عصبانی 
است، توضیح داده: »چند مدت پیش در منطقه »چغور« 
ماشینم خراب شد و مجبور شدم با تویوتای یکی از مدیران 
برگردم؛ این درســت است که نماینده مردم پیاده باشد و 
سطح مالی  زندگی اش اندازه یک بخشدار منطقه نباشد؟«

نماینده قزوین البته اشاره ای به سایر هزینه های پرداختی 
بــه نمایندگان نکرده و در ادامه از ســایر مســائل مانند 
مدیریت دفاتر نمایندگان هم حسابی انتقاد کرده و گفته 
است:»امکان جذب نیروی اداری به شیوه جذب بین سه تا 
پنج نفر فراهم است، ولی برخی نهادهای دولتی نیروهای 
خود را به شــکل »مأمور به خدمت« به دفاتر نمایندگی 
معرفی نمی کنند و همه موارد یعنی تحمیل هزینه اضافه 
به نمایندگان که باید از جیبشــان برای خدمت به مردم 

پرداخت شود«.
آقای نماینده در پایان حسابی به منتقدانش تاخته و خطاب 
به آن ها گفته اســت:»اینکه نماینده باید هم پول ماشین 

را بدهد و هم ســوار ماشین خود شود تا به مردم خدمت 
کند و هم باید توضیح دهد که چرا ماشین خریده؛ جای 
ســؤال دارد. اگر این ماشین ها حتی با ۵۰ میلیون تومان 
در اختیار نمایندگان قرار می گرفت باز هم نماینده متضرر 
می شــد، چرا که باید همه هزینه ها شامل بنزین، هزینه 
تعمیر و نگهداری و افت ماشین را نماینده بپردازد و پس 
از چهار ســال نیز ماشین اسقاط شود، در حالی که دولت 
باید همه امکانات الزم شامل ساختمان، ماشین و پرسنل 
را در اختیــار نماینده قرار دهد. در اینجا باید مردم مدافع 
نمایندگان باشند و بگویند این نماینده سرش کاله رفته، 
چرا باید هم پول بدهد و هم فحش بخورد و هم ماشینش 

پس از چهار سال مستهلک شود!«

روایت دوم
اینتوییتِرنژادپرست!

بحران نژادپرســتی در غرب فقط دامــن دولت آمریکا را 
نگرفته است؛ مدت هاست که اعتراض ها به دنیای فناوری و 

تکنولوژی هم کشیده شده است.
ماجرا از جایی آغاز شد که تعدادی از کارمندان سیاه پوست 
اعالم کردند فناوری تشــخیص چهره در محل کارشان، 
در مــورد آن ها ضعیف عمل می کنــد، به طوری که باید 
چندین بار در مقابل سنسور تشخیص چهره قرار بگیرند 
تا شناسایی شوند، این درحالی است که همکاران سفید 
پوستشــان در اولیــن لحظه ای که رو به روی سنســور 

می ایستند شناسایی می شوند.
ابتــدا این موضــوع در حد یک حدس و گمــان بود اما 
بســیاری از مهندسان این حوزه شــروع به تحقیق روی 
سیستم های تشخیص چهره کمپانی های بزرگ دنیا کردند 
و به نتیجه حیرت انگیزی رسیدند: سیستم های تشخیص 
چهره، سفیدپوستان را چندین برابر زودتر از سیاه پوستان 

شناسایی می کنند!
در مدت زمان کوتاهی حواشــی مربوط به این ماجرا به 
قدری گسترش یافت که شرکت های توسعه دهنده فناوری 
تشخیص چهره مجبور شدند اعتراف کنند سیستم هایشان 
روی شناسایی افراد سفیدپوست پایه ریزی شده و ممکن 

است افراد سیاه پوست را دیرتر تشخیص دهند.
پس از این بود که موجی از انتقادها درباره نژادپرســتی 
در شــرکت های توسعه فناوری آغاز شد. در نهایت کار به 
جایی رسید که در بسیاری از کشورها استفاده از فناوری 
تشــخیص چهره ممنوع شــد! درحال حاضر بسیاری از 
کشورها به شرکت ها و مراکزی که برای ثبت ساعت ورود 
و خروج کارمندان از سیســتم تشخیص چهره استفاده 
می کنند، چندین ماه مهلت داده که سیستمشــان را به 
شــکل دیگری تغییر دهند، در غیر این صورت با جریمه 

سنگین مواجه خواهند شد!
چندصباحی است که کار از این هم باالتر گرفته و برخی 
از شبکه های اجتماعی مانند توییتر هم به نژادپرستی در 

طراحی الگوریتم هایشان متهم شده اند. 
مدتی پیش »تونی ارســیری« مهندس رمزنگاری فضای 
مجازی اعالم کرد شرکت توییتر در نمایش دادن تصاویر و 
پست های کاربران، الگوریتم نژادپرستانه ای دارد که سبب 
می شود برخی اولویت بندی ها غیرمنطقی باشد. او زمانی به 
این موضوع پی برد که تصویر باراک اوباما، رئیس جمهور 
سابق آمریکا را به همراه مک کانل بارگذاری کرد و متوجه 
شــد الگوریتم توییتر تنها چهره مک کانل را شناســایی 

می کند.
این مهندس رمزنگاری پس از ایجاد تغییر رنگ در تصویر 

متوجه تفاوت عملکرد الگوریتم توییتر شــد و ســپس 
آزمایش هــای خود را به صورت رســمی اعالم کرد. افراد 
دیگری نیز پس از ارسیری به این مشکل پی بردند و آن 
را مطــرح کردند. طبق گفته این افراد، تبعیض نژادی در 

نسخه های مختلف برنامه توییتر متفاوت است.
کاربران در مدت زمان کوتاهی، چندین هشتگ را بر ضد 
توییتر در خود توییتر داغ کردند! در نتیجه سخنگوی این 

شرکت مجبور به واکنش شد. 
سخنگوی شرکت توییتر در این زمینه اظهار کرد: مسئوالن 
مربوطه پیش از اعمــال الگوریتم جدید به دنبال چنین 
ایرادهایی گشــتند، اما به آن ها دسترسی پیدا نکردند. او 
همچنین اظهار کرده شرکت توییتر تصمیم گرفته است 
امکان بررســی الگوریتم را در حالت منبع باز قرار دهد تا 
همه افراد بتوانند آن را مورد بررسی قرار دهند و انتقاد های 

خود را با شرکت به اشتراک بگذارند.
با این حال متخصصان می گویند هیچ تضمینی وجود ندارد 
که شرکت توییتر مشکل موجود در برنامه خود را برطرف 
 کند. شواهد نشان می دهند خطرات موجود در الگوریتم 
نژادپرستانه توییتر می تواند محتوای این شبکه اجتماعی 
را تحت تأثیر قرار دهد. چنین مشکالتی می تواند کاربران 
را از توجه به حســاب کاربری خود و دنبال کنندگانشان 
دور کنند و کیفیت پلتفرم را کاهش دهند. کاربران اکنون 
امیدوارند شرکت توییتر در اقدام های بعدی خود خبر از 

برطرف کردن این مشکل بدهد.

روایت سوم
کامالًعادیاست

چند روز پیش بود که تصاویر و اطالعاتی در توییتر منتشر 
شد که نشان می داد بخشی از ترافیک درخواستی داخل 
کشور از گوگل، به جای اینکه به سمت سرورهای گوگل 
هدایت شود از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به سمت 
دیگــری منحرف یا به قول خوره هــای دنیای تکنولوژی 

»هایجک« می شود. 
کاربرانی که این ادعا را منتشــر کرده اند معتقدند شرکت 
ارتباطات زیرساخت با تغییر مسیر برخی از درخواست های 
صادره کاربران به گوگل، آن ها را به ســمت ســرور های 

دیگری هدایت کرده است.
به زبان خودمانی تر اگر بخواهیم بگوییم، این تکنیک که به 
اختصار BGP Hijacking نامیده می شود عبارت است از 
 ،IP فرایندی غیرقانونی که طی آن گروهی از آدرس های
با تغییر جدول مسیریابی اینترنت، تحت کنترل اشخاص 
ثالث قرار می گیرند. پیش از این یک بار نیز در سال ۲۰۱۸ 
ادعــای BGP Hijacking روی درخواســت های صادره 
نرم افزار تلگرام به منظور تغییر مسیر آن ها عنوان شده بود 
که مقام های دولتی هیچ گاه صحت و ســقم آن را تأیید 

نکردند.
 نایب رئیس شــرکت ارتباطات زیرســاخت اما این بار در 
واکنش به مطالبه کاربران برای پاســخگویی مسئوالن، 
با ارائه توضیحات، این شــایعه را تکذیب کرده اســت. او 
معتقد است یک اشــتباه در تنظیمات تجهیزات شبکه 
برای مقطعی کوتاه ســبب اختالل در شبکه شده است و 
به همین ترتیب دستکاری در ترافیک گوگل و هدایت آن 

به مسیر دیگر را رد کرده و این ادعا را اشتباه می داند.
سجاد بنابی بروز اشتباه در تنظیمات زیرساخت شبکه را 
اتفاقی طبیعی می داند و اعالم می کند ایراد در تنظیمات 
شــبکه مشــکلی اســت که در بزرگ ترین شرکت های 

مخابراتی و اینترنتی دنیا هم اتفاق می افتد.

تخماژدهایدماوند

قدسزندگی:ماجرا جان می دهد برای قصه ساختن و حتی فیلم ترسناک 
و تخیلی درست کردن و یا شایعه سازی در فضای مجازی و ملت را ترساندن. 
حســابش را بکنید که مثالً یک روز صبح گوشــی تان را روشــن کنید و در 
شبکه های اجتماعی چشمتان بیفتد به تیتر و عکسی که خبر از »کشف تخم 

دایناسور« یا اژدها در دماوند می دهد! 
ادامــه خبر هم می گوید: کوهنوردان خارجی که قبالً به کوه دماوند آمده اند، 
از دیدن این گوی فلزی در آن ارتفاع متعجب و آن را به تخم اژدهایی ســبز 
رنگ تشــبیه کرده اند. حاال چه باور کرده و چه نکرده باشــید این تخم اژدها 
مدتی است که سروکله اش در دماوند پیدا شده. خبرنگاران یکی دو خبرگزاری 
هــم به اینجا و آنجا زنگ زده اند و پرس وجــو کرده اند. مثالً وحید رضاییان، 
رئیس محیط زیست شهرستان آمل گفته است: »ارتفاع ۴ هزار و ۲۰۰ متری 
دماوند جزو مناطق چهارگانه و تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست 
نیست، اما به دلیل حساسیت های زیست محیطی با جدیت پیگیر نصب گوی 
سبز رنگ در قله دماوند هستیم. البته او ضمن ابراز نگرانی از وضعیت انباشت 
زباله های رها شده در ارتفاع ۴ هزار متری دماوند این را هم گفته که هرگونه 
ساخت و ساز جان پناه و کمپ، مجوزی از محیط زیست ندارد. رضاییان تأکید 
کرده ادارات کل منابع طبیعی و میراث فرهنگی باید پاسخگوی موضوع وجود 
این گوی در ارتفاعات قله دماوند باشــند، اما محیط زیست نیز با جدیت این 
مورد را پیگیری خواهد کرد. »اسماعیل زاده« رئیس منابع طبیعی آمل هم در 
جواب خبرنگار »فارس« گفته در جریان موضوع نیســتم و این مورد نیاز به 

بررسی و پیگیری دارد.
در نهایت خبرنگاران دست به دامن کوهنوردان می شوند و »علی امانی« یکی 
از کوهنوردانی که ۲۷ شهریور امسال به قله دماوند صعود کرده، می گوید: این 
سازه فلزی به عنوان پناهگاه کوهنوردی در یال جنوبی قله دماوند و در ارتفاع 

۴ هزار و ۲۰۰ متری در کنار یک پناهگاه دیگر ساخته شده است.
او اضافه می کند: برخی افراد تا پارسال چادر های بزرگ و مقاوم در برابر سرما و 
باد را به عنوان پناهگاه در منطقه نصب کرده بودند و در اختیار کوهنوردان قرار 
می دادند که فدراسیون کوهنوردی به منظور ساماندهی و جلوگیری از تجمع 

این چادر ها این سازه فلزی را در منطقه نصب کرده است.
»امانی« از وجود سه پناهگاه دیگر که در همین منطقه و کمی پایین تر قرار 
دارد خبر می دهد و می گوید: »این پناهگاه فلزی فقط شامل یک اتاقک با کف 
ســیمانی است و تنها برای اســتراحت یا فرار از سرما و کمک به کوهنوردان 
حادثه دیده ساخته شده است و هیچ امکانات اقامتی ندارد و به محیط زیست 

منطقه هم آسیب نمی رساند.

 مجازآباد
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ورزشورزش
استقاللوبازیمرگوزندگیبا»االهلی«

عبور از سعودی ها
 شرط صعود آبی ها

داللهاهمچنانمیتازند

ورود دستگاه های نظارتی 
به نظام پرداختی باشگاه ها

گفتوگوبامحمداصغرزاده،نویسندهکتاب»دلهرههایآخرینخاکریز«

از روایت فعالیت های مردم در پشت جبهه ها غفلت کردیم  

کالغهارجزخوانشدهاند

رقیهتوسلی:عالیجناب پاییز است و برگ هایش... پاییز است و میوه هایش... 
چای های لب سوزش... غذاهایش... وای غذاهایش!

مشــغول ترجمه ام که »سارا« پیام می دهد. نوشته: یک کاره خوشمزگی های 
ایران را ریختم به تلگرامت. برو سیاحت دخترخاله و جانم را دعا کن.

به راحتــی از راه بدرم می کند. کار را متوقف می کنم و محو آش عباســعلی 
کرمانشاهی، خورشت شش انداز گیالنی و یتیمچه تهرانی می شوم.

جدا از رنگ و لعاب و دستور تهیه آسان، نمی شود جذب اسامی قشنگشان نشد.
پیشینه آش عباسعلی را جست وجو می کنم توی اینترنت.

رگ خواب گیر است این بشر. واقعاً نمی مانم توی نشیمنی که عطر آبگوشت 
تویش پیچیده. پاپیچ غذاهای دیگر می شــوم و تا کامالً به خودم برگردم یک 

ساعت و اندی می پرد.
تصویر غذاهای شــیک و خوش قیافه را سیر که می کنم »خانجان« را با آن 
لبخند ملیح می بینم که می گوید: کدبانو یعنی زنی که شوربایش را اول صبح 
با سوی کم بار بگذارد تا جا بیفتد. دستپخت خوب پشت قباله کسی است که 
خوش ُخلق و صبور باشد. هروقت میلتان نمی کشد چراغ مطبخ خانه را روشن 

نکنید. قابلمه ها با آدم بی حوصله، بدقلقی می کنند عزیزکانم!
گوشی را می گذارم به شارژ و می روم سری به غذا بزنم. مالقه را آرام تر از دفعه 
پیش برمی دارم. با قوطی رب گوجه مهربان تر از همیشه ام، با نمک پاش. عجله ام 
را مدیریت می کنم با اینکه کلی از برنامه کاری عقب افتاده ام. لیمو را با ظرافت 
بیشتر دو نیم و منتقل می کنم به ظرف آبگیری. تصمیم گرفته ام چشم ندوزم 

به ساعت و توی آشپزخانه فقط آشپز باشم.
صدای قارقار اما کــه می پیچد توی اتاق، از خودبی خود می شــوم و زیرلبی 
می گویم واقعــاً اولین روز فصل ها، یک حال خاصــی دارند. هنوز به خوی و 
هوای فصل گذشته آغشــته ای که کم کمک باید پیله ات را بشکافی و مبدل 
شــوی به موجود دیگری که رخت و لباســش تغییر می کند، دیدنی هایش، 

خوردوخوراکش، آب و هوایش.
پنجره را باز می کنم... نرمه نسیمی سوزدار می آید... با پاییز رخ به رخ که می شوم 
چندبار اهلل اکبر می فرستم سمت آسمان و ممنون خداوند می شوم... ممنون 
سارا که از صفحه سی و هفتم کتاب مشترک جیمز و مارگارت کشاندم بیرون... 
ممنون خانجان که پروپیمان مادربزرگ بود... ممنون عباســعلی کرمانشاهی 
که یادم داد عشــق، ممنوعیت سرش نمی شود... ممنون عمه سوسن که نذر 

قربانی اش توی قابلمه ام قل قل می زند.

اسماعیلیدرگفتوگوباقدس:

قول می دهم صعود کنیم

چه خبر؟

روزمره  نگاری

ازحاشیهسازینمایندهقزوینتاانتقادکاربرانازعملکردیکشبکهاجتماعیازحاشیهسازینمایندهقزوینتاانتقادکاربرانازعملکردیکشبکهاجتماعی

نژادپرستی در توییترنژادپرستی در توییتر
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حمید رضا خداشناس: تیم فوتبال استقالل ایران در 
آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا 
امشــب از ساعت 18:30 به مصاف تیم االهلی عربستان 
خواهد رفت که پیــش از این صعودش به مرحله بعد را 
قطعی کرده اســت. این تیم با ۶ امتیاز در صدر جدول 
قرار دارد و الشــرطه ۵ امتیازی است و استقالل هم با ۲ 
امتیاز در رده ســوم ایستاده است. این در حالی است که 
نماینده کشورمان با فرصت سوزی در بازی گذشته اش 
مقابل الشرطه عراق حاال برای صعود باید حتما صدرنشین 
این گروه را شکست دهد. شاگردان نامجو مطلق با تساوی 
برابر تیم الشرطه عراق ۲ امتیازی شدند و برای صعود از 
گروه خود نیاز به پیروزی برابر االهلی عربستان با اختالف 
دو گل دارند. در صورتی که آبی پوشان بتوانند با اختالف 
دو گل حریف خود را شکســت دهند صعودشان قطعی 

خواهد شد.
اما هر نتیجه دیگری کار را به اما و اگر خواهد کشــاند. 
براســاس قوانین لیگ قهرمانان آسیا در چنین مواقعی 
ابتــدا بازی رو در رو لحاظ می شــود که دو تیم در بازی 
رفت و برگشــت به تساوی رسیده اند. پس از آن تفاضل 
گل دو تیم استقالل و الشــرطه در نظر گرفته می شود 
که با شــرایط موجود احتمال اینکه همه آمارها شــبیه 
هم شــود وجود دارد. پس از آن تعــداد گل های زده در 
نظر گرفته می شــود و در نهایت تعداد کارت های زرد و 
قرمز تکلیف تیم صعود کننده را مشــخص خواهد کرد. 
استقالل تا اینجای رقابت ها ۵ کارت زرد گرفته و الشرطه 
۶ کارت زرد و یک کارت قرمز دریافت کرده است؛ با این 
تفاسیر بازیکنان استقالل باید حواسشان باشد که در بازی 
بعدی کارت دریافت نکنند تا در صورت برد یک بر صفر 

بدشانسی نیاورند.

احتمال غیبت غفوری مقابل االهلی#
در آستانه بازی حساس نماینده کشورمان مقابل حریف 
سعودی از اردوی استقالل خبر می رسد شاید کاپیتان این 
تیم به بازی حســاس امشب نرسد. تیم فوتبال استقالل 
امشب در شرایطی به مصاف تیم فوتبال االهی عربستان 
مــی رود که وریا غفوری کاپیتان آبی پوشــان برای این 
مسابقه وضعیت نامشخصی دارد.این بازیکن روز دوشنبه 
در ســالن وزنه تمرین ریکاوری انجام داد اما زانوی وی 
کمی متورم شده و به همین دلیل وضعیت وی برای بازی 
با االهلی عربستان مشخص نیست. دیروز غفوری زیر نظر 
پزشکان استقالل به درمان زانوی خود پرداخت و وضعیت 

وی برای حضور در بازی با االهلی ساعاتی پیش از بازی 
مشخص خواهد شد.

نامجومطلق: محکوم به پیروزی هستیم#
مجید نامجومطلق در نشســت خبری پیش از دیدار 
تیم فوتبال استقالل مقابل االهلی عربستان در هفته 
پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، اظهار کرد: 
بازی سرنوشت سازی داریم و فقط دنبال گرفتن امتیاز 
هســتیم. آنالیز خوبی از این تیم داریــم و با احترام 
بــه حریف، محکوم به پیروزی هستیم.ســرمربی تیم 
فوتبال استقالل خاطرنشــان کرد: همان طور که بعد 
از بــازی با الشــرطه عرض کردم، تیم ما از شــرایط 
بازی دور بــود و به خاطر همیــن بازیکنان ما نیمه 
اول خوبی نداشــتند اما نیمه دوم شرایط عوض شد و 
می توانستیم گل های بیشتری به ثمر برسانیم. از بازی 
گذشته درس می گیریم و به امید خدا تالش خواهیم 

کرد که این بازی را برنده باشیم.

 احتمال حضور االهلی #
با بازیکنان ذخیره مقابل استقالل

خبر خوب برای استقالل اینکه شاید نماینده سعودی با 
بازیکنان ذخیره اش مقابل نماینده کشورمان قرار گیرد. 
موضوعی که سرمربی االهلی در کنفرانس خبری پیش 
از بازی با آبی پوشان هم به آن اشاره کرد و این می تواند 
برگ برنده ای برای شاگردان نامجو مطلق باشد. االهلی 
صعودش را به عنوان تیم نخســت به مرحله بعد قطعی 
کرده و از ســوی دیگر ۶ بازیکن اصلــی این تیم یعنی 
عبدالباسط هندی، عبداهلل حســون، لوکاس لیما، علی 
االسمری، سلمان المؤشــر و محمد المجحد در آستانه 
محرومیت از بازی بعد االهلی هســتند. آن ها در صورت 
دریافت کارت زرد در بازی امشب بازی مرحله حذفی یک 
هشــتم نهایی را از دست می دهند. این دو عامل دالیلی 
است که والدان میلویویچ، سرمربی االهلی را متقاعذ کرده 
تا در بازی برابر نماینده کشــورمان از بازیکنان جوان که 

کمتر فرصت بازی پیدا کرده اند، استفاده کند. 

 رحمتی و شهرخودرو #
به دنبال نخستین برد آسیایی

نماینده دیگر کشــورمان امشب در آخرین بازی خود در 
لیگ قهرمانان آســیا در یک دیدار کامالً تشــریفاتی به 
مصاف پاختاکور ازبکســتان خواهد رفت. شهرخودرو که 
تا اینجای کار تنها یک امتیاز آن هم مقابل الهالل کرونا 
زده بدست آورده است در تالش است تا در آخرین بازی 
خود در این رقابت ها از اعتبار خود دفاع کند و با پیروزی 
مقابل نماینده ازبکســتان عالوه بر کسب اولین برد خود 
در این رقابت ها اندوخته مالی خود از رقابت ها را ۶0 هزار 
دالر کند. شاگردان رحمتی با تساوی برابر عربستان 10 
هزار دالر کاسب شدند و پیروزی مقابل پاختاکور می تواند 
۵0 هزار دالر دیگر برایشــان به ارمغان بیاورد تا حداقل 
شهرخودرو دست خالی به کشورمان باز نگردد. البته نباید 
فراموش کرد پاختاکور برای اینکه خیالش از صعود راحت 
شود نیاز به پیروزی مقابل شهرخودرو دارد و این می تواند 

دست شاگردان مهدی رحمتی را خالی بگذارد.

استقالل و بازی مرگ و زندگی با »االهلی«

عبور از سعودی ها، شرط صعود آبی ها

واریز پول برانکو به حساب پرسپولیس
ورزش: اسپانسر باشگاه پرســپولیس قرار بود 8 میلیارد تومان به حساب این 
باشگاه واریز کند که با توجه به هزینه های قبلی و کسورات حساب، 7 میلیارد 

و ۶00 میلیون تومان به حساب این باشگاه واریز شد.
به این ترتیب، باشــگاه قرار است بخشــی از طلب بازیکنان را پرداخت کند تا 
حداقل دریافتی آن ها به 90 درصد برســد و دریافتی برخی بازیکنان نیز باالی 

90 درصد خواهد شد.
قرار است بخشی از این پول هم برای طلب برانکو پرداخت شود. 

نوازی: امیدوارم با برد پاختاکور مسابقات را تمام کنیم
ورزش: محمد نوازی در نشست خبری پیش از دیدار شهرخودرو و پاختاکور اظهار 
کرد: هر بازی شــرایط خاص خودش را دارد و بازی سختی مقابل پاختاکور داریم. 
این تیم معموالً در بازی های آسیایی حضور دارد و از تجربه خوبی در این مسابقات 
برخوردار است. وی افزود: ما بازی های این تیم را آنالیز کردیم و طبق برنامه پیش 
می رویم. وضعیت تیم خوب است البته چون فاصله بازی ها خیلی کم است اما در این 
یکی دو روز تمام تالش خود را کرده ایم تا بازیکنان را آماده کنیم.امیدوارم عالوه بر 

ارائه یک بازی خوب، با برد مسابقات را تمام کنیم و به ایران برگردیم.

ویدال رسماً به اینتر پیوست
ورزش: باشگاه اینتر ظهر دیروز به طور رسمی خبر از عقد قراردادی رسمی با آرتورو 
ویدال داد. این هافبک شیلیایی پس از توافق با بارسلونا برای فسخ قراردادش، دو روز 
پیش تست های پزشکی اینتر را در شهر میالن با موفقیت پشت  سر گذاشت تا بار 
دیگر بازیکن آنتونیو کونته شود. ویدال 33 ساله با امضای قراردادی دو ساله با قابلیت 
تمدید برای سال سوم به اینتر پیوست. طبق توافق دو باشگاه اینتر و بارسلونا، این 
باشگاه ایتالیایی قرار شده مبلغ یک میلیون یورو )در صورت محقق شدن بند  پاداش 

توافقی بین دو باشگاه( به بارسا بپردازد.

دروازه بان رن به چلسی پیوست
ورزش: فرانک لمپارد اعالم کرد که ادوارد مندی دروازه بان سنگالی تیم فوتبال رن 
به لندن سفر کرده تا تست پزشکی باشگاه چلسی را انجام دهد و در صورت پذیرفته 
شــدن در آن با این تیم قرارداد ببندد. چلسی از مدت ها پیش به دنبال خرید یک 
دروازه بان جدید بود و با اشــتباهات مهلکی کــه در بازی اش مقابل لیورپول از کپا 
سرزد، بیش از پیش به خرید یک جانشین برای این سنگربان اسپانیایی ترغیب شد. 
اکنون به نظر می رســد که این اتفاق در حال رخ دادن اســت و به زودی دروازه بان 
۲8 ساله  ای که 8 بازی ملی هم در کارنامه دارد با ۲۲ میلیون را جذب خواهد کرد.

سینا حسینی: از آنجــا که در فصل نقل و انتقاالت 
لیگ بیســتم به شــکل هولناکی رقــم قراردادهای 
فوتبالیســت ها به یکباره بدون هیچ توجیه عقالنی و 
کاربردی افزایش پیدا کرد، اعتراضات بســیار زیادی 
از ســوی جامعه فوتبال شکل گرفت تا نهادهای ذی 
ربط و مســئول در این ماجرا با حساسیت بیشتری 
موضــوع افزایش نرخ قراردادهــا را پیگیری کنند، با 
کالبدشکافی های صورت گرفته مشخص شد عده ای 
در این بین بیشترین نقش را ایفا کردند که به زودی 
این افراد توســط نهادهای قضایــی و نظارتی احضار 

خواهند شد.
حاال این پرسش برای اهالی فوتبال به وجود می آید 
که چگونه از پروژه مذکور رمزگشــایی شده است و 
آیا واقعاً مســتندی مبنی بر بروز تخلف وجود دارد یا 
خیر؟ در ایــن ارتباط تحقیقات مقدماتی این فرضیه 
را به اثبات رسانده است به همین دلیل بدون تردید 
تا پیش از شــروع لیگ بیستم به احتمال زیاد شاهد 
تغییراتی در نظام پرداختی باشگاه ها به فوتبالیست ها 

خواهیم بود.

چرخش های پولکی#
اما نمونه مصداقی این پرونده از کجا آشــکار شــد؟ 
گویا یکی از بازیکنــان تازه وارد به لیگ برتر پس از 
توافق با یکی از باشــگاه های مطرح پایتخت پس از 
انجام مذاکرات اولیه به جلســه با نمایندگان باشگاه 
دعوت می شــود تا مذاکرات نهایی انجام شود، پس 
از حضور در جلســه و انجام صحبت های اولیه زمانی 
برای تنفس طرفین اعالم می شود که اصل ماجرا در 

این زمان روی می دهد!
یک واســطه در این بین به بازیکــن مذکور مراجعه 

می کنــد و مدعی می شــود می تواند قــراردادش را 
با رقم 3 میلیــارد تنظیم کند، اما ایــن اتفاق ملزم 
به توافق پنهانی با این فرد اســت به شــکلی که وی 
باید ۲میلیارد و 100میلیون تومان از این مبلغ را به 
وی بازگردانــد، یعنی 900 میلیون تومان رقم واقعی 
قراردادش باشد! بازیکن مذکور که متوجه یک فریب 
کاری بزرگ می شود، در نوبت دوم مذاکرات پیشنهاد 
می کند امضای قرارداد به صبح روز بعد موکول شود. 

قرارداد999 میلیونی#
بازیکــن مذکور پس از ترک جلســه با یکی دیگر از 
باشگاه هایی که متقاضی حضور وی شده بود تماس 
می گیــرد و با آن ها قرار مالقــات می گذارد، پس از 
حضور در جلســه و اطالع از رقم قــراردادی که آن 
باشگاه به وی پیشنهاد می دهد، قراردادش را با مبلغ 
999 میلیون تومان امضا می کند تا در این باشــگاه 

شهرستانی بازی کند.
پس از رســانه ای شدن ماجرا واســطه های فرصت 
طلب بازیکن مورد نظــر را تهدید می کنند که دیگر 
اجــازه بازی به وی در لیگ برتر داده نمی شــود که 
آن وقت بازیکن مذکور از طریق یکی از دوســتانش 
موضوع را به اطالع مدیران وزارت ورزش می رســاند 
که آن هــا پس از تحقیقات متوجه می شــوند ماجرا 

صحت دارد.
مسئوالن وزارت ورزش و جوانان که در مالقات های 
خود با مسئوالن دســتگاه های نظارتی از عزم جدی 
این وزارتخانه با مقوله فســاد خبر داده بودند، حاال 
قصد دارند این پرونده و سایر پرونده های مسئله دار 
حوزه فوتبــال در فصل نقل و انتقــاالت را به دقت 

بررسی کنند.

ورزش: کارشــناس فوتبال کشورمان معتقد است که با 
توجه به شرایط نمایندگان ما در آسیا، آن ها عملکرد بدی 

نداشتند و نتایجشان قابل انتظار بوده است.
عبــاس چمنیان در گفت وگو با تســنیم، در خصوص 
عملکرد نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا اظهار 
کرد: به دلیل شیوع ویروس کرونا و با توجه به وقفه ای 
که در مسابقات ایجاد شد، نمی توانستیم انتظار باالیی 
از باشگاه های ایرانی داشــته باشیم، ولی من معتقدم 
که نمایندگان کشورمان عملکرد بدی نداشتند و نتایج 
آن ها قابل انتظار بود. در دیدارهایی هم برگزار کردند 
و شکســت خوردند نتایج خیلی دور از انتظار نبوده و 

تیم های ما با اختالف کمی بازی را واگذار کردند. 
وی ادامه داد: عالوه بر وقفه ایجاد شده در مسابقات، 
تغییر و تحــوالت کادرفنی و بازیکنــان در تیم های 
ایرانی مزید بر علت شــد تا چهار نماینده ما در آسیا 
از آمادگی 100درصد به دور باشــند. ســه باشــگاه 
استقالل، سپاهان و شــهر خودرو در کادر فنی خود 
دچار تغییر و با تفکرات جدیدی وارد مسابقات شدند. 
پرســپولیس هم با وجود حفظ کادرفنی در ترکیب 
تیمی اش دچار تغییرات زیادی شد و همه این مسائل 
باعث شــد باشــگاه های ما با هماهنگــی کمی پا به 

مسابقات لیگ قهرمانان بگذارند.
سرمربی پیشــین تیم نوجوانان با بیان اینکه شرایط 
برای حریفان نمایندگان ما هم وجود داشــته است، 
تصریح کرد: تیم های همگروه نمایندگان ایران شاید 
فقط در کسب نتیجه بهتر از تیم های ما عمل کردند. 
وقتــی کیفیت بازی های آن ها را با قبل از تعطیلی به 
دلیل کرونا مقایســه کنیــم، می بینیم که این تیم ها 
هم افت داشــته اند و از آمادگــی 100درصد به دور 
هســتند، اما با وجود همه این شرایط توانستند نتایج 

خوبی کسب کنند. تفاوت فوتبال ایران و حریفانمان 
در آسیا همین حرفه ای گری  شان است. 

باید در تمام مسائل حرفه ای شویم#
چمنیان افزود: وقتی در فوتبال داخلی مان صحبت از 
حرفه ای شدن می کنیم، باید در تمام مسائل حرفه ای 
شویم و استانداردها را رعایت کنیم. وقتی قرار است 
تغییراتی در کادرفنی تیم های مان ایجاد کنیم از قبل 
باید ســرمربی تیم را انتخاب کنیم و نفرات مشخص 
باشند. وقتی تیم های ما در طول فصل بدون ضابطه و 
رعایت استانداردها دچار تغییرات مدیریتی، کادرفنی 
و بازیکن می شــوند نمی توانیــم در تقابل با حریفان 
حرفه ای  انتظار موفقیت داشته باشیم و آنجاست که 

تفاوت  ها مشخص می شود. 
این کارشــناس فوتبال در خصــوص اینکه از چهار 
نماینــده حاضــر ایران در آســیا فقط اســتقالل و 
پرســپولیس شــانس صعود دارند، اظهار کرد: شهر 
خودرو و سپاهان هم با توجه به شرایط شان عملکرد 
بدی نداشــتند و بازی های قابل قبولــی به نمایش 
گذاشــتند و فقط در کســب نتیجه موفق نبودند. تا 
زمانــی که روزنــه ای برای صعود باقی مانده باشــد، 
استقالل و پرسپولیس باید با همه توان ظاهر شوند تا 
به پیروزی برســند و صعود شان را قطعی کنند چون 
ایــن دو تیم این توانایی را دارند که به مرحله حذفی 

صعود کنند.
پیشکســوت فوتبال مشهد خاطرنشــان کرد: ما در 
مشهد زمانی آرزو داشــتیم در لیگ برتر تیم داشته 
باشــیم اما اکنون با مدیریــت حمیداوی تیم دغدغه 
صعود به مراحل باالتر در آسیا را دارد که از این بابت 

باید خوشحال باشیم.

دالل ها همچنان می تازند

وروددستگاههاینظارتیبهنظامپرداختیباشگاهها
چمنیان: زمانی دغدغه ما در مشهد داشتن تیم در لیگ بود

عملکردنمایندگانایراندرآسیادورازانتظارنبود

گزارش ویژه

مدرک زبانی که واقعی نیست
A تقلب لوئیس سوارز برای رفتن به سری

سلطان پور: لوئیس سوارز ستاره اروگوئه ای بارسا که در فهرست مازاد رونالد کومان 
قرار گرفته، این روزها در تالش برای دریافت مجوز جدایی خود و فسخ قرارداد با 
بارسلوناست. دو روز پیش ادعا شد که او موفق به فسخ شده و راهی اتلتیکو خواهد 
شد اما در حالی که به نظر می رسید همه چیز تمام شده، جوزپ ماریا بارتومئو 

رئیس بارسا با فسخ قرارداد او مخالفت کرد و گفت که اتلتیکو نیز جزو باشگاه هایی 
مثل رئال، سیتی، یونایتد، لیورپول و پی اس جی است که برای انتقال به آن مجوز 

فســخ داده نخواهد شــد و او نمی تواند به عنوان بازیکن آزاد راهی این تیم ها شود. 
سوارز چندی پیش با یوونتوس به توافق دست پیدا کرده بود اما انتقال او منتفی شد. 

او برای اینکه یک بازیکن اروپایی در ترکیب یووه محسوب شود، باید آزمون زبان ایتالیایی 
را با موفقیت پشت سر می گذاشت. سوارز ۲7 شهریور در پروجا توانست از این مهم سربلند 

خارج شود. او با تأیید پروفسور لورنزو روکا از دانشگاه پروجا توانست مدرک B1 زبان خود را 
دریافت کند.

دیروز اما گاتزتا دلو اسپورت فاش ساخت که لوئیس سوارز از قبل سؤاالت آزمون را در اختیار 
داشته و حتی نمره قبولی نیز پیش از امتحان به وی داده شده بود. در واقع حضور سوارز در 
پروجا تنها جنبه تشریفاتی داشت و ستاره اروگوئه ای از قبل توسط مسئوالن امتحان از همه 
چیز آگاه شده بود. پلیس ایتالیا از چند روز پیش تحقیقات در این زمینه را شروع کرد و اکنون 
به شواهد و مدارک جالبی دست یافته است. گاتزتا بخشی از صحبت های مسئوالن امتحان 
را نیز منتشر کرده است. صحبت هایی که پلیس ایتالیا به آن دست یافته است: »سوارز باید 
امتحان را پاس کند چون او سالی 10 میلیون یورو دستمزد می گیرد، اگر او را مردود کنیم، 
مثل بمب صدا می کند. بگویید چه نمره ای بهش بدهم و تمام! اما او نمی تواند افعال را به 
درســتی در جمالت به کار ببرد. او را به خوبی آماده کرده ام و در حال حفظ کردن سؤال 

و جواب هاست.«.
این قضیه می تواند یک رســوایی بزرگ برای ستاره بارسا تلقی شود و هرچند انتقال او به 
یوونتوس منتفی شده، ولی در اختیار داشتن سؤاالت از قبل و هماهنگی با مسئوالن امتحان 

می تواند برای هر دو طرف تبعات بدی داشته باشد. پلیس ایتالیا به این نتیجه رسیده 
است که سوارز هرچند از طریق آموزش از راه دور ایتالیایی نسبت به این زبان 

شناخت داشته، ولی او در اندازه های پاس کردن آزمون B1 نبوده است.

حمیدرضاعرب: استقالل امشــب رخ در رخ االهلی عربستان 
قرار می گیرد. دیداری مهم و حیاتی که اگر آبی ها بتوانند حریف 
سعودی را شکست دهند، از گروه خود صعود می کنند. استقالل 
فقط نیاز به پیروزی دارد وحتی تســاوی نیز چاره کار نیســت. 
فرشید اســماعیلی که در بازی با الشرطه پایه گذار گل تساوی 
تیمش بود انتظار این بازی را می کشــد تا تیمش به مرحله بعد 

برود. 

حال و هوای تیم چه طور است آقای اسماعیلی؟س
بعد از تســاوی با الشرطه خوب تمرین کردیم و کامالً آماده این 
بازی هستیم. مشکلی خاصی دراردوی ما نیست و همه با انگیزه 

هستند تا االهلی را شکست بدهیم. 

دربازی با الشرطه خیلی سختی کشیدید.س
همین طور است. بازی سختی بود وحریف هم برد می خواست. 
ما دو نیمه متفاوت را ســپری کردیــم. درنیمه اول خودمان 
نبودیم و نتوانســتیم آن بازی دلخــواه را به نمایش بگذاریم، 
اما درنیمه دوم اوضاع عوض شد و به کلی تغییر کردیم. حتی 
می توانستیم گل دوم را هم به ثمر برسانیم که با بدشانسی این 
اتفاق نیفتاد. ما مســتحق پیروزی بودیم و هرچه زدیم دیگر 

نشد وبازی با تساوی تمام شد. 

از تساوی راضی نبودید؟س
قطعــاً راضی نبودیم چــون اگر حریف را می بردیم می توانســتیم 
صعودمان را قطعی کنیم. االن باید برای رســیدن به مرحله بعد با 
حریف عربستانی بازی کنیم. به هرحال قدری کار سخت است اما 

من می توانــم این قول را به هواداران 
استقالل بدهم که نهایت تالشمان را 

انجــام خواهیم داد تا از این بازی برنده 
خارج شــویم. من قول پیــروزی را به 

هواداران تیم می دهم و امیدوارم این اتفاق 
بیفتد.

چه مســئله  ای سبب شد در بازی با س
الشرطه به نتیجه دلخواه نرسید؟

شــاید بعضی ها تصور می کردنــد چون ما 
استراحت بیشــتری داریم به نفع ماست 

اما این طور نبود چون همین استراحت 
اجباری به ضرر ما تمام شــد و ما از 
شــرایط بازی دور شــدیم. وقتی 
تیمی از شــرایط بازی دور باشد 
کارش قدری دشوار می شود. ای 
کاش الوحــده از رقابت ها بیرون 
نمی رفت و نظم این رقابت ها را 

حفظ می کرد. رفتن الوحده از لیگ 
قهرمانان آسیا به ضرر ما تمام شد چون ما 

دو بازی با این تیم داشــتیم و اگر می بردیم که احتمالش 
زیاد بود دیگر نیازی به امتیاز بازی آخر نداشتیم. به هرحال همه 
چیز همچنان در دست خودمان است و با پیروزی مقابل االهلی 
می توانیم به مرحله بعد برویم. امیدوارم این اتفاق برای ما رخ دهد 
و دل هواداران را شــاد کنیم. بچه ها در این روزها خیلی زحمت 

کشیده اند.

مالک چلسی، سهم محرمانه ای در مالکیت بازیکنان تیم های رقیب داشته

بازیروسیدرلیگبرتر؟
امیرمحمد سلطان پور: اسناد تازه فاش شده موسوم 
به مدارک فین سن، نشــان می دهد رومن آبراموویچ، 
مالک میلیاردر تیم فوتبال چلسی انگلیس، از طریق 
یک شرکت واســط خارج از خاک بریتانیا، در سهام 
مرتبط به خرید و فــروش بازیکنان تیم هایی به غیر 
چلسی ســرمایه گذاری کرده بوده است. سخنگوی او 
می گوید هیچ کار غیرقانونی انجام نشده اما نهادهای 
فوتبالی مطمئن نیستند که این کار قانونی و مطابق 

قوانین فیفا و انگلستان بوده باشد.
یکی از این بازیکنان اندره کاریلو، فوتبالیست پرویی 
است که در سال ۲01۴ برابر چلسی دو بار بازی کرد.

آقــای آبراموویچ این کار را از طریق شــرکتی که در 
مجموعه جزایر ویرجین بریتانیا مســتقر است انجام 

داده است.
با این حال، سخنگوی او تأکید دارد که هیچ مقررات 
و قانونــی در جریان این موضوع شکســته یا نادیده 

گرفته نشده است.
اما لرد تیرسمن، دبیرکل سابق اتحادیه فوتبال انگلستان 
ابراز تردید کرده که آیا برای مالک یک باشگاه »مناسب 
است« که منافعی هم در مسائل مالی بازیکنانی داشته 

باشد که در تیم های دیگر )و یا رقیب( بازی می کنند.

یار دوازدهم در زمین#
اســناد تازه فاش شــده مرتبــط بــا »گزارش های 
فعالیت های مشکوک بانکی« که به فین سین شهرت 

یافته نشــان می دهد که رومن آبراموویچ مالک یک 
شــرکت فرا دریایی به نام »لیستن هولدینگز« است 
که این شرکت هم از طریق یک شرکت ثالث در کار 
خرید و فروش بازیکنان و سرمایه گذاری در بازیکنان 
فوتبال فعال اســت. این از جنس همان شرکت هایی 
اســت که به ســرمایه گذاران اجازه می دهد سهمی 
از مبلــغ نقل و انتقــال آتی یک بازیکــن فوتبال را 

خریداری کنند. 
این نوع تجارت از ســال ۲008 در انگلستان و لیگ 
برتر این کشــور ممنوع شــده هر چنــد در خارج از 

بریتانیا ممنوع شــدن آن تا ســال ۲01۵ روی نداده 
بود.

آنتونی کاریلو، بازیکنی که اسناد نشان می دهد آقای 
آبراموویچ روی او ســرمایه گذاری کرده بوده، در ماه 
ســپتامبر و دسامبر سال ۲01۴ طی دو بازی رفت و 
برگشت که چلسی برابر اسپورتینگ لیسبون پرتغال 

انجام داد به زمین رفته است.
به این ترتیب، آقای آبراموویچ در هر دوی این مسابقه ها 

انگار 1۲ بازیکن داخل زمین داشته است.
بر همین اساس لرد تریســمن، دبیرکل سابق اتحادیه 

فوتبال انگلستان می گوید: »من فکر نمی کنم که به هیچ 
طریقی مناسب باشد که مالک یک باشگاه منافع مادی 
در بازیکنان تیم های دیگر داشته باشد. دقیقاً به همین 
علت بود که مالکیت از طریق شــخص ثالث را )در سال 

۲008( ممنوع کردند«.

رومن آبراموویچ کیست؟#
 مجله فوربس دارایی او را 1۲ میلیارد و 900 میلیون 
دالر برآورد کرده که او را یکی از ثروتمندترین روس های 

دنیا می سازد
 بنابر گزارش ها، او تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی سابق عروسک می فروخته، اما از زمانی که وارد 

تجارت نفت و گاز شد به عرصه میلیاردها پیوست
 او زمانی شریک تجاری بوریس برزوسکی بود که یکی 
از حلقه نزدیکان به بوریس یلســتین، رئیس جمهوری 

سابق روسیه بود
 آبراموویج همچنین سابقه فرمانداری ناحیه خودگردان 

چوکوتکا روسیه را دارد
 گمــان می رود کــه او به والدیمیــر پوتین، رئیس 

جمهوری روسیه، نزدیک باشد
 او در سال ۲013 مالک باشگاه چلسی انگلستان شد

 آن طــور که گزارش شــده او در ســال ۲018 
درخواســت خود برای تمدید ویزای تجاری خود در 
بریتانیا را پس گرفت. ویزایی که به او اجازه اقامت در 

بریتانیا را می داد.

پس از عملکــردی قابل قبول مقابل تیم پرســپولیس، 
ستاره ایرانی الدحیل قطر از ناراحتی خود در شکست تیم 
محبوبش گفت. رامین رضاییان که در پیروزی 1-0 تیمش 
مقابل قرمزپوشان پایتخت خوب کار کرد، در بخش هایی از 
پست خود نوشته: »نیازی نیست بگم تقابل با تیمی که تو 
ایران محبوبم است چقدر سخت بود. نمی توانم ناراحتی ام 
را از باخت پرســپولیس پنهان کنم ولی به عنوان بازیکن 
الدحیل باید به تیم حریف احترام می گذاشتم. امیدوارم در 

نیمه نهایی دوباره یکدیگر را مالقات کنیم«.

حساب رسمی اینستاگرام کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( در 
پستی به سالگرد نمایش خارق العاده مهاجم سابق تیم ملی در 
جام ملت های آســیا پرداخت. اینستاگرام ای اف سی با انتشار 
عکســی از بهتاش فریبا، به چهار گلی که او ۴0 سال پیش در 
دیدار ایران مقابل بنگالدش به ثمر رســید اشــاره می کند که 
نخستین باری بود که یک بازیکن در بازی های جام ملت ها در 
یک بازی چهار گل به ثمر می رســاند. ایران آن بازی را 7-0 با 

پیروزی پشت سر گذاشت.

کنفدراسیون فوتبال آسیارامین رضاییان
لیگ فوتبال اسپانیا )اللیگا( در پستی اینستاگرامی به 
تولد رونالدو نازاریو اسطوره برزیلی سابق تیم های رئال 
مادرید، بارسلونا، آث میالن و اینترمیالن واکنش نشان 

داده است. 
اللیــگا در ایــن پســت اختصاصــی خود با انتشــار 
عکس هایــی از زمان حضور رونالــدو در تیم های رئال 
مادرید و بارسلونا در فوتبال اسپانیا، از او با لفظ پدیده 

یاد کرده و تولد ۴۴ سالگی اش را تبریک می گوید.

ســرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشــورمان بعد از حواشی که 
اســتعفای دوباره او در چند روز گذشته به وجود آورد که البته 
همان گونه که پیش بینی می شــد با بازگشتش به اتمام رسید، 
جمالت انگیزشی زیبایی در استوری اینستاگرامی خود منتشر 

کرده است. 
محمد بنا در استوری خود نوشته: »اگه قرار بود از هر کسی بابت 
اینکه به هم میگه: این کار غیرممکنه  فقط یک دالر بگیرم، تا 

االن مولتی میلیاردر بودم«.

محمد بنااللیگا

اسماعیلی در گفت و گو با قدس:

قولمیدهمصعودکنیم

ضد  حمله

رضایی در تیم منتخب هفته ششم لیگ بلژیک
ورزش: مهاجم ایرانی شارلروا در تیم منتخب هفته ششم لیگ برتر بلژیک 

قرار گرفت.
ســازمان لیگ برتر فوتبال بلژیک با اتمام هفته ششــم لیگ برتر این 
کشــور به معرفی تیم منتخب هفته پرداخت.کاوه رضایی با درخشش 
به همراه شــارلروا در هفته گذشته موفق شد در میان 11 بازیکن برتر 

هفته لیگ بلژیک قرار بگیرد.

عذرخواهی نماینده AFC از استقاللی ها
ورزش: بعد از اعتراض مجید نامجو مطلق در نشست خبری پیش از دیدار 
با االهلی به خاطر مشــکل به وجود آمده برای وی و همکارانش در نشست 
خبری یکی از مســئوالن رســانه ای AFC به خاطر این اتفاق از مسئوالن 
اســتقالل عذرخواهی کرد. چیتان پس از اعتراض مدیر رســانه ای باشگاه 
استقالل، در همین خصوص گفت: ما از این مسئله بسیار ناراحت و متأسف 
هستیم و عذرخواهی می کنیم. این تأخیر و گم کردن مسیر توسط راننده و 
پلیس را به مدیر هماهنگی مسابقات اطالع دادم و مطمئن باشید که دیگر 

تکرار نمی شود. 

 واکنش عجیب سعادتمند 
به شایعه حضور الکساندر نوری در استقالل

ورزش: این روزها شــایعات زیادی درباره انتخاب سرمربی استقالل مطرح 
شده و حتی عده ای معتقدند این باشگاه با الکساندر نوری به توافق رسیده 
اما در شرایطی که هواداران تیم استقالل سؤاالت متعددی را درباره وضعیت 
ســرمربی فصل آینده این تیم، نقل و انتقاالت و... دارند احمد ســعادتمند 
واکنش های عجیبی به این سواالت دارد. مدیرعامل باشگاه استقالل دیروز 
در حاشــیه مراسم بزرگداشت چهلمین ســالگرد دفاع مقدس و تجلیل از 
رزمندگان وزارت ورزش شــرکت کرده بود در پاسخ به پرسش خبرنگاران 
درباره اینکه تکلیف ســرمربی استقالل چه می شود اظهار کرد: ان شااهلل ما 
االهلی را شکست می دهیم! وی در پاسخ به پرسش مجدد یک خبرنگار برای 

انتخاب سرمربی و انتخاب الکساندر نوری گفت: حالت خوب است؟!

خط و نشان سرمربی الشارجه برای پرسپولیس
ورزش: تیم فوتبال الشــارجه امارات دوشنبه شــب در هفته پنجم لیگ 
قهرمانان آسیا مقابل التعاون با نتیجه پرگل ۶ بر صفر به پیروزی رسید تا خود 
برای دیدار پایانی مقابل پرسپولیس آماده کند. العنبری، سرمربی الشارجه بعد 
از این پیروزی گفت: این تنها یک برد 3 امتیازی بود و نباید به تعداد گل ها 
اهمیت بدهیم. هنوز کارمان تمام نشده و بازی اصلی ما مقابل پرسپولیس 
خواهد بود. وی درباره بازی با پرسپولیس، گفت: تیم پرسپولیس رقیب بسیار 
سرسختی است و من شخصاً بازی های این تیم را دنبال کردم. پرسپولیس 
یکی از تیم های قدرتمند ایران است و ما تنها دو روز پیش رو داریم تا خود 
را بــرای این بازی مهم آماده کنیم. هدف در بازی پیش رو برد و راهیابی به 

مرحله بعد خواهد بود.

احتمال غیبت ولیتون مقابل پرسپولیس
ورزش: از هفته پنجم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، شارجه با درخشش 
ولیتون با ۶ گل التعاون را درهم کوبید تا آماده رویارویی با پرسپولیس شود.
در این بازی ولیتون ستاره برزیلی موفق به ثبت هت تریک شد. وی در دقیقه 
70 بازی به دلیل مصدومیت تعویض شد.تصاویری از او منتشر شده است که 
نشان می دهد وی از ناحیه پای چپ دچار آسیب دیدگی است و این احتمال 
وجود دارد که وی در دیدار مقابل پرسپولیس غایب باشد و یا اینکه به طور 

کامل بازی نکند.

تاریخ سازی زاهدی
نخستین دبل آسیایی در اوکراین 

ورزش: شهاب زاهدی، مهاجم سابق پرسپولیس در فوتبال اوکراین درخشش 
خوبی داشته و به عنوان یکی از بازیکنان تأثیرگذار هفته های نخستین لیگ 
این کشور مطرح شده اســت. زاهدی در هفته سوم این مسابقات در دیدار 
خانگی المپیک دونتسک برابر مینای دبل کرد و با یک پاس گل، پایه گذار 
برتری 3 بر صفر تیمش در این مسابقه بود تا برترین بازیکن زمین لقب گیرد. 

احتمال حضور خسرو روی نیمکت استقالل
ورزش: خسرو حیدری یکی از گزینه های نیمکت استقالل برای فصل بعد 
است. خبرهای رســیده حکایت از آن دارد آلکساندر نوری با این باشگاه به 
توافق رسیده و قرار است حیدری یکی از دستیاران او باشد. خسرو کاپیتان 
بعد از اتمام دوران بازیگری اش به ســرعت وارد دنیای مربیگری شــد و در 

کالس های حرفه ای شرکت کرد. 

وحید شمسایی : 
خوشحالم بازیکنان فوتسال گران شده اند

ورزش: وحید شمسایی در پاسخ به این پرسش که آیا مبلغ قرارداد بازیکنان 
فوتسال نیز مانند بازیکنان فوتبال افزایش چشمگیری داشته یا خیر گفت: 
هر کسی که این مبالغ را می گیرد، نوش جانش. خوشحالم وقتی وارد لیگ 
برتر شدم، رقم ها تغییر کرد و بازیکنان گران شدند. از این بابت از باشگاه های 
گیتی پسند، مس سونگون، کراپ الوند، فرش آرای مشهد و سن ایچ ساوه تشکر 
می کنم. سال 8۶ به اندازه یک بازیکن تاپ فوتبال پول می گرفتم و اگر شرایط 

همان گونه پیش می رفت، فوتسال االن چیزی کمتر از فوتبال نداشت.

آزمون به تیم ملی دعوت شده است
ورزش: باشــگاه روسی از دعوت ســردار آزمون به اردوی تیم ملی فوتبال 
ایران برای برگزاری دو بازی تدارکاتی خبر داد. سردار آزمون برای شرکت در 
بازی های تدارکاتی به اردوی تیم ملی فوتبال ایران فرا خوانده شد.بر اساس 
این گزارش، تیم ملی فوتبال ایران روز 8 اکتبر )17 مهر( در تاشکند به مصاف 
تیم ملی ازبکستان می رود. دومین بازی تدارکاتی ایران 13 اکتبر )۲۲ مهر( در 
تهران برابر تاجیکستان خواهد بود. سردار آزمون ۲۵ ساله ۴8 بازی در ترکیب 

تیم ملی فوتبال ایران انجام داده و 31 گل به ثمر رساند.

منهای فوتبال

دستاورد فوتبال خراسان از آسیا؛ هیچ
دبیر هیئت فوتبال خراســان رضوی دیروز توییتی در مورد واردات 
بازیکنان پایه به مشهد توسط باشگاه شهرخودرو زد و در آن نوشت 
»به مربیان بومی که اعتماد ندارید و نتیجه آن را می بینید؛ اما فوتبال 
خراسان کم استعداد ندارد که بازیکن پایه را هم وارد می کنید«. آنچه 
امروز پرده از آن برداشــته می شود، البته جریانی است که سال های 
ســال در فوتبال ایران رواج داشته و حتی در مشهد هم بارها شاهد 
آن بوده ایم.چه در زمان ابومسلم و پیام و چه در زمان سیاه جامگان 
و پدیده. حتی در اســتقالل و پرسپولیس هم دعوا بر سر فساد در 
تیم های پایه همیشــه بوده و هســت. در واقع تیم های پایه و ورود 
بازیکنان به آن ها منبع درآمد غیر قانونی و فســاد آور باشــگاه های 
دولتی و غیردولتی بوده اند. بازیکنان جوان با هزار امید و آرزو و کمی 
تمکن مالی بهای پوشیدن پیراهن تیم های لیگ برتری و صدور مجوز 
و کارت این لیگ را از جیب می پردازند و امورات دالل ها و باشگاه ها 

را می گذرانند.
باشگاه)یا تیم؟( شهرخودرو هم البته از این قاعده مستثنا نیست و 
پرسشی که امروز دبیر هیئت فوتبال پرسیده البته فاقد اهرم قانونی 
و بازدارنده اســت؛ چه، شهرخودرو باشگاهی خصوصی است و خود 
را مختار در هرنوع درآمدزایی می داند. این که توقع داشــته باشیم 
مالک غیر بومی شــهرخودرو خویش را ملزم بداند که برای فوتبال 
پایه و آینده این ورزش در خراســان رضوی تره هم خورد کند، دور 
از تدبیر و امید اســت. با این حال نکته نگران کننده این اســت که 
خطه خورشــید با تمام امکاناتی که برای این باشــگاه از نرم افزار و 
سخت افزار به طور غیر مستقیم هزینه کرده است، سهمی در فوتبال 
ایران ندارد و این باشــگاه تبدیل به پایگاه شکاری دوم استقالل در 
مشــهد شده اســت. این نکته هم البته با توجه به خصوصی بودن 
مجموعه منع قانونی ندارد، اما منع معرفتی آن این است که مربیان 
و استعدادهای خراسانی به اندازه سهم اعتباری که بی منت در اختیار 
مالکان و تصمیم گیرندگان باشگاه قرار داده اند به بازی گرفته شوند.

استعدادهای خراسان رضوی اگر رؤیاهای خود را در تیم زادگاهشان 
دنبال نکنند به کجا پناه ببرند؟

پیش بینی می شــد که حمیداوی بتواند در جاده دوطرفه تعامل با 
اهالی فوتبال و مسئوالن خراســان رضوی رانندگی بهتری داشته 
باشد، اما آنچه اکنون بیشــتر به چشم می آید دورتر و دورتر شدن 
شهرخودرو از مردم و مسئوالن خراسان کبیر است. این دوری البته 
سرانجام خوبی نخواهد داشت به خصوص در این فصل که تیم خالی 
از ستاره ها شده و احتماالً با کادرفنی که سابقه ای در هدایت تیم های 

پرفشار ندارند، نتایج آن گونه که توقع می رود نخواهد بود.
بدبیانه اســت که بگوییم اپوزیسیون اســتقالل در مشهد در حال 
شکل گیری و جذب نیرو است تا چندی بعد اردوگاه آبی های پایتخت 
فتح شود، ولی یادمان نرود تیمی که شانس اول کسب سهمیه و نایب 
قهرمانی بود، چطور همه چیز را در لیگ برتر و آسیا با انتخاب های 
هیجــان زده و رنگی از دســت داد. این تیم حتی با وجود تأکیدات 
اقتصادی که داشت در آسیا برای خود درآمدزایی هم نکرد و دست 
از پا درازتر به خانه خواهد برگشت. آنچه در باال آمد نه تعیین تکلیف 
و فشار بر مالکان شهرخودرو به عنوان باشگاهی خصوصی که زنگ 
خطری بود برای آینده باشگاهی است که فعالً خواسته یا ناخواسته 
اعتبار و پیشرفت یک استان در گرو موفقیت آن است. رکوردداری 
شهرخودرو در تعویض سرمربی در فصلی که گذشت نشان از روند 
تصمیم گیری و تصمیم سازی و مشاوره هایی دارد که جنبه رنگی 
بودنشان بر فنی بودنشان می چربد. خراسان رضوی در فوتبال کم از 
آزمون و خطای مربیان غیربومی و کم تجربه ضربه نخورده و سهمیه 
از دست نداده است.این منطقه از ایران ستاره هایش همه گاه تابناک 

ترین بوده اند به این شرط که چشم بینایی باشد.

تهدید قوی ترین مرد ایران !
ورزش: رکــورددار لیفت ایران و یکی از بهترین های جهان در این 
رشــته، تهدید کــرده در صورت دخالت های بیرونــی در انتخابات 
فدراسیون بدنسازی خودسوزی خواهد کرد!پیمان ماهری پور که چند 
سالی است به عنوان قوی ترین مرد ایران شناخته می شود و رکورددار 
لیفت ایران اســت، به تازگی به شکلی عجیب از برخی دخالت های 
بیرونی در انتخابات پیش روی فدراسیون پرورش اندام عصبانی شده 
و تهدید به خودســوزی کرده اســت. این ورزشکار که در مسابقات 
جهانی ددلیفت هم موفق به کســب مدال طال شده است، چند ماه 
قبل موفق شد وزنه ۴7۶ کیلوگرمی را مهار کند تا از این نظر یکی از 

برترین های جهان لقب بگیرد. 

مصطفی کارخانه یک جلسه محروم شد
ورزش: کمیته انضباطی فدراســیون والیبــال مصطفی کارخانه 
سرمربی تیم سایپا را به یک جلسه محرومیت و 100 میلیون ریال 
جریمه نقدی و مازیار قربانی سرپرست تیم را به 100 میلیون ریال 
جریمه نقدی محکوم کرد. امیر حسینی کاپیتان تیم والیبال سایپا 

نیز تذکر کتبی با درج در پرونده دریافت کرد.

 بازگشت پتروشیمی بندرامام 
به لیگ برتر بسکتبال 

ورزش: در راســتای اقدام های انجام شــده بــرای حضور تیم های 
ریشه دار و باسابقه در لیگ برتر بسکتبال، مسئوالن بندرامام موافقت 
خود را برای بازگشت پتروشیمی به این رقابت ها اعالم کردند.خضیر 
شاهوردی از مربیان بومی بندرامام با تأیید بازگشت این تیم به لیگ 
بســکتبال گفت: به خاطر اعالم آمادگی دیرهنگام و اینکه بیشــتر 
بازیکنان وضعیت قراردادی خود را مشخص کرده اند، پتروشیمی با 
شرایطی متفاوت نسبت به همیشه در مسابقات حضور پیدا می کند. 

احتماالً ترکیب تیم با حضور بازیکنان بومی کامل می شود.

با تصمیم متولیان فدراسیون
 عبور آزادکاران مدعی تیم ملی 

از فیلتر لیگ کشتی
ورزش: با توجه به اظهارات اخیر مدیر فنی تیم ملی کشتی آزاد، گویا 
پیکارهای لیگ برتر نیز به عنوان یکی از فیلترهای انتخابی تیم ملی 
برای رویدادهای آتی محسوب خواهد شد.پیکارهای لیگ برتر کشتی 
آزاد باشگاه های کشور در حالی از روز 10 مهرماه آغاز خواهد شد که 
گویا این رقابت ها عالوه بر بحث معیشت و درآمدزایی برای کشتی 

گیران و مربیان، یکی از معیارهای انتخابی تیم ملی هم خواهد بود.

یادداشت

جواد رستم زاده
annotation@qudsonline.ir

لیگ قهرمانان آسیا
استقالل - االهلی عربستان

    چهارشنبه 2 مهر - 18:30 از شبکه سه

لیگ قهرمانان آسیا
شهرخودرو - پاختاکور

    چهارشنبه 2 مهر - 21:30 از شبکه ورزش

ورزش در سیما
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ادب و هنرادب و هنر

گزارش روز

در نشست خبری »جایزه ادبی مشهد« عنوان شد 
تالش برای درخشش خراسان در ادبیات کشور

خدیجه زمانیان: نشســت خبری 
»جایزه ادبی مشهد« با حضور بهزاد 
چوپانکاره؛ مدیر برگزاری جایزه ادبی 
مشهد و حســین لعل بذری، جواد 
گنجعلــی، فرهاد بردبار و احســان 
عبدی پــور، در خانــه هنرمنــدان 

شهرداری مشهد برگزار شد. 
بهزاد چوپانکاره، مدیر برگزاری جایزه ادبی مشهد در ابتدای این جلسه، گفت: 
اگــر به لحاظ تاریخی به ادبیات خراســان نگاه کنیم، به جرئت می توان گفت 
بسیاری از بزرگان و نام آوران این حوزه خراسانی بودند و این مزید بر علت برای 
درخشش خطه خراسان در حوزه ادبیات شده است. رویداد جایزه ادبی مشهد 
بــا تالش های بی وقفه اهالی ادب و با پیگیری ویژه امورهنری معاونت فرهنگی 
و هنری سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد به شورای اسالمی شهر 
مشهد ارائه شد و پس از بررسی و تأیید به سازمان اجتماعی و فرهنگی ابالغ شد. 
وی افزود: این فراخوان در سه حوزه شعر، داستان و روایت نگاری در بخش کتاب 

منتشر شده سال 98 و تک اثر چاپ نشده برگزار می شود. 
مدیر برگزاری جایزه ادبی مشهد بیان کرد: پیش از برگزاری این رویداد بزرگ به 
دنبال این بودیم تا در این جایزه از چهره ها و شخصیت های برجسته ادبی مشهد 
یاد کنیم و »نشان ویژه ملک الشعرای بهار« برای شعر کالسیک و »نشان ویژه 
اخوان ثالث« برای شعر نو در نظر گرفته شده است. به همین صورت برای بخش 
داستان »نشان ویژه توس« و در بخش روایت نگاری نیز »نشان ویژه بیهقی« به 

برگزیدگان این رویداد اهدا می شود.
حسین لعل بذری، دبیر جایزه ادبی، در ادامه این نشست بیان کرد: روایت نگاری 
یکی از بخش های ویژه این جایزه است که به شهر مشهد اختصاص دارد و قرار 
است با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی مشهد، شخصیت ها و چهره های کمتر 
شناخته شــده که بخش مهمی از هویت تاریخی این شهر و فرهنگ و اتمسفر 
غالب بر آن هســتند، یک اتفاق ادبی و فرهنگی شــگرف را در این حوزه رقم 
بزنیم. دبیر جایزه ادبی مشهد خاطرنشان کرد: ما در تالش هستیم این رویداد 
تنها به انتخاب چند اثر و اهدای جوایز خالصه نشود و از زمان شروع تا پایان آن 
بتوانیم به گفت وگو با چهره های شاخص ادبیات کشور، معرفی چهره های جوان 
در این حوزه، تعامل با شاعران، نویسندگان، روایتگران و برگزاری ورک شاپ ادبی 
بپردازیم. این داستان نویس در ادامه در خصوص ترکیب هیئت داوران جایزه ادبی 
مشهد  گفت: تالش کرده ایم در داوری به دو نکته پایبند باشیم. نخست تنوع 
و گوناگونی نگاه ها در داوری اولیه با دعوت از داوران جوان از شهرهای مختلف 
و دوم پرهیز از انتخاب چهره های تکراری در ترکیب هیئت داوران. نویســنده 
مجموعه داستان »افتاده بودیم در گردنه حیران« با بیان اینکه امیدواریم شرایط 
مهیا شود تا اختتامیه به صورت حضوری تا آخر سال 99 برگزار شود، از تمدید 
مهلت ارســال آثار تا 15 مهر ماه خبرداد. وی گفت: با وجود اعالم عمومی در 
فراخوان مبنی بر ارســال اثر توسط ناشــر و صاحب اثر، تعدادی از شاعران و 
نویسندگان تصور کردند فقط ناشر می تواند اثر  به دبیرخانه جایزه ارسال کند. 
تمدید 15 روزه برای این دســته از شاعران و نویسندگان است تا آثارشان را به 

دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
در ادامه این نشست احسان عبدی پور؛ دبیر بخش روایت نگاری با ابراز خوشحالی 
از ایجاد بخش » روایت نگاری« در این جایزه گفت: قصه آدم ها با مرگ آن ها به 
زیر خاک می رود و این قصه ها اگر نوشته نشود، نعمت هایی هستند که به هدر 
رفته اند. در حالی که دستاورد آدم ها و تجربه هایشان باید مکتوب شوند و سپس 
به اشتراک گذاشته شوند.  این نویسنده، روزنامه نگار و فیلمساز بر ضرورت بخش 
»روایت نــگاری« در جوایز ادبی تأکید کرد و گفت: اهمیت روایت نگاری از آنجا 
مشخص می شود که روایتگران و مستندنویسان جوایز ادبی نوبل را درو می کنند. 
فرهاد بردبار؛ نویســنده،  فیلم نامه نویس اصفهانی و دبیر بخش داســتان 
جایزه ادبی مشهد، در ادامه این نشست گفت: امیدوارم جایزه ادبی مشهد، 
مصوبه شورای شهر مشهد شــود تا با تغییر آدم ها عمر جشنواره به پایان 
نرســد و این جشنواره دائمی باشد. اما دبیر بخش شعر جایزه ادبی مشهد 
گفت: با برگزاری  این جایزه نشــان دادیم برای اتفاق های فرهنگی و ادبی 
می توان پا را از نام گذاری یک کوچه و خیابان به نام شاعران و نویسندگان 
فراتر گذاشت و در ابعاد گسترده تر جریان سازی های عمیق و ماندگار ایجاد 

کرد. 
جواد گنجعلی، شاعر، ترانه سرا و منتقد خراسانی افزود: این جایزه اگرچه با عنوان 
جایزه ادبی مشــهد کارش را آغاز کرده، اما گستره ای ملی دارد و میزبان همه 
شاعران، نویسندگان و روایت نگاران است و امیدوارم  در تبلیغ های رسانه ای که 
برای این جایزه انجام می شود، ابعاد ملی این اتفاق ادبی مورد توجه قرار بگیرد.   

 ادب و هنر/ جواد شیخ االســالمی  »جهاد 
ســازندگی« در طــول فعالیــت خــود در دهه  
60، بــه یک نهاد مردمی و بــه تعبیری به یک 
دولــت روســتایی و مردمی تبدیل شــده بود. 
بخش عمــده ای از عمران و آبادانی روســتاها، 
حل مشــکالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
روســتاییان در آن دوران کــه مصادف با جنگ 
تحمیلی بود، به  دست نیرو های جهاد سازندگی 
صورت می گرفت. همچنین این نهادمقدس یکی 
از نقش آفرینان خطوط مقدم جبهه بود و از این 
حیــث اهمیت فراوانی بــرای تاریخ دفاع مقدس 
دارد. مجموع این دالیل موجب شــده پرداختن 
به جهاد ســازندگی از اهمیت زیــادی برخوردار 
باشد. محمدرضا شــمس آبادی، یکی از شهدایی 
اســت که در این محیط رشد کرده و در همین 
محیط هم به شهادت رسیده است. »دلهره های 
آخرین خاکریز« که توسط انتشــارات »راه یار« 
منتشر شده،  زندگی نامه این جهادگر شهید است 
که پس از 120 ساعت مصاحبه به رشته تحریر 
درآمده است. در هفته دفاع مقدس گفت وگویی با 
محمد اصغرزاده، نویسنده این کتاب داشتیم که 

می خوانید.

آقای اصغرزاده تمرکز این کتاب بیشتر بر س
شهر ســبزوار و فعالیت های جهادسازندگی 
اســت. ابتدا از همین دو ویژگی کتاب شروع 

کنیم، چرا سوژه این کتاب مهم است؟
این سوژه یک سوژه سبزواری است و سبزوار شهری 
اســت که در دفاع مقدس نقش بزرگی داشته است. 
این شــهر بیش از یک هزار و 500 شهید و چندین 
گردان دارد. در جهاد گردان رزمی داشته و خالصه 
در جبهه و جنگ نقش فعال و مؤثری داشته است، 
ولی اثری درباره دفاع مقدس سبزوار کار نشده است. 
آثاری که داریم فقط چند کتاب است که کتاب های 
ضعیفی هم هستند و در دهه 70 توسط دفتر حفظ 
نشر منتشر شده اند. یعنی عمالً درباره سبزوار کتاب 
خوب و شاخص در زمینه دفاع مقدس نداریم. هیچ 
نهادی به این کار نپرداخته است و از این جهت تألیف 

کتاب برای ما اهمیت داشت.

نوشتن کتاب پیشنهاد خود شما بود یا دفتر س
مطالعات جبهه فرهنگی؟

انتخاب این ســوژه دو دلیل دارد. من ســال 93 در 
دفتر مطالعات کار می کردم. آن موقع هنوز وارد بحث 
جهاد سازندگی نشــده بودیم. آن زمان پسر شهید 
که از دوستان من هستند پیشنهاد دادند خاطرات 
پدرش را بنویسم. پیش از ما جهاد سازندگی سبزوار 

حدود 30 ساعت مصاحبه گرفته بود. آن گفت وگوها 
خوانده شــد و قرار شد از این مصاحبه ها یک کتاب 
100خاطره ای دربیاوریم. همزمان با شروع این پروژه 
دفتر مطالعات باب جهادســازندگی را در مجموعه 
تاریخ شــفاهی دفتر باز کرد. با توجه به اینکه این 
شهید در جهاد شهید مهمی بود و باید یک اثر خوب 
و نسبتاً عمیق و با تحقیق بیشتر درباره ایشان کار 
می شــد، تحقیق را از ابتدا شــروع کردیم و به این 
ترتیب مصاحبه های قبلی که بیشــتر به روحیات 
ایشان می پرداخت و کمتر درباره فعالیت های شهید 
بود با ساعت های  مصاحبه جدید که به 90 ساعت 
می رسید،  تکمیل کردیم و در نهایت نوشتن کتاب 

آغاز شد.

به نظر شــما دلیل کم توجهــی به جهاد س
البته  چیســت؟  دفاع مقدس  کتاب های  در 
تاریخ شــفاهی  مانده در  حوزه های مغفول 
جنگ زیاد است. این غفلت بیشتر شامل چه 

حوزه هایی شده است؟
اگر خواسته باشــیم بگوییم کدام حوزه مغفول 

واقع شــده است باید بگوییم کدام حوزه ها دیده 
شــده، چون اکثر حوزه ها مغفول مانده اند. تنها 
حوزه ای که مغفول نمانــده خود خط درگیری 
جبهه است، یعنی هر کســی که در خط مقدم 
بوده، کار رزمی یا عملیاتــی انجام داده یا آزاده 
بوده است، مغفول نمانده است. در دیگر حوزه ها 

کتابی نداریم. شــاید یکی از دالیلش این است 
که نویســنده برای جذب مخاطب به دنبال اوج 
و فرود اثر اســت و این درگیری ها در خط مقدم 
و ماجراهایی که داشته، هم برای نویسنده و هم 
برای مخاطب، جذابیت بیشتری داشته و بیشتر 
مورد توجه بوده اســت. به همین دلیل خیلی ها 
به ســمت خط درگیری جبهه رفته اند و پشــت 
جبهه کاماًل مغفول واقع شــده اســت. آن همه 
فعالیتی که در پشت جبهه انجام می شده است، 
از فعالیت خانم ها در پشــتیبانی تدارکاتی جنگ 
بگیرید تا حضور اقشــار مختلف مردم از دکتر، 
پرســتار و گروه های جهاد ســازندگی و خیلی 
از فعالیت هــای مردمی دیگــر، حضوری در آثار 
دفاع مقدس ندارند. آیین های مردمی زیادی هم 
وجود داشــته که جای آن ها در آثار دفاع مقدس 
خالی است، مثاًل مراسم تشییع شهدا، گروه های 
ســرود و اتفاقات جالب مردمی که دســتمان از 
آن هــا خالی اســت. می گویند وقتــی یک نفر 
می جنگد، 9 نفر پشت سر او در حال انجام امور 
پشــتیبانی هســتند. در تاریخ شفاهی ما و ثبت 

وقایع جنــگ، آن یک نفر مورد توجه بوده، ولی 
آن 9 نفر نادیده گرفته شده اند. 

چرا ما نتوانسته ایم از این گنجینه استفاده س
کنیم؟ به خصوص که حاال احساس می شود 
به مرور تــب کتاب های دفاع مقدس در حال 

فروکش است.
مطمئن نیستم تب کتاب های دفاع مقدس خوابیده 
باشد، اما باید هر چه زودتر کار کرد، چون اکنون هم 
که ما داریم صحبت می کنیم دیر شده و بسیاری از 
سوژه های بکر از دست رفته اند. در چهلمین سالگرد 
دفاع مقدس هستیم و این نشان می دهد در بسیاری 
مواقــع فرصت را از دســت داده ایم، اما هنوز باید از 
همان سوژه های فراوانی که هستند تا دیرتر نشده 
اســتفاده کنیم. باید 15-10 سال آینده را به تاریخ 
شفاهی جنگ یعنی خط مقدم و به خصوص پشت 
خــط درگیری، اختصاص بدهیــم و قدر فرصت ها 
را بدانیم. ســوژه های خیلی خوبی در پشت جبهه 
هنوز کار نشده اند. بسیاری از این سوژه های مردمی 
ما هنوز بکر و دســت نخورده هســتند. گاهی فکر 
می کنیم فعالیت مردم فقط از جنس حضور در خط 
مقدم بوده در صورتی که مردم در طیف وسیعی از 
فعالیت های هنری، فرهنگی، پشتیبانی و پرستاری 
و... درگیر بوده اند و ما باید راوی همه این فعالیت ها 
باشــیم و باید بدانیم پرداختن به این موضوع ها به 
حل شدن مشکالت حال حاضر مملکت هم کمک 

می کند.

پرداختن به این گنجینه مردمی می تواند س
دوباره پیوندهای میان مردم را مستحکم کند؟

بله. همه مردم ما در همه شــهرها و روســتاها 
درگیر این جنگ بوده اند و از آن سال ها خاطره 
دارند که باید این خاطرات ثبت شــوند. مثاًل ما 
در روســتاهای سبزوار کسی به نام آقای عباس 
مهری داشته ایم، او به روستاها می رفته و کمک 
جمع می کرده اســت و با ماشــین به پای کوه 
می آمده، بعد سوار االغ می شده و خودش را به 
روستا می رسانده تا کمک هایی مثل: نان، پنیر،  
غــذا و پول و امکانات را از اهالی جمع کند و به 
جبهه ببرد. خط مقــدم جبهه با این مختصات 
و ویژگی ها پشــتیبانی می شــده و از دورترین 
نقاط کشــور کمک ها را جمــع می کرده اند و 
همه این ها  به لطف جهاد ســازندگی بوده که 
ثبت ایــن تجربه به ما کمــک می کند بتوانیم 
برای رفع نیازهای امروز کشــور هم  ظرفیت ها 
و اســتعدادهای مختلف مردم را به خوبی جلب 

و مدیریت کنیم.

برش

 می گویند وقتی یک نفر می جنگد، 
9 نفر پشت سر او در حال انجام 
امور پشتیبانی هستند. در تاریخ 
شفاهی ما و ثبت وقایع جنگ، آن 
یک نفر مورد توجه بوده، ولی آن 

9 نفر نادیده گرفته شده اند

نشست رسانه ای مسابقه بین المللی کارتون، کاریکاتور و پوستر»فلسطین تنها نیست« برگزار شد

حمایت هنری از آزادی فلسطین 
صبا کریمی: نشست رسانه ای مسابقه بین المللی کارتون، کاریکاتور و پوستر 
»فلسطین تنها نیست« با حضور محمدمهدی دادمان؛ رئیس حوزه هنری و 
مسعود شجاعی طباطبایی؛ مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه، صبح دیروز در تاالر سوره 
برگزار شد. در ابتدای این نشست، دادمان با اشاره به اینکه این رویداد و مسابقه بهانه ای 
اســت برای یادآوری به کسانی که فکر می کنند با بازی های کودکانه سیاسی می توانند 
آرمان فلســطین را به دســت فراموشی بســپارند، گفت: می خواهم به این کشورها و 
سردمداران آن ها یادآوری کنم جغرافیای سیاسی و امنیتی در منطقه ما تغییر کرده و 
دوران بزن دررو تمام شده است.وی در ادامه افزود: اگر این ها بازی سیاسی علیه فلسطین 
را شروع کنند همه هنرمندان با زبان فرهنگ به این لکه ننگ و خیانت پاسخ درخوری 
خواهند داد. به زودی شرایط تغییر خواهد کرد، اما همه سازشکاران باید بدانند روابط با 

یک رژیم اشغالگر و انسان کش غیرقابل بخشش است.
رئیس حوزه هنری تأکید کرد: من به نمایندگی از همه هنرمندان آزاده جهان، از همه 
دوستداران انسانیت و انسان دعوت می کنم با زبانی رسا و به شیوه ای هنری درباره این 
خیانت نابخشــودنی ســخن بگویند و از همه هنرمندان جهان از فیلم سازان گرفته تا 
کاریکاتوریست، گرافیســت، نقاش، نویسندگان و شعرا دعوت می کنم رؤیای آن روزی 

که نزدیک است و فلسطین به فلسطینیان باز خواهد گشت را با زبان هنر ترسیم کنند.
وی بیان کرد: حوزه هنری یک تجربه موفق از یک عمل جریان ساز و متعهد هنری است. 
به روشنی اعالم می کنم آمادگی داریم هر آنچه از تجربه، تخصص و توان در حوزه هنری 
ـ که بیش از ۴0 ســال از عمرش می گذردـ  داریم را در اختیار هنرمندان و هر کانون 

جغرافیایی بگذاریم تا به شکل مستقل و بومی تجربه های اینچنینی تکرار شود.

هشتگ »فلسطین تنها نیست«#
در ادامه نشست، شجاعی طباطبایی با اشاره به محورهای این مسابقه گفت: موضوع این 
دوره از اتفاق هنری تحت عنوان »فلسطین تنها نیست« برگزار می شود و در این اتفاق ما 
یک بخش به بخش های دیگر اضافه کردیم. پیش از این فقط دو بخش کارتون و کاریکاتور 

داشتیم که در این دوره پوستر هم به آن افزوده شده است.
وی تصریح کرد: یک بخش این مسابقه مربوط به توهین به پیامبران و ادیان الهی است. 
توهین به پیامبران توســط یک گروه کوچک و جهانی ایجاد شــده است و چیزی جز 

نفرت پراکنی نیست. پرسش ما این است که آیا نفرت پراکنی مصداق آزادی بیان است؟
مدیر مرکز هنرهای تجســمی حوزه در ادامه تأکید کرد: اما بخش دوم مربوط به بحث 
موجودیت فلسطین است. در جریان جنگ جهانی دوم عامالن جنگ مشخص بودند و 
پرسش اینجاست چرا سرزمینی از همان کشورهای عامل جنگ به یهودیان داده نشد، 

این یک پرسش جدی است که باید به آن پاسخ داده شود.
شجاعی طباطبایی تصریح کرد: بحث سوم عادی سازی روابط  با رژیم صهیونیستی است، 
اما همه باید بدانند بحث عادی سازی این روابط موجب نمی شود فلسطین تنها بماند. بد 
نیست بدانید مردم همین کشورهایی که از در دوستی با رژیم صهیونیستی درآمده اند از 
این اتفاق بسیار ناراضی و مخالف آن هستند. از طرف دیگر اینکه کشورهای عربی اعالم 

می کنند به شکل جدی کنار صهیونیست ایستاده اند، یک ادعای مضحک است.

وی در ادامه افزود: بخشی تحت عنوان سازشکاران داریم که به کاریکاتور اختصاص دارد و 
شروع این اتفاق از حرکت و سازش انورسادات با رژیم صهیونیستی آغاز شد.

شجاعی طباطبایی درباره شرایط حضور شرکت کنندگان در این مسابقه گفت: گروه سنی 
برای شرکت کنندگان مشخص نشده است. در نظر داریم یک پویش مردمی را شکل دهیم 
و هشتگ »فلسطین تنها نیست« را به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی فعال می کنیم. 
همچنین محصوالت متنوعی به اشکال مختلف همچون موشن گرافیک، انیمیشن و ... 
ارائه می شــود. وی گفت: مهلت ارسال آثار تا 15 آذر ماه خواهد بود و 20 تا 22 آذر نیز 
داوری انجام خواهد شد و اختتامیه نیز پایان همان ماه برگزار می شود. همچنین داوران 
ترکیبی از هنرمندان مطرح بین المللی از جمله »ناجی بِناجی« از مراکش، رئیس سایت 
عرب کارتون، »ســیلوانو ملو« از برزیل و »جیتد کاسانا« از اندونزی، در کنار هنرمندان 
ایرانی خواهند بود. جوایز این مسابقه هم منطبق با استانداردهای بین المللی است و به 
ترتیب به نفرات اول تا سوم 2هزار،  یک هزارو500 و هزار یورو اختصاص پیدا خواهد کرد.

هنرهای تجسمی

گفت وگو با محمد اصغرزاده، نویسنده کتاب »دلهره های آخرین خاکریز« 

از روایت فعالیت های مردم در پشت جبهه ها غفلت کردیم  

      صفحه 12

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )994864(

آگهی انتقال شرکت مدیران سامانه تدبیر آسیا بامسئولیت محدود به شناسه ملی 14004869016

به صورتجلسه مجمع  نامه شماره 97,953,140 مورخ 1397,12,26 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اصفهان و مستند  به موجب   
عمومی فوق العاده مورخة 1397,12,07 مرکز اصلی شرکت مدیران سامانه تدبیر آسیا بامسئولیت محدود به نشانی تهران ، شهرستان 
تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، شهیدقندی-نیلوفر ، خیابان دکتر علی شریعتی ، خیابان شهید دکتر بهشتی ، پالک 17 ، مجتمع قصر 
، طبقه سوم ، واحد 301 - کدپستی 1559648931 انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت شماره 539501 

به ثبت رسیده است . 
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2

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )994868(

آگهی تغییرات موسسه حفاظتی مراقبتی طالیه داران حذر هوشمند به شماره ثبت 28165 و شناسه ملی 10320660785

پلیس  العاده مورخ 1398,09,03 و مجوز شماره 45,09,5001,200,60 مورخ 99,3,29 مرکز  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق  به 
انتظام پیشگیری ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال تعیین گردیدند: آقای رضا کالنتری دهقی به کد 
ملی 1286945380 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - آقای یداله کالنتری دهقی به کد ملی 1091936587 به سمت رئیس هیئت مدیره - 
آقای محمدرضا رضائی مقدم به کدملی 3873240750 به سمت عضو هیئت مدیره - آقای محمود جمشیدی به کد ملی 4030075053 به سمت عضو 
هیئت مدیره - آقای یوسف کاظمی به کد ملی 4284638432 به سمت عضو هیئت مدیره - امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نیز اوراق 

عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر موسسه معتبر است .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )995807(

آگهی تغییرات شرکت میالد رایانه آرتا مینودر )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 14765 و شناسه ملی 14006961979

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,05,16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. آقای مهرداد اسماعیلی کد ملی 4310232949 با دریافت مبلغ یک 
میلیون ریال )کلیه سهم الشرکه خود( از صندوق شرکت، از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یکصد و یک میلیون 
ریال به مبلغ یکصد میلیون ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید. سهم الشرکه شرکا به شرح ذیل می باشد: آقایان محمد کاکاوند 
میرزائی دارای مبلغ نود و نه میلیون و نهصد هزار ریال سهم الشرکه و حسین عموئی دارای مبلغ یکصد هزار ریال سهم الشرکه. 2. نشانی شرکت از قزوین جای سابق 
به نشانی جدید استان قزوین ، شهرستان قزوین ، بخش مرکزی ، شهر قزوین، محله ملک آباد ، خیابان ملک آباد 12 ، بن بست احمد کبود وند ، پالک 130 ، طبقه اول 

کد پستی 3418654681 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )995510(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی عقاب خراسان آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 63653 و شناسه ملی 14007370756

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده   مورخ 1399,06,22 به استناد نامه شماره 4006 مورخ 1399,06,23انجمن 
نیما  : رحیم خضرائی کد ملی :0740055021  اتخاذ شد  المللی خراسان رضوی تصمیمات ذیل  بین  نقل  و  صنفی شرکتهای حمل 
خضرائی کد ملی : 0740222430 نعیم خضرائی کد ملی : 0720061695 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین 
شدند آقای سجاد دوست محمد کاریزی به شماره ملی 07402220215 به سمت بازرس اصلی آقای قاسم مالیوسفی به شماره ملی 
0749871075 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید .
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مدرك موق���ت تحصیلی اینجان���ب محمدرضا توكلو 
به ش���ماره ملی٠٩٢٠٤٨٢٣٩٢ در مقطع كارشناسی 
مكانی���ك ص���ادره از دانش���گاه آزاد اس���امی واح���د 
بیرجند به ش���ماره ١٠٩٢٦٩٩ مفق���ود گردیده و فاقد 

اعتبار می باشد.
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز، خ���ودروی پ���ژو پ���ارس م���دل 1392 رنگ 
س���فید روغنی به ش���ماره انتظامی 654س56 ایران 
36  ش���ماره موتور 124K0323160 و ش���ماره شاسی 
NAAN01CAXEK843245 ب���ه مالکی���ت علی اکبر 
نمازی بایگی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99
06
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2

دی
قو

مف
ی 
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آ

برگ س���بز و س���ند خودرو پراید 131 مدل 1398 رنگ 
س���فید به ش���ماره انتظامی 32 ای���ران 438 ط 59 ، 
ش���ماره موت���ور m13/6401428  و ش���ماره شاس���ی 
NAS411100K3579943 مفق���ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد .
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برگ س���بز موت���ور س���یکلت آپاچی م���دل 1395 رنگ 
آب���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 44259/777  ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   0E4EG2973993 موت���ور 
N2G***160V9512123 ب���ه مالکی���ت رض���ا حیدری 
پ���ور کات���ی مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99
06
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برگ س���بز، س���ند کمپانی و س���ند محضری خودروی 
وانت پیکان مدل 1389 رنگ سفید به شماره انتظامی 
287ج47 ای���ران 36  ش���ماره موت���ور 11489046461 
ب���ه   NAAA46AA1BG139811 و ش���ماره شاس���ی 
مالکی���ت حج���ت عطائی مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
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دی
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س���ندکمپانی و برگ فروش و برگ سبزموتورسیکلت 
تیزت���ک  م���دل1381 ب���ا ش���ماره پ���اک 49639-791 
ش: موت���ور 31064930 ش: شاس���ی81736475 به 
مالکی���ت مه���دی وثوق���ی ش: مل���ی 0859742776  
ف: ولی اله ، مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

است. ,ع
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م���درک تحصیلی موق���ت اینجانب محم���ود مازهی 
فرزن���د  مس���عود ب���ه ش���ماره مل���ی 3580031775 
کارشناس���ی ناپیوس���ته تکنولوژی عمران - عمران از 
دانشگاه آزاد اسامی واحد ایرانشهر مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
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برگ سبز ، سند و کلیه مدارک موتور سیکلت آپاچی 
مدل 1395 رنگ  قرمز  به ش���ماره موتور 2977221 
و شماره شاس���ی 160V9551090 به شماره انتظامی 
76665 ای���ران 777 به مالکیت پژمان حس���ین زاده  

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

محض���ری  س���ند  و  کمپان���ی  س���ند  س���بز،  ب���رگ 
خاکس���تری  رن���گ   1391 م���دل  پ���ژو405  خ���ودروی 
متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 959ن24 ای���ران 12  
شاس���ی  ش���ماره  و   12491064708 موت���ور  ش���ماره 
NAAM01CA1CH391224 ب���ه مالکیت ابوالقاس���م 
ساقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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