
مثل هولوکاست
حاشیه ها و اعتراض ها درباره موضع گیری های 
ضداســامی مکرون همچنــان در فضای 
مجازی و رســانه ها ادامه دارد. عمران خان، 
نخست وزیر پاکستان هم یکی از چهره هایی 
اســت که بــه توهین های اخیر به اســام 
و مســلمین واکنش نشــان داده اســت. 
نخست وزیر پاکستان با کنایه به ممنوعیت 
شــوخی با هولوکاست در بسیاری از شــبکه های مجازی، در توییتی خبر داد به 
زاکربرگ )رئیس فیس بوک( نامه نوشته و از او خواسته انتشار محتوای اسام هراسانه 

در فیس بوک را مثل محتوای مرتبط با هولوکاست ممنوع اعام کند!

محورهای استیضاح
حاشیه های استیضاح وزیر اقتصاد همچنان 
یکی از ســوژه های داغ فضای مجازی است 
و موافقان و مخالفان با انتشــار توییت های 
مختلف، نظراتشــان را دراین باره منتشــر 
می کنند. در این میان احمد نادری، نماینده 
مجلس هم با انتشــار پســتی در توییتر، 
محورهای اســتیضاح وزیر اقتصاد را شرح 
داده است. نادری در این پست توییتری نوشته است:»تعداد امضاهای استیضاح 
وزیر اقتصاد، امروز)سه شنبه( از عدد ۷۵ گذشت و قطعاً بیشتر خواهد شد. برخی 
از محورها عبارت اند از: عدم تمکین به نهادهای نظارتی در تخلفات خصوصی سازی 
همچون هفت تپه؛ بی ثباتی در بازار بورس و سرمایه و سقوط ارزش بازار، کاهش 

ارزش پول ملی و عدم کنترل نرخ ارز، عدم کنترل نقدینگی و...«.

تأثیر آسپرین بر کرونا
البه الی این همه خبــر تلخ کرونایی، یک 
خبر خوب را هــم به نقل از صفحه توییتر 
بخوانید:»مطالعه جدید  میــل«  »دیلــی 
محققان دانشکده پزشکی دانشگاه مریلند 
نشــان می دهد افرادی که آسپرین مصرف 
کرده و کرونا گرفتند، در مقایسه با سایر افراد 
4۷ درصد کمتر دچار مرگ شــدند. افراد 
بستری شده در بیمارستان نیز که آسپرین خوردند بیش از 43 درصدشان کمتر 
در آی سی یو بستری شده و 44 درصد کمتر نیاز به ونتیاتور پیدا کردند. محققان 
می گویند اگر اثربخشی آسپرین در آزمایش های بالینی تصادفی اثبات شود، این 

دارو می تواند نخستین داروی بدون نسخه برای درمان کرونا باشد«.

جهادی ها در غیزانیه
اخبار مرتبط با محرومیت های موجود در 
»غیزانیه« هرازگاهی سوژه فضای مجازی 
می شــود اما پس از وعــده و وعید های 
مسئوالن، کاربران هم خیلی زود مشکات 
موجود در این منطقه را فراموش می کنند.

علی رنجبر، استاد حوزه و دانشگاه درباره 
کمک رسانی گروه های جهادی به غیزانیه 
در توییتر نوشت:»شاید شــما غیزانیه را فراموش کرده باشید اما گروه های 
جهادی ۲4 ســاعته در دو حوزه سازندگی و فرهنگی در حال تاش هستند 
تا شاید کمی از خأل حضور نهادهای دولتی را جبران کنند. تصاویر مربوط به 
حضور امروز گروه جهادی شهید نادر حمید در روستای ُحمیره است که  در 

حال ساخت مخازن آب برای مدارس هستند«.

 محمد تربت زاده فضای مجازی این روزها پر اســت از 
تصاویر خواننده جوانــی به نام »مهراد جم«. حتی اگر از 
فعاالن فضای مجازی هم نباشــید احتماالً در این روزها 
بارها تصاویر این خواننده را در کنار یکی از پرحاشیه ترین 
سلبریتی های اینستاگرام یعنی »دنیا جهانبخت« دیده اید. 
احتماالً این موضوع به قدری برایتان کم اهمیت است که 
پرداختن رسانه ها به آن را بیهوده می دانید اما بد نیست 
بدانید در پس انتشار گسترده این تصاویر در اینستاگرام، 
توییتر و تلگرام، مافیای شرط  بندی قرار دارد که از چند 
سال پیش به این طرف تاش می کند چهره های پرحاشیه 
فضــای مجازی را جذب کــرده و از این طریق پول های 
هنگفتی به جیب بزند. مافیای شرط بندی به لطف جذب 
سلبریتی های اینســتاگرام حاال رسانه ای مجازی با بیش 
از ده ها میلیون مخاطب در اختیــار دارد و از این طریق 
مردم را دعوت به سرمایه گذاری در سایت های شرط بندی 
می کند. موضوعی که موجب شــده گــردش مالی این 
مافیای دم کلفت، به ده ها میلیون دالر در ماه برســد! اما 
راز موفقیت مافیای شرط بندی در چیست و چه ارتباطی 

با مهراد جم و دنیا جهانبخت دارد؟

کمتر از یک ماه#
»مهراد جم از ایران رفت«؛ شما هم احتماالً با شنیدن این 
خبر، اول از همه از خودتان پرســیده اید اصاً مهراد جم 

چه کسی است؟!
محســن سعیدی کیا که با نام هنری مهراد جم شناخته 
می شــود، یک جوان حدود ۲3 ســاله اســت که در ۹ 
اردیبهشــت ۱3۹۸ وقتی ۲۲ ســاله بود نخستین قطعه 
خود به نام »شــمال« را منتشر کرد. نخستین قطعه این 
خواننده جوان به لطف تاش های گسترده تهیه کنندگان و 
اسپانسرهای دنیای موسیقی تبدیل به ترند فضای مجازی 
شد به طوری که بســیاری از شاخ های فضای مجازی و 
حتی سلبریتی ها شروع به تبلیغ زیرپوستی اولین موسیقی 
مهراد جم از طریق صفحه هایشان کردند. حدود سه هفته 
بعد، دومین قطعه مهراد جم هم در فضای مجازی منتشر 
شد و یک بار دیگر انبوهی از سلبریتی های مجازی آهنگ 
او را بازنشــر کردند. در نتیجه مهراد جم در کمتر از یک 
ماه و با دو قطعه موسیقی تبدیل به یکی از پرطرفدار ترین 
خواننده های فضای مجازی شد، صفحه اینستاگرامش با 
صدها هزار مخاطب شــروع به فعالیت کرد و چند صباح 

بعد هم کنسرت هایش در نقاط مختلف کشور آغاز شد!
این خواننده جوان از هیچ تاشــی برای انداختن نامش 
بر ســر زبان ها فروگذار نمی کرد. در همین راستا هم بود 
که در اولین کنسرتش لباسی عجیب و غریب و شبیه به 
کیسه زباله پوشید و هنگام اجرا هم شروع به عربده کشی 
روی ِسن کرد! همین اقدام ها کافی بود تا حتی کسانی که 
اعتنایی به قطعات موسیقی بی کیفیت و فاقد ارزش هنری 

او نداشتند هم نام او را از بر شوند.

سلبریتی های تاریخ مصرف گذشته#
مردم زمان زیادی برای فرامــوش کردن مهراد جم الزم 

نداشــتند. تاش های این خواننده جــوان برای داغ نگه 
داشتن بازار کارش بی نتیجه بود و کاربران فضای مجازی 
از ســایر قطعات موسیقی او اســتقبال چندانی به عمل 
نیاوردند. پس از گذشت بیش از یک سال از مطرح شدن 
نام جم در فضای مجازی، این خواننده تقریباً به دســت 
فراموشی سپرده شده بود اما ناگهان ورق برگشت و نام او 
به شکلی گسترده تر از پیش تبدیل به ترند فضای مجازی 

و حتی رسانه ها شد.
مهراد جم هم مثل بسیاری از سلبریتی ها و فوتبالیست های 
تاریخ مصرف گذشته، با پیوستن به سیرک فضای مجازی 
که سردمداران آن کسانی مانند تتلو، ساشا سبحانی، پویان 
مختاری، پیام صادقیان و محسن افشانی هستند، تاش 

می کرد از فراموش شدنش به هر قیمتی جلوگیری کند.

یک بازی دو سر برد#
ســناریوی مطرح کردن دوباره نــام مهراد جم در فضای 
مجازی خیلی ســاده بود. مهاجرت به مهد پولشــویی و 
شــرط بندی یعنی ترکیه، آغاز ارتباط به ظاهر عاشقانه با 
دومین فرد پرمخاطب ایرانی در اینســتاگرام یعنی دنیا 
جهانبخت و انجام کارهای نامتعارف و غیرعقانی مثل حک 
کردن تصویری از چشم های دنیا جهانبخت روی بدنش! 
هرجور که به این سناریو نگاه کنید، متوجه می شوید یک 
بازی دو ســر برد است. مخاطبان صفحه اینستاگرام دنیا 
جهانبخت با نیم میلیون افزایش در مدت زمان یک روز به 
۱0 میلیون نفر رسیدند، صفحه اینستاگرام مهراد جم ۲ 
میلیونی شد و مافیای شرط بندی هم بدون آنکه آب از آب 

تکان بخورد، میلیون ها دالر سود به جیب زد!
اگر هنوز متوجه نشدید ماجرا از چه قرار است، باقی مطلب 

را بخوانید.

به هر قیمتی!#
احتماالً در جریان اید که در سه یا چهار سال اخیر میزان 

مهاجرت سلبریتی ها به ترکیه چندبرابر شده است. از پیام 
صادقیان و محســن افشانی بگیر تا تتلو و به تازگی مهراد 
جم. تمام این افراد توسط شخصی به نام »مونتیگو« که 
سردســته مافیای شــرط بندی در ایران است به ترکیه 
دعوت می شــوند و بــا دریافت خانه، ماشــین، اقامت و 
همچنین پول های هنگفــت، قید ادامه فعالیت در حرفه  
خودشان را زده و شروع به تبلیغ سایت های شرط بندی و 
حتی مدیریت بخش های مختلف شرکت های شرط بندی 
می کنند. این اشــخاص یک وظیفه مشخص دارند و آن 
اینکه به هر قیمتی شده اجازه ندهند نامشان حتی برای 
یک لحظه هم که شده از لیست ترندهای فضای مجازی 
خارج شود. آن ها در این راستا دست به اقدامات نامتعارفی 
مانند دعواهای ساختگی، آغاز روابط عاشقانه دروغین با 
یکدیگر، پخش الیو های نامتعارف و مستهجن و... می زنند. 
در نتیجه نامشــان همیشــه در صدر لیســت ترندهای 
اینســتاگرام قرار دارد. حاال پرسش اینجاست که چرا نام 
این افراد باید همیشــه در باالی فهرست حاشیه سازهای 

مجازی قرار داشته باشد؟

نون توی خون مردم#
صفحه هــای مجازی هر کدام از ایــن افراد بیش از چند 
میلیون مخاطب دارد. شاید اگر مخاطبان همه این افراد را 
روی هم بگذارید، میزان آن از 30 یا 40 میلیون هم باالتر 
رود! یک جامعه آماری فوق العاده که حتی صداوسیمای 
خودمان هم به آن دسترسی ندارد. این شاخ های مجازی با 
سوزاندن دل جوان ها به وسیله تصاویر و فیلم های پر زرق 
و برق از زندگی الکچری شــان، آن ها را با وعده یک شبه 
پولدار شدن به سوی شــرط بندی در سایت های تحت 
مدیریت »مونتیگو« سوق می دهند. این سایت ها هم با باال 

کشیدن سرمایه جوانان، پول هنگفتی به جیب می زنند.
نکته عجیب تر آنکه مافیای شــرط بنــدی اگر تا چند 
صباح پیش مهره های ســوخته ای مانند پیام صادقیان 
که جایی در فوتبال نداشت یا محسن افشانی که هیچ 
کارگردانی از او بازی نمی گرفت را جذب می کرد، حاال 
دست گذاشــته روی چهره های جوان و آینده داری که 
حال و حوصله طی کردن مســیر صعب العبور موفقیت 
را ندارند، پس ترجیح می دهند با پیوســتن به سیرک 
مافیای شرط بندی در ترکیه، نانشان را توی خون مردم 
بزنند! این روزها حتی خبرهایی هم از مهاجرت »ریحانه 
پارســا« به ترکیه و آغاز فعالیتش در حوزه شرط بندی 

به گوش می رسد. 
در ایــن میان اگرچه هویت »مونتیگــو« که زیر و باالی 
این جریــان ابتذال را مدیریت می کند برای مســئوالن 
مشــخص است اما هنوز اقدام مؤثری در راستای برخورد 
با فعالیت غیرقانونی او صورت نگرفته و این شخص هر روز 
صدها جوان را به خاک سیاه می نشاند. هرچند نمی شود 
پیوستن چهره هایی مانند مهراد جم به جریان شرط بندی 
در ترکیــه را به فال نیک گرفت اما امیدواریم موج جدید 
مهاجرت سلبریتی ها به ترکیه، انگیزه ای برای بازگرداندن 

این مجرمان به کشور، در مسئوالن مربوط ایجاد کند.

آن هاحسرت  می فروشند

فؤاد آگاه: حال و روز کرونایی، مشــکات معیشتی و اقتصادی و فشاری که 
هر روزه به مردم و زندگی شــان وارد می شــود، حرف تازه ای نیست که تا به 
امروز درباره اش ننوشــته باشــیم. حرف تازه این است که در همین اوضاع و 
احوال که خیلی ها برای تأمین مخارج ســاده زندگی به آب و آتش می زنند 
و خیلی ها هم در فضای مجازی و حقیقی به دنبال ترویج ســاده زیســتی، 
کمک به دیگران، رزمایش همدلی مؤمنانه و... هســتند تــا باری را از دوش 
زندگی همنوعانشــان بردارند، متأسفانه عده ای هم پیدا می شوند که مثاً با 
تبلیغ و ترویج جهیزیه های آنچنانی در سایت ها و صفحات فضای مجازی، به 
جز پزعالی دادن، زمینه حســرت خوردن دیگران را فراهم می کنند. خبرنگار 

»فارس« در گزارشی نوشته است:
»وقتی زوج هــای جوان در فضای مجازی دنبال ســفارش آناین برخی 
اقامی هســتند که می خواهنــد برای زندگی مشترکشــان تهیه کنند، 
روحیه شان را از دســت می دهند. حال خوبی به نوعروسی که می خواهد 
زندگی اش را ساده شروع کند، دست نمی دهد وقتی جهیزیه اش را با این 
تصاویر مقایسه می کند و غمگین می شــود. کافی است هشتگ جهیزیه 
را به عــاوه کلماتی ماننــد ایرانی، عروس، الکچری، شــیک یا ارزان و... 
جســت وجو کنید. تعداد قابل توجهی پســت و صفحه به شــما معرفی 
می شــود که عکس های مختلفی از لوازم خانه و تصاویر خانه نوعروسان 
ایرانــی بارگذاری کرده اند. مثل عکس خانه »ســپیده« عروس خانمی با 
جهیزیه 3 میلیــاردی و منزل ۱۷0 مترمربعی. کمــد لباس هایش پر از 
کفش، مانتو و روسری مارک است. یک گوشه خانه با ظرف های قلمکاری 
و میناکاری، سنتی چیده شده است، گوشه ای دیگر با مبلمان ایتالیایی و 

ظروف گرانقیمت خارجی...«.
شما هم مثل گزارشگر مطلب باال، جست وجویی در این صفحات اینترنتی 
کنید تا ببینید نوشته ها و اظهارنظرهای ادمین صفحه و بازدیدکنندگانش 
چقــدر حیرت، غم و غصه را آوار می کنــد روی دلتان. به جز پز دادن و 
ترویج زندگی الکچری و حســرتی که به دل بیننده ها  می ماند، تبلیغات 
بــرای طراحان)دیزاینر( این جهیزیه ها هم بدجــوری توی ذوق می زند. 
همین مســئله، راز جهیزیه های آنچنانی را برای شــما فاش می کند که 
در کنار این دســت از تبلیغات و الکچری بازی و حســرت به دل مردم 
گذاشــتن، چه کسانی پشــت پرده، به قول خودشان بیزینس می کنند و 

پول به جیب می زنند.
در ضمــن صفحه باگرها در صفحات جهیزیه تبلیغ می شــود و ادمین، 
مبلغی برای این کمک به افزایش فالوور باگرها دریافت می کند. باگرها 
هــم پول این تبلیغات را از جای دیگری تأمین می کنند! در صفحه آن ها 
تگ های متعددی وجود دارد و فروشــگاه هایی که در حوزه فروش لوازم 
خانگی، جهیزیــه و خدمات ازدواج فعالیت دارند، پای ثابت پســت های 
تبلیغی باگرها هســتند. متن های کوتاه حس برانگیز در ستایش زندگی 
می نویسند و در پی نوشــت، چند جمله کوتاه در تحسین کاالی تبلیغی 
و نقش آن در آرامششــان. فروشگاه های مربوط به جهیزیه با این شیوه و 
قبول سفارش آناین کاالها، مجازی تبلیغ می کنند و حقیقی می فروشند. 

 مجازآباد
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ورزشورزش
می گفتند روی پایت خیار بگذاری، خوب می شود

 حدادی: کسی نمی تواند 
مرا خراب کند

شب دوم از هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا

 رونالدو مقابل مسی؟ 
شاید وقتی دیگر

 گفت وگو با میثم موسویان، نویسنده پرکار همدانی  به انگیزه انتشار اثر جدیدش

»کاله پوستی ها« علیه کاله پهلوی

تصدق پرونده چهارم بروم
رقیه توسلی: چند زندگی نامه گذاشته ام روی میز. بگذارید بشمارم؛ چهار پرونده.

راستش تلنگر داشته ام و اصوالً توی وضعیت تکان، این طوری ام.
چطوری؟ این جوری که برای خودم پرونده رو می کنم تا یادم نرود گوشه کنار عالم 

چه خبر بوده و هست. 
راستش می شنوم تولد »زینب بلباسی« است. فرزند مدافع حرمی که قبِل به دنیا 

آمدن، ُمهِر سرنوشت نشست بر جانش. ُمهر سبز دختر شهید بودن.
بهانه پرونده خوانی امروزم، این قصه است. 

روی نخستین زونکن، نوشته »آلبرت اینشتین«. مدتی است گیروگور تخصصی 
که پیدا می کنم یکراست سراغ این دانشمند را می گیرم. کافی است یک دور روی 
سرنوشتش تمرکز کنم تا بازسازی شوم. باالخره وقتی بدانی پدر فیزیک دنیا هم 
سال ها نمی توانست بخواند و مشکل یادگیری داشت قاعدتاً از اضطرابت فروکش 

می کند و شمع امیدواری ات نمی افتد به پت پت.
پرونــده دوم مال »پدرام صفرزاده« اســت. هر وقت در بالکن را باز می کنم و بوی 
مخدر مصرفی همسایه ها بی اجازه کلّه می کشد توی خانه ام، فقط این پرونده به دادم 
می رســد. تورقش که می کنم آنگاه دلم برای او، خودمان و تمام آدم های بی گناه 
کره زمین می ســوزد. برای سرنوشــت هایی که اهلل بختکی گره می خورد به مواد. 
یاد موجود تاوان پس داده ای که توانست از خوان اعتیاد جاِن سامت به در ببرد و 

حاال پاک است.
سومین پوشه هم از آن »حسین لشکری« است. اولین اسیر و آخرین آزاده ایرانی در 
جنگ. خلبانی که هواپیمایش مورد حمله دشمن قرار می گیرد و اسیر نیروی بعث 

عراق می شود. اسارتی که ۱۸ سال به طول می انجامد.
خواندن این پرونده عین تزریق شجاعت است برایم در برابر آمار روزانه کرونا. وقتی 
هر روز می شنوم تعدادی هموطن در گرداب کووید تمام می شوند، ماتم می برد. باید 
بــه روزنی دل خوش کنم. باید به تخته گریزی چنگ بیندازم. این پرونده، همان 

تخته نجات من است. 
دلم پیش زینب بلباسی چهارساله می چرخد. آخر روی زونکن چهارم، اسم زیبای 

او نوشته شده.
اسمش را که می برم، نمی توانم زندگی نامه خودم را ورق نزنم و به تولدهایم نرسم. به 
آقاجان که سی و اندی سال سایه سرم بود، به عشق ها و لبخندها و آغوش هایش.
واقعاً نمی دانم اگر روزی با زینب روبه رو شوم جمله درخور بیانی داشته باشم یا نه؟

شاید، آن هم شاید اگر زبانم بچرخد و تپش قلب اجازه دهد، بگویم فرزندان شهدا از 
شهدا شهیدترند... می دانیم تصّدقت!

وعده سرمربی شهرخودرو عملی می شود؟

 رحمتی: برای تیم های پایه
 برنامه ویژه ای داریم

حکایت امروز

روزمره  نگاری

پای رضایت نامه پای رضایت نامه 200200 هزار یورویی در میان است هزار یورویی در میان است

پاتک بلژیکی ها در پاتک بلژیکی ها در 
انتقال نادری به استقاللانتقال نادری به استقالل

پشت پرده مهاجرت »مهراد جم« به ترکیه
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سینا حسینی: خرید محمد نادری یک اتفاق ایده آل 
برای مجموعه مدیریتی استقالل بود تا حدی که هواداران 
این تیم از ورود این بازیکن که ســابقه پوشیدن پیراهن 
پرســپولیس را در کارنامه اش داشت، به شدت استقبال 
کردند. با قطعی شــدن حضور محمد نادری در اردوی 
استقالل همه منتظر بودند تا او در تمرینات شرکت کند، 
اما غیبت او ابهاماتی را به دنبال داشــت تا مشخص شد 
علــت غیبت وی عدم صدور رضایت نامه وی از ســوی 

باشگاه بلژیکی بود.

درخواست 200 هزار یورویی#
با رسانه ای شدن این ماجرا مخالفان تیم مدیریت فعلی 
اســتقالل با راه اندازی جار و جنجال گســترده مدعی 
شدند که این اتفاق شو رسانه ای از سوی مهدی عبدیان 
و اعضــای هیئت مدیــره بوده و بعید نیســت با وجود 
درخواست 200 هزار یورویی باشگاه بلژیکی انتقال نادری 

به استقالل منتفی شود.
اما مســئوالن باشگاه استقالل مدعی اند که این موضوع 
به این شکل نیست و مشکل رضایت نامه محمد نادری به 
زودی با مذاکره با باشگاه بلژیکی برطرف خواهد شد، اما 
حاشیه های پیرامون این اتفاق نشان می داد که عده ای از 
مخالفان با استفاده از این مسئله قصد تسویه حساب با 

تیم مدیریت باشگاه را دارند.

شکایت بلژیکی ها؟#
در همیــن حال برخی رســانه ها با نادر بیــات، یکی از 
نزدیکان باشــگاه کورتریک بلژیک گفت و گو کردند که 
وی در این ارتباط مدعی شــد: زمانی که قرارداد قرضی 
نادری با پرســپولیس به پایان رسید، باید به کورتریک 
بلژیک بازمی گشــت و آنجا خود را معرفی می کرد تا در 
این رابطه تصمیم  گرفته می شد. ایشان یک مدیربرنامه ای 
به نام امیرهوشنگ سعادتی داشتند و عمالً ایشان وظیفه 
داشتند که برنامه های او را تنظیم کند. االن با این وضعیت 
باشگاه کورتریک بلژیک می تواند به راحتی شکایت کند. 
قرار است آقای نادری با آقای سعادتی و باشگاه کورتریک 
بلژیک صحبت های الزم را انجام دهند. در هر صورت با 
این اتفاق زمینه الزم برای شکایت این باشگاه وجود دارد.

او ادامــه داد: بازیکنان فوتبال ایران در این زمینه خیلی 
بی مســئولیت هســتند و با این کارها خود را به دردسر 
می اندازند. فکر می کنم حدود 200 هزار یورو بابت انتقال 
نادری باید پرداخت شود. رضایت باشگاه بلژیکی باید از 

طریق مدیربرنامه اش ممکن شود. در اروپا وقتی بازیکنی 
با تیمی قرارداد می بندد تا تاریخ پایان قرارداد،  بازیکن حق 

ندارد جای دیگری برود.
بیــات در پایان گفت: زمان نقل و انتقاالت بلژیک نیز به 
پایان رسیده است و با این وجود این بازیکن عمالً متعلق 
به کورتریک بلژیک است اما در ایران زمان نقل و انتقاالت 
هنوز وجــود دارد و باید دید چه مذاکراتی در این رابطه 

صورت می گیرد.

خوشبینی آبی ها#
با این وجود مهدی عبدیــان در گفت و گو اختصاصی با 
قدس از حل این مشــکل در آینده ای نزدیک خبر داد و 
توضیح داد: من بنا ندارم در این رابطه توضیحات زیادی 

پای رضایت نامه 200 هزار یورویی در میان است

پاتک بلژیکی ها در انتقال نادری به استقالل

غیبت قطعی سردار آزمون برابر دورتموند
ورزش: به نقل از سایت Bobsoccer روسیه، سردار آزمون به طور قطعی در دیدار 
زنیت برابر بورسیا دورتموند در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا حضور 
نخواهد داشت و از فهرست این تیم کنار گذاشته شد. سردار آزمون به دلیل احساس 
کسالت از تمرینات آماده سازی تیم زنیت سن پترزبورگ پیش از دیدار با روبین کازان 
در هفته دوازدهم لیگ برتر روســیه نیز بــه میدان نرفت. کادر فنی زنیت با هدف 
سالمتی ســردار آزمون چنین تصمیمی را اتخاذ کرد. تیم زنیت امشب در آلمان 

میهمان بورسیا دورتموند است.

خبر خوش حاج صفی به سپاهانی ها
ورزش: کاپیتان تراکتور در مورد تیم ســابقش سپاهان حرف های جالبی بر زبان آورد. 
احســان حاج صفی در بخش از صحبت هایش پس از بازی با سپاهان که در ورزشگاه 
نقش جهان برگزار شد گفت: فوتبال بازی کردن در این استادیوم یک حس و حال دیگر 
دارد؛ به خصوص با هواداران. وی که یکی از بازیکنان پرافتخار باشگاه سپاهان به شمار 
می رود و در دوران طالیی این تیم نقش بسزایی داشته، در رابطه با بازگشتش به سپاهان 
این طور توضیح داد: در این دو سه سال گذشته مشکالتی ایجاد شد که نتوانستم برگردم، 
ولی سال آینده وقت زیاد است و امیدوارم بتوانم برگردم و برای باشگاه سپاهان بازی کنم.

صدرنشینی همیلتون در فرمول یک
ورزش: بعد از برگزاری مسابقات گرندپریکس پرتغال جدیدترین رده بندی فرمول 
یک اعالم شد که لوئیس همیلتون بدون تغییر در رده نخست جهان قرار دارد. این 
راننده سیاهپوســت انگلیسی موفق شد با کسب ۹2 عنوان قهرمانی رکورد مایکل 
شوماخر را جابه جا کند. والتری بوتاس هم تیمی همیلتون در مرسدس که در بیشتر 

مسابقاتی گرندپریکس صاحب عنوان بوده در رده دوم جهان قرار دارد.
اســامی پنج راننده برتر جهان به شرح زیر است: لوئیس همیلتون از مرسدس/ والتری 
بوتاس از مرسدس/ مکس وراستاپن از ردبول/ پیر گسلی از آلفاتوری/ دنیل ریکاردو از رنو

اقدام جدید پرسپولیس برای تبرئه آل کثیر
ورزش: باشگاه پرسپولیس به منظور رسیدگی به پرونده محرومیت عیسی آل کثیر 
خواستار برگزاری جلسه استماع شد. پس از آنکه الیحه پرسپولیس، مشتمل بر دفاعیه 
و مستندات در موعد مقرر با همکاری بخش های حقوقی، بین الملل، ورزشی و وکیل 
پرونده در موعد مقرر ارسال شد، کنفدراسیون فوتبال آسیا، دیروز در نامه ای دریافت 
و ثبت الیحه را تأیید و اعالم کرد. همچنین باشــگاه پرسپولیس، خواهان برگزاری 
جلسه استماع برای رسیدگی به این پرونده شد که در نامه ارسالی، اعالم شد؛ کمیته 
استیناف در این باره تصمیم گیری می کند که نتیجه آن، به باشگاه اعالم خواهد شد.

امین غالم نژاد: پــس از انتقاداتی که اهالی فوتبال 
خراســان به روند به کارگیری بازیکنان تیم های پایه 
دیگر استان ها در باشگاه شهرخودرو داشتند سرمربی 
تیم بزرگساالن در تمرین تیم امید این باشگاه حضور 

پیدا کرد. 
چندی پیش دو سه بازیکن جوان از استان های دیگر 
به مشــهد رفتند و با این باشگاه قرارداد امضا کردند 
که این مــورد با توجه به اســتعدادهای نابی که در 
استان خراسان فعالیت می کنند باعث دلخوری هایی 
شــد و حمیداوی به این متهم شــد کــه به فوتبال 

استانی که در آن مطرح شده است توجهی ندارد.
جالب اینکه تیم امید شــهرخودرو ظاهراً اجاره داده 
شــده بود که جای تعجب و اعتراض فراوان داشت. 
بااین حال طی جلســاتی که در هیئت فوتبال استان 
خراسان رضوی برگزار شد ظاهراً این موضوع رفع و 

رجوع شده است.

چراغ سبز به امیدها#
ســید مهدی رحمتی با حضــور در زمین 
شماره یک مجموعه ورزشی تختی مشهد، 

دیدار تیم امید باشــگاه شــهرخودرو مقابل 
صنعت خراســان را از نزدیک نظاره کرد 

و شــاهد عملکرد بازیکنان این 
تیم بود.

رحمتــی که بــه همراه 
بادامکی  مدیر  حسین 
تیــم و دســتیارانش 

و یونــس گرایلــی 
تیم هــای  مدیــر 
باشــگاه  این  پایه 
ورزشــگاه  بــه 
تختــی رفته بود، 
ســیروس  بــا 
لی  ســنگچو
تیــم  ســرمربی 
شهرخودرو  امید 
و دســتیارانش به 

پرداخت  گفت وگو 
و در خصوص حضور 

تیــم  از  بازیکنانــی 
تیم  تمرینات  در  امیــد 

بزرگساالن بایکدیگر تبادل 
نظر کردند.

تیم امید شــهرخودرو که 
خود را برای حضور 

در مسابقات لیگ برتر امیدهای کشور آماده می کند 
، در مصاف دوستانه با تیم صنعت خراسان با دو گل 

حسن کارپیچ به برتری رسید.

همکاری با مربیان استان#
ســرمربی تیم بزرگساالن شــهرخودرو در خصوص 
حضــورش در جمــع تیم امیــد این باشــگاه گفت: 
ما به تیم هــای پایه و به ویژه امید بــه عنوان بازوان 
تیــم بزرگســاالن نــگاه می کنیــم و برنامه ریــزی 
جــدی داریم تــا در بازی هــای این تیم بــرای پیدا 
 کــردن نفــرات تأثیرگــذار و بــا اســتعداد حضور 

پیدا کنیم.
رحمتــی افزود: تیم هــای دیگر اســتان نیز که در 
بخــش پایه و امید فعالیت دارند از این امر مســتثنا 
نخواهند بود و با برنامه ریزی انجام شــده 
در بازی های تیم های دیگر نیز حضور 
پیدا خواهیم کرد تــا اگر بازیکنی 
مســتعدی را مشــاهده کردیم از 
آن هــا برای حضــور در تمرینات 

دعوت نماییم.
وی ادامــه داد: در ایــن مســیر از 
مربیــان باشــگاه های مختلف نیز 
درخواســت داریم تا اگر 
را  مستعدی  بازیکن 
تیم هایشــان  در 
ما  بــه  دارنــد 
نمایند  معرفی 
نیــز  مــا  و 
فنی  گــروه 
را بــرای این 
اختصاص  امر 
آن ها  تا  دادیم 
نظــر  زیــر  را 
بگیرند. باشــگاه 
با  شــهرخودرو 
آغــوش بــاز از 
همــه مربیــان 
رده پایه استقبال 
می کنــد تــا اگر 
دارای  بازیکنــی 
اســتعداد است به ما 
معرفی کنند و ما نیز از 
این پس جلسات ویژه ای 
را در ایــن خصــوص 

خواهیم داشت.

ورزش: مرد نقره ای المپیک لنــدن که به خاطر جراحی 
خار پاشــنه خارج از ایران زیر فشار انتقادها قرار گرفته، از 

منتقدانش تشکر می کند!
به گزارش »ورزش سه«، احسان حدادی که در 35 سالگی 
همچنان یکی از چهره های شــناخته شده ورزش ایران به 
حساب می آید و جزو اولین نفراتی بود که سهمیه المپیک 
توکیو را کســب کرد، در ماه های اخیر به خاطر یک عمل 
جراحی وارد ماجرای حاشیه ای عجیبی شده است.با اینکه 
فدراسیون پزشکی مجوز سفر حدادی به آلمان برای انجام 
عمل »خار پاشنه« را صادر کرده، اما انتقادهای زیادی نسبت 
به این اتفاق در رسانه ها مطرح شده؛ جوی که باعث ناراحتی 

قهرمان چهار دوره بازی های آسیایی هم شده است. 

»خارپاشنه« یا »زگیل« ؟#
چند ماهی است که درگیر مصدومیت پایم هستم. برخی 
شــاید نمی دانند اصالً مصدومیت من چیست و به خاطر 

کمبود اطالعات اشتباه قضاوت می کنند. 
حتی شنیدم که برخی گفتند خارپاشنه مثل زگیل 

اســت! خار پاشنه یک استخوان اضافه است که در 
پاشــنه درمی آید و درد شدیدی هم دارد. حتی راه 
رفتن را هم برای هر کسی مشکل می کند، چه برسد 
به تمرین. حاال حساب کنید با این استخوان اضافه 

که برای من در هر قسمت پایم درآمده، 
کفــش پرتاب هم می پوشــم که 

خیلی محکم و سفت است. 

هدر دادن دالرهای #
کشور

بعد از اینکه این مشــکل 
برای من به وجود آمد، 
با کمیته ملی المپیک 
و  گذاشتیم  جلسه 
صحبت کردیم. این 
ماه  به 3.5  موضوع 

اگر  برمی گردد.  قبل 
اعزام می شدم  موقع  آن 

و عمل را انجام می دادم، االن 
تمام  ریــکاوری ام هم  دوره 
شده بود و االن برای المپیک 
آماده می شــدم. آنجا از من 
پرســیدند قبال کجا عمل 

کردی که گفتــم آلمان. قرار 
شــد به آلمان بروم، اما برخی 
به خاطر خصومت شــخصی 
به این موضوع بد پرداختند 

و گفتند برای چه به آلمان می روی؟ مگر کسی در این چند 
سال به جز من در آلمان جراحی نکرده بود؟ مرا جلو مردم 
قرار دادند و گفتند حدادی دالرهای کشور را هدر می دهد!

»بچه پررو« #
اگر پول های ورزش برای احسان حدادی خرج نشود، برای 
چه کسی خرج شــود؟ باالتر از ورزشکار هم مگر در دنیا 
داریم؟ کســی نمی تواند مرا خراب کنــد. مرا قبال خراب 
کردند و من بازهم توانســتم برگردم و قهرمان شوم. من 
»بچه پرروی« ورزش ایران هستم. نه اینکه بی ادب باشم. 
بلکه همه ضررها را به جان خریدم تا در ورزش موفق باشم. 
به خاطر ورزش هم خیلی چیزها را از دست دادم. 35 ساله 

هستم و نه ازدواج کردم و نه بیزنسی برای خودم دارم. 

روی پایت خیار بگذار!#
متأ ســفانه داستان خارپاشــنه را برای مردم بدجلوه 
دادنــد. یکی در فرودگاه مرا دیده بود و می گفت 
خیار روی پایت بزار، درســت می شــود! 
می گویند به آلمان نرو چون خودشــان 
آرزویشــان رفتن به اروپاست. خیلی از 
افــراد را دیدیم که در ســال های اخیر 
بــا تیم هــای مختلف به اروپــا آمدند و 

پناهنده شدند. 
احسان حدادی در این سال ها آن قدر 
سفر رفته که نیازی ندارد به 
ســفر برود و جایی را 
ببیند. مشــکل ورزش 
مــا واقعا 200 میلیون 
اســت؟ یا اگر من به 
نمی آمدم،  آلمــان 
بــا  ایــران  ورزش 
ایــن پــول پنــج 
المپیک  طــالی 
بیشتر می گرفت؟ 
قصد  هــم  فعاًل 
فظــی  حا ا خد
زمانی  تا  ندارم! 
از  نفر  یک  که 
نیســت  ایران 
آســیا  در  که 
مدال  و  برود 
بگیرد،  طــال 

من هستم. 

وعده سرمربی شهرخودرو عملی می شود؟

رحمتی: برای تیم های پایه برنامه ویژه ای داریم
می گفتند روی پایت خیار بگذاری، خوب می شود

حدادی: کسی نمی تواند مرا خراب کند

ورزش: اگرچــه در فصل نقل و انتقاالت بیســتمین دوره لیگ 
برتر انتقال چندان بزرگی پیشــامد نکرد و در اصطالح »بمبی« 
منفجر نشــد، اما خروج بازیکنان از تیم هایشــان به قصد لژیونر 
شدن سر و صدای زیادی در فوتبال ایران به پا کرد. یکی از دالیلی 
که بازیکنان فوتبال ایران عالقه به حضور در خارج از کشور پیدا 
کرده اند افزایش نرخ ارز بوده کــه دریافت حقوق دالری را برای 

بازیکنان جذاب تر کرده است.

علیرضا بیرانوند#
نخستین خروجی لیگ نوزدهم بیرانوند بود که به علت طوالنی 
شــدن فصل فوتبالی و قــرارداد با آنتورپ نتوانســت فصل را با 
قرمزپوشان به پایان برساند. اتفاقی که سبب حاشیه های بسیاری 
شد و جدل او و رسول پناه مدیرعامل مستعفی پرسپولیس روی 
آنتن زنده  صدا و سیما برای چند روزی در فضای مجازی وایرال 
شده بود. او در آنتورپ هم هنوز فرصت بازی پیدا نکرده است و در 

انتظار اولین فرصت است.

مهدی ترابی#
مهدی ترابی یکی از مهم ترین اســتعدادهای فوتبــال ایران در 
دهه گذشــته، باالخره اولین انتقالش را بعد از توفیق دوساله با 
پرسپولیس تیم موردعالقه اش تجربه کرد.او قبل تر هم می توانست 
به بازار باشگاهی درجه 2 اروپا مثل بلژیک و پرتغال و یونان برود 
اما ترجیحش یک دوره حضور در پرسپولیس بود که در نهایت با 

مقداری دلخوری از این باشگاه جدا شد و به العربی قطر رفت. 

علی علیپور#
پس از ســال ها حرف و حدیث، سرانجام جدایی علیپور و لژیونر 
شدنش از فوتبال ایران اتفاق افتاد و او مقصد پرتغال را برای ادامه 
فوتبالش انتخاب کرد. جدایی او از پرسپولیس حاشیه های زیادی را 
به دنبال داشت و حتی باعث استعفای گل محمدی از پرسپولیس 

هم شد. علیپور در ماریتیمو هنوز فرصت عرض اندام پیدا نکرده اما 
با توجه به سن و سالش هنوز شانس های زیادی برای او وجود دارد 

تا توانایی هایش را در پرتغال نیز به نمایش بگذارد. 

روزبه چشمی#
روزبه چشمی در کمتر از یک ماه پس از تمدید قرارداد با استقالل 
از این تیم جدا شــد و به تیم ام صالل پیوســت. چشمی فصل 
پیش نیز در آســتانه پیوستن به لیگ ستارگان قطر بود که این 
امر محقق نشد. مدافع مورد عالقه کی روش در بدو ورودش یکی 
از بازیکن های ثابت ام صالل شــده و روزهای خوبی را پشت سر 

می گذارد. 

علی قربانی#
یکی از عجیب ترین لژیونرهــای تاریخ فوتبال 

ایران مطمئناً علــی قربانی خواهد 
بود. بازیکنی که به صورت 

 ، ن ما همز
تیم  هــم 

باشــگاهی اش را تغییر داد و هم تیم ملی اش را. او تا مردادماه در 
ایران و تیم ســپاهان بازی کرد، و کمتــر از دو ماه بعد به لیگ 
آذربایجان پیوست و نخستین بازی ملی اش را برابر مونته نگرو با 

لباس تیم ملی آذربایجان انجام داد. 

شهریار مغانلو#
مهاجم 25 ساله پیکان که یکی از بهترین گلزنان فصل پیش 
رقابت هــای لیگ برتر بود در یک انتقال غیرمنتظره، به مانند 
چند بازیکن دیگر فوتبال ایران، به پرتغال نقل مکان کرد و به 

تیم ســانتاکالرا پیوست. برای بازیکنی که به واسطه حضور 
در تیم پیکان چندان در چشــم رسانه ها 

به  پیوستن  نبود، 

یــک 
از  تیــم 
ســطح اول فوتبــال 
بزرگی  انتقال  می توانــد  پرتغال 
باشد. مغانلو هنوز نتوانسته در این تیم پرتغالی 
فرصت بازی پیدا کند، اما انتظار درخشش و سورپرایز مجدد 
 فوتبال دوســتان ایرانــی از ســوی این بازیکــن دور از تصور 

نیست.

شجاع خلیل زاده#
گل سر ســبد فصل نقل و انتقاالت فوتبال ایران، جدایی شجاع 
خلیل زاده از تیم پرسپولیس و پیوستنش به تیم الریان بود. او در 
حالی که می توانســت قراردادش را بعد از پایان رقابت های لیگ 
فسخ کند، تصمیم گرفت همراه پرسپولیس به رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا برود. شــجاع با بازی های فوق العاده و درخشان 
خود، زمینه صعود قرمزپوشــان به فینال آسیا را فراهم آورد اما 
یک جدایی پر حاشــیه تمام اتفاقات اخیر را از خاطر طرفداران 
پرســپولیس برد. به هر روی الریانی ها خوشــحال از به خدمت 
گرفتن یکی از بهترین مدافعان آسیا در انتظار درخشش مجدد 

در لیگ ستارگان قطر هستند.

آدام همتی#
آدام همتی فوتبالیست جوان دو ملیتی فوتبال ایران که اتفاقا نوه ی 
سعید راد بازیگر با سابقه سینمای ایران است. همتی که سابقه 
حضور در پرسپولیس را دارد و حتی با این تیم فینال آسیا را هم 
تجربه کرده است، سال گذشته به پارس جنوبی پیوست و در این 
تیم توفیق چندانی پیدا نکرد. همتی تصمیم گرفت فوتبالش را 
در خــارج از مرزهای ایران ادامه دهد و همراه علی قربانی به تیم 

سومقاییت آذربایجان پیوست. 

محمدرضا آزادی #
مهاجم جوان تیم تراکتور که یکی از استعدادهای فوتبال ایران در 
سال های گذشته نام برده می شد در یک انتقال غافلگیر کننده 
به فوتبال یونان رفته و به تیم پانتولیکوس این کشــور پیوست. 
آزادی که به تازگی 21 ساله شده است می تواند با درخشش در 

لیگ یونان بیش از گذشته در چشم باشد و مقدمات پیوستن 
به تیم های بزرگ تر را فراهم آورد. لیگی که کریم انصاری فر، 

مسعود شجاعی و احســان حاج صفی نیز سابقه 
خوبی از حضور در آن دارند.

شب دوم از هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا

رونالدو مقابل مسی؟ شاید وقتی دیگر
امیرمحمد سلطان پور: هفته دوم رقابت های لیگ 
قهرمانان باشگاه های اروپا امشب به پایان می رسد 
اما طرفداران فوتبال شاید شاهد حساس ترین دیدار 
مسابقات تا به اینجای کار باشند. در زیر در مورد 
 H تا E این بازی و دیگر مسابقات گروه های

مسابقات صحبت خواهیم کرد:

گروه E: برای اولین پیروزی#
هر دو دیدار هفتــه اول این گروه با 
نتیجه مساوی به پایان رسید. شاید 
تساوی دو تیم چلسی و سویا قابل 
پیش بینی بود اما حــاال وقت آن 
رســیده که این دو تیــم که مدعیان 
اصلی صعود به مرحله حذفی محسوب 
می شوند با کسب نخستین برد، خود را از 
دو تیم دیگر جدا کرده و راه را هموار کنند. 
برای این مهم از ســاعت 21:25 چلسی 
میهمان کراســنودار روسیه خواهد بود و از 

23:30 سویا از رن پذیرایی می کند.

گروه F: بدون آزمون در دورتموند#
شــاید یکی از جذاب تریــن دیدارهایی که 
طرفــداران فوتبال در ایــران منتظر 
بودند ملی پوش کشــورمان را 
در آن ببیننــد بازی امشــب 
زنیت در زمین دورتموند بود. 

اما ســردار آزمون به دلیل آنکه به بیماری کرونا 
مشکوک اســت نمی تواند تیمش را در سیگنال 
ایدونــا پارک همراهی کنــد. آن ها بعد از باخت 
بسیار بد در بازی اول در زمین خود مقابل بروژ 
به کســب امتیاز از این بــازی نیاز مبرم دارند و 
نبود سردار به هیچ عنوان به افزایش شانس آن ها 

کمک نخواهد کرد.
در دیگر بازی این گروه نیز دو تیم برنده هفته اول 
مسابقات یعنی بروژ و التزیو در بلژیک به مصاف هم 
خواهند رفت. برنده این مســابقه خود را از همین 
هفتــه دوم به یکی از مدعیان اصلی صعود تبدیل 
خواهد کرد. هر دو مسابقه امشب از ساعت 23:30 

برگزار خواهد شد.

گروه G: کرونا مقصر است!#
از همان زمانی که قرعه کشی لیگ قهرمانان این 
فصل انجام گرفت، بسیاری از نگاه ها به گروه G بود، 
جایی که بارسلونا و یوونتوس به همراه دو فوق ستاره 
خود یعنی لیونل مسی و کریستیانو رونالدو در کنار 
یکدیگر قرار گرفتند. بسیاری عالقه مند بودند برای 
اولیــن بار تقابل این دو بازیکن بزرگ را در مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان در مقابل یکدیگر ببینند اما 
این گونه که از شواهد و قرائن پیداست فعال باید تا 
بازی برگشت صبر کنیم. کریستیانو هنوز به ویروس 
کرونا مبتالست و با اینکه شایعاتی پیرامون امکان 
خفیف حضــورش در بازی در صورت منفی بودن 

آخرین آزمایشش وجود دارد، اما بعید است حتی 
اگر این اتفاق نیز بیفتــد، پیرلو او را به دلیل عدم 
آمادگی کافی و حضور نداشتن در تمرینات گروهی 
بــه مدت حدود دو هفتــه در چنین بازی مهمی 
در ترکیب قرار دهد. اما حضور مســی نیز در این 
بازی شاید مانند گذشــته برای هواداران بارسلونا 
امیدوارکننده نیست. نه از آن جهت که او مصدوم 
باشــد، بلکه با مسی همیشگی فاصله زیادی دارد. 
شاید خیلی هم تعجب آور نباشد که بعد از حواشی 
تابستان بسیاری از انگیزه های گذشته اش را در این 
فصل نداشته باشــد اما هواداران آبی و اناری پوش 
حتی در این شرایط نیز از او توقع رقم زدن تفاوت 
درچنین بازی هایی را دارند. کاری که او نتوانست در 
ال کالسیکو ابتدای هفته انجام دهد اما یوونتوس 
باید بسیار باهوش تر از این باشد که حتی در چنین 
شرایطی نیز مسی را دست کم بگیرد. بانوی پیر نیز 
آنچنان آن قدرت همیشگی در سری آ را نشان نداده 
است. با اینکه بیانکونری هنوز بعد از پنج بازی بدون 
شکست است، اما کسب پیروزی تنها در دو بازی 
و قرارگرفتن در رتبه پنجم جدول اصالً آن چیزی 
نیست که از قهرمان ۹ دوره گذشته مسابقات توقع 
داشته باشیم. بازی دو تیم، امشب از ساعت 23:30 

در آلیانز شهر تورین برگزار خواهد شد.
در دیگر مســابقه این گروه نیز فرنتس واروش 
و دیناکوکیف دو بازنده هفته اول مســابقات در 

بوداپست به مصاف هم می روند.

گروه H: یک دیدار سخت دیگر برای #
شیاطین سرخ

یکی از بهتریــن نتایج هفته اول مســابقات را 
منچستریونایتد بدســت آورد، جایی که موفق 

شــد در پاریس تیم فینالیست فصل گذشته 
یعنی پــی اس جی را بــا نتیجه 1-2 

شکست دهد. شــاگردان اوله گنار 
سولسشر در مســابقه دوم خود 

نیز کار آسانی نخواهند داشت 
و به مصاف الیپزیگ تیمی که 
فصل پیش بــه جمع چهار 
تیم پایانــی بازی ها صعود 
بازی  این  کرد می رونــد. 
برگزار  اولدترافــورد  در 
می شود جایی که یونایتد 

نســبت  اســت  وقت  به چند 
خــارج از خانــه بدتر نتیجــه می گیرد! 

الیپزیگ به جز پیروزی در بازی اول اروپایی 
خود مقابل باشــاک شــهیر، این فصل بوندس 
لیگا را نیز بسیار خوب شــروع کرده و در صدر 
جدول است و در هر زمینی برای یونایتد رقیبی 

خطرناک محسوب می شود.
قبل از بازی یونایتد الیپزیگ، در ســاعت 21:25 
پی اس جی در ترکیه مقابل باشــاک شهیر قرار 
می گیرد تا دو تیم به دنبال جبران شکست هفته 

اول خود باشند.

دروازه بــان دانمارکی لسترســیتی در توییتی به دومین 
سالگرد درگذشت مالک تایلندی این باشگاه واکنش نشان 
داد. دو ســال از زمانی که هلیکوپتر حامل چندین تن از 
مسئوالن باشــگاه لسترسیتی از جمله مالک آن، دقایقی 
بعد از خروج از اســتادیوم دچار ســانحه شد و همه افراد 
داخل آن کشــته شدند می گذرد؛ بر همین اساس کاسپر 
اشمایکل در توییتی با انتشار عکسی از خود در کنار ویچای 
سریواداناپرابها، برای او نوشته که خاطراتش همیشه زنده 

می ماند و امیدوار است که به آن ها افتخار کند.

کاپیتان تاتنهام که همکاری فوق العاده ای با فوروارد کره ای این تیم 
داشته، در توییتر به پیروزی اخیر تیمش واکنش نشان می دهد. 
هری کین و ســون از لحاظ گل و فراهــم آوردن پاس گل برای 
یکدیگر جزو بهترین زوج های تاریخ لیگ برتر انگلیس محسوب 
می شــوند.  کین با انتشار عکسی از خود و سون بعد از تکرار این 
همکاری در بازی اخیر می گوید »هرچیزی که باعث آمدن خنده 

بر لبان سون شود اتفاق مبارکی است!«

هری کینکاسپر اشمایکل
مجری مطرح تلویزیونی به تصمیم اخیر باشگاه های فوتبال 
برای بازنگری تصمیم بحــث برانگیز اخیر خود پرداخت. 
حدود دو هفته پیش باشــگاه های لیــگ برتری تصمیم 
گرفتند هزینه پخش هر بازی خود را در حدود ســه برابر 
افزایش دهند. بسیاری با این تصمیم مخالفت کرده و این 
شبکه ها را تحریم کردند. گری لینه کر در توییت خود ابراز 
امیدواری کرد در این جلســه بازنگری، باشگاه ها در این 

اوضاع سخت کرونایی از تصمیم اخیر خود کوتاه بیایند.

حساب رسمی اینستاگرام جام جهانی فوتبال به شکل جالبی 
به تولد هشــتاد ســالگی اســطوره برزیل یعنی پله واکنش 
نشان داده اســت. پله که با کسب سه عنوان قهرمانی در جام 
جهانی،همچنان پر افتخارترین است، اینستاگرام مسابقات را بر 
آن داشت طراحی گرافیکی از پله که جام ژول ریمه را به دست 
دارد و همین طور دیگر شماره 10 های برتر تاریخ تیم ملی برزیل 
یعنی زیکو، ریوالدو، رونالدینیو، کاکا و نیمار را منتشــر کند تا 

این گونه تولدش را تبریک بگوید.

جام جهانیگری لینه کر

ضد  حمله

ضرر 20 میلیارد تومانی شجاع به سرخپوشان 
ورزش: مدافع ملی پوش فصل گذشته پرسپولیس طبق قرارداد، اقدام به 
فســخ یکطرفه با این باشگاه به دلیل عدم دریافت مطالبات خود گرفت تا 
دیگر مجبور به پرداخت ۴00 هزار دالر نشود.خلیل زاده در صورت تسویه 
باشــگاه پرسپولیس مجبور به پرداخت این پول بود اما خیلی زود اقدام به 
دریافت برگه فســخ قرارداد خود کرد تا پرســپولیس را بابت دریافت حق 

ترانسفر به الریان قطر بی نصیب کند.
روندی که با بی تدبیری مدیران وقت باشگاه پرسپولیس همچون مهدی 
ترابی که به العربی پیوست رقم خورد تا سرخپوشان با وجود مشکالت مالی 
فراوان نتوانند آن را دریافت کنند. عدم مدیریت در پرداخت مطالبات این 
دو بازیکن که در مجموع نزدیک به 2۸0 میلیون تومان بود ســبب شد تا 
پرسپولیس حدود ۶50 هزار دالر )معادل 1۹ میلیارد و 500 میلیون تومان 

به قیمت ارز روز در بازار( از دست بدهد.

کاپیتان با کمترین قرارداد در پرسپولیس 
ورزش: ســیدجالل حسینی، کاپیتان پرسپولیس که در این فصل نیز به 
دلیل کمبود بازیکن در خط دفاعی، یکی از نفرات تاثیرگذار و قابل اعتماد 
یحیی گل محمدی محسوب می شود، همچنان با انگیزه باال به دنبال نمایش 

قدرتمند با پیراهن شماره ۴ است.
سیدجالل حســینی نیز همانند دیگر بازیکنان بندی مالی در قراردادش 
داشت که به او اجازه می داد برای ادامه همکاری با باشگاه وارد مذاکره شود و 
شرایط مالی خود را تغییر دهد؛ اما کاپیتان باتجربه سرخ ها با توجه به شرایط 
تیم و جدایی برخی بازیکنان، ترجیح داد که نسبت به این موضوع بی تفاوت 
باشــد. علیرغم اینکه قرارداد او به عنوان کاپیتان تیم از ارزش پایین تری 
نسبت به خیلی از بازیکنان برخوردار است، کارش را بدون حاشیه و ورود به 

این موضوع دنبال کند.

رادو درخواست پرسپولیس را رد کرد
ورزش: باشــگاه پرسپولیس از بوژیدار رادوشویچ درخواست کرد با حضور 
در ایــران مدتی به آن ها برای پرداخت طلبش مهلت دهد اما این بازیکن 

نپذیرفت.
حقوق دروازه بان کروات پرسپولیس بیش از پنج ماه است که عقب افتاده و تا 
زمانی که مطالباتش را دریافت نکند، حاضر به بازگشت به ایران نخواهد بود.

رادو نامه نگاری های خود را با باشگاه پرسپولیس انجام داده تا چنانچه این 
باشــگاه مطالباتش را پرداخت نکند قراردادش را یک طرفه فســخ کرده و 

خواهان دریافت کل قرارداد سه ساله اش از پرسپولیس شود.

بازگشت دیاباته به ایران
ورزش: شــیخ دیاباته مهاجم مالی تیم فوتبال استقالل بامداد دیروز وارد 

ایران شد.
به نقل از باشگاه استقالل قرار است این بازیکن پس از انجام تست های کرونا 

در تمرینات استقالل شرکت کند.

جام جهانی باشگاه ها برگزار می شود
 پرسپولیس یک گام تا مصاف احتمالی با بایرن

ورزش: به نقل از بین اسپورت، جام جهانی باشگاه ها با همان فرمت قبل 
در تاریخ 11 تا 23 ژانویه برگزار شود.  تاکنون حضور بایرن مونیخ قهرمان 
لیگ قهرمانان اروپا قطعی شده است و پرسپولیس اکنون به فینال راه یافته و 
منتظر مشخص شدن حریف خود در بازی نهایی است و در صورت قهرمانی 

به این رقابت ها راه خواهد یافت.
آکلند نیوزیلند نیز حضور خود را قطعی کرده است و الدحیل نیز که رامین 
رضاییان را در اختیار دارد به عنوان نماینده میزبان حضور دارد.  نماینده های 

آمریکای جنوبی و شمالی و آفریقا نیز هنوز مشخص نشده . 

گل رضاییان به الریان زیباترین گل هفته قطر 
ورزش: به نقل از الکاس، در حساس ترین دیدار هفته پنجم لیگ ستارگان 
قطر دو تیم الریان و الدحیل به مصاف هم رفتند. این دیدار تا آخرین دقایق 
با تســاوی یک بر یک دنبال می شد تا اینکه رامین رضاییان ستاره ایرانی 
الدحیل توانســت از روی یک ضربه آزاد دیدنی گل دوم الدحیل را به ثمر 
رساند تا تیمش برنده این دیدار شود و سه امتیاز ارزشمند را بدست آورد. 
گل رضاییان به عنوان زیباترین گل هفته پنجم لیگ ستارگان قطر انتخاب 

شد.

صدرنشینی وایله در شب گلزنی عزت اللهی
ورزش: از هفته ششــم رقابت های لیگ فوتبــال دانمارک، وایله در خانه 
آلبورگ به میدان رفت  و با نتیجه 3 بر یک پیروز شد. در این بازی سعید 
عزت اللهی بازیکن ایرانی از ابتدادر ترکیب تیم خود حضور داشت و به طور 

کامل بازی کرد.
وی در ایــن بازی یک کارت زرد گرفت و یک گل هم در دقیقه 1+۹0 به 
ثمر رساند.وایله با این برد 13 امتیازی شد  و در صدر جدول لیگ دانمارک 

قرار گرفت.

واکنش غفوری به درگیری با محمود فکری
ورزش: در حالی که شــایعاتی اطراف استقالل در یکی دو روز اخیر درباره 
درگیری میان محمود فکری و وریا غفوری، ســرمربی و کاپیتان استقالل 
مطرح شده است، غفوری با انتشار تصویر محمود فکری و حمایت از او در 
صفحه شــخصی خود به نوعی این شایعات را تکذیب و از رابطه خوبش با 

سرمربی استقالل خبر داد.

چند بازیکن جوان در راه پرسپولیس
ورزش: اکثــر بازیکنان جوان با شــرایط ســنی زیر 23 و زیر 21 ســال 
پرســپولیس در یکی دو فصل اخیر از سوی کادر فنی فعلی این تیم کنار 
گذاشته شده و فقط یکی دو نفر آن ها در جمع سرخپوشان باقی مانده اند، 
با توجه به همین مســئله قرار است به زودی چند بازیکن زیر 23 سال به 

عضویت باشگاه پرسپولیس در بیایند.

گزارش ویژه

منهای فوتبال

چرا سرمربی تیم ملی به انتخابی رودررو رضایت داد؟
غیرمنتظره ترین تصمیم بنا 

ورزش: کمتر کسی تصور می کرد محمد بنا به انتخابی رودرروی شاگردانش 
پیش از مسابقات جهانی رضایت دهد.

بعد از حواشی که باعث شد تا کادرفنی تیم ملی کشتی آزاد خبر از برگزاری 
مســابقات انتخابی در همه اوزان برای شناخت ترکیب جهانی خود بدهد، 
دیروز در خبری غیرمنتظره اعالم شد این انتخابی در تیم ملی کشتی فرنگی 

هم برگزار خواهد شد. 
تا جایی که به یاد داریم نام محمد بنا همیشــه کارشناسان را به یاد عدم 
برگزاری انتخابی می اندازد. البته که این اعتقاد آقای خاص کشتی ایران است 
که در تورنمنت های بین المللی شاگردانش را محک بزند و در نهایت عملکرد 

آن ها در همین مسابقات مالک او برای انتخاب نفر نهایی خواهد بود.
اما چه شده که محمد بنا هم برای اولین بار به انتخابی رودرروی شاگردانش 
رضایت داده؟ اینکه مدعیان هر وزن به صورت مستقیم با هم کشتی بگیرند 
و برنده همان یک مبارزه راهی مسابقات جهانی شود. این یعنی کادرفنی 

کمترین دخالت را در انتخابی ملی پوشان خواهد داشت. 
مثالً شــاید در ۸7 کیلو نتوان پیش بینی کرد که از بین رامین طاهری و 
حسین نوری کدام یک برنده انتخابی می شوند و سلیقه محمد بنا با توجه به 
آمادگی این دو کشتی گیر با نتیجه ای در انتخابی رخ می دهد، متفاوت باشد.

چیزی که مشخص است بنا به خاطر برگزار نشدن تورنمنت های بین المللی 
بــرای اولین بار به برگزاری انتخابی در تمامی اوزان رضایت داده اســت. از 
سویی با توجه به اینکه مسابقات جهانی 2020 نه گزینشی المپیک است 
و نه سطح باالیی نسبت به سال های اخیر دارد، بنا حساسیت چندانی روی 

نفرات اعزامی نخواهد داشت. 
البته در مجموع نفرات حاضر در اردو بازهم با سلیقه محمد بنا انتخاب شدند. 
مثالً اینکه خبری از ســعید عبدولی، کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی در 

سال های اخیر نیست و نام او در انتخابی هم گنجانده نشده است. 
یا اینکه در برخــی اوزان بنا با باال و پایین کردن وزن فرنگی کاران در پی 
جذاب تر کردن رقابت بین مدعیان اســت. مثالً اینکه محمدرضا گرایی به 

وزن ۶7 کیلوگرم رفته تا با حسین اسدی کشتی بگیرد. 
بدون شــک در این میان رقابت در ســه، چهار وزن از حساسیت باالتری 
برخوردار اســت. در وزن ۶0 کیلوگرم با حضور دو مدعی بزرگ یعنی پویا 

ناصرپور و علیرضا نجاتی احتماالً شاهد یک دوئل جذاب خواهیم بود.
در وزن ۸7 کیلوگرم رامین طاهری و حسین نوری رقابت نزدیکی خواهند 
داشت. در ۹7 کیلوگرم هم با حضور علیاری و بالی، شاید ساروی کار آسانی 

برای قهرمانی در انتخابی نداشته باشد.
و در نهایت اوج حساسیت در 130 کیلوگرم خواهد بود؛ جایی که سه مدعی 

یعنی امیر قاسمی منجزی، میرزازاده و یوسفی به مصاف هم می روند.

 راه اندازی کالس بوکس 
در تربیت بدنی آستان قدس رضوی

ورزش: مدیرعامل مؤسســه تربیت بدنی آستان قدس رضوی از راه اندازی 
کالس مجهز بوکس با همکاری هیئت بوکس استان در سالن های تربیت 
بدنی آستان قدس خبر داد. علیرضا تاج فیروز با اعالم این خبر اظهار کرد: در 
تفاهم نامه ای بین تربیت بدنی آستان قدس رضوی و هیئت بوکس خراسان 
رضوی، یکی از ســالن های این مؤسســه جهت راه اندازی و تجهیز کالس 
بوکس در اختیار این هیئت قرار می گیرد.  وی بیان کرد: با توجه به تقاضای 
زیاد برای افتتاح چنین دوره ای از سوی عالقه مندان به این رشته ورزشی و 
نیز کمبود سالن های مجهز در سطح شهر مشهد، راه اندازی کالس بوکس 
ضرورت پیدا کرد.  تاج فیروز با اشاره به اینکه این دوره ویژه آقایان در نظر 
گرفته شده است، اضافه کرد: این دوره برای آموزش و تمرین بوکس حرفه ای 
نیست که آسیب های جسمی بسیاری دارد، بلکه با امکانات و پوشش کامل 

بیشتر جنبه تمرینی و آموزشی دارد. 

نادی: برای مربیگری باید اسپانسر می آوردم
ورزش: کاپیتان سابق تیم ملی والیبال بعد از انتقالش به یک تیم دسته اولی 
گفت: برای حضور در لیگ برتر باید ارتباطات قوی داشــته باشید! علیرضا 
نادی درباره دلیل رفتنش به لیگ دســته اول والیبال گفت: نتوانستم در 
لیگ برتر بازی کنم و چون می خواستم والیبال را ادامه دهم، به لیگ دسته 
اول رفتم. البته با تیمی قرارداد بستم که هدفش صعود به لیگ برتر است و 
وضعیت خوبی دارد. کاپیتان سابق تیم ملی والیبال در پاسخ به این سؤال که 
قصد ندارد به مربیگری ورود کند، گفت: اتفاقاً قصد ورود به حوزه مربیگری 
را داشتم. با تیم شــهروند اراک هم صحبت هایی کردم که به من گفتند 
اسپانسر بیاور! من هم گفتم اگر بخواهم اسپانسربیاورم که خودم در تهران 

تیم تشکیل می دهم. 

شعبانی بهار: به بازگشت کامپوند خوشبین نیستم
فارس:غالمرضا شــعبانی بهار، رئیس فدراســیون تیراندازی با کمان در 
خصوص حذف کامپوند از بازی های آســیایی 2022 و پاســخ فدراسیون 
جهانی عنوان کرد: ما به فدراسیون جهانی نامه نوشته و پیگیر این موضوع 
هستیم آن ها هنوز به صورت کتبی پاسخ به ما نداده اند اما آن طور که به 
صورت پیامکی پرسیدیم گفتند این موضوع را پیگیری می کنند. سیدرضا 
صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک هم در این خصوص نامه ای را به 

شورای المپیک آسیا نوشته است.
رئیس فدراســیون تیراندازی با کمان در پاســخ به این سؤال که آیا شما 
خوشبین هســتید کامپوند به بازی های آسیایی برگردد، گفت: اگر چین 
مقاومت کند امیدوار نیســتم. در بازی های آسیایی جاکارتا هم ماده های 

انفرادی حذف و در واقع ۶ مدال کم شد.

نحوه برگزاری لیگ برتر والیبال مشخص شد
ورزش: نشست هم اندیشی به منظور بررسی نحوه ادامه لیگ برتر مردان 
سال ۹۹ دیروز با حضور رئیس و سایر مسئوالن فدراسیون والیبال، مدیران 
عامل و سرمربیان باشگاه های لیگ برتری، در سالن استاد فارسی آکادمی ملی 
المپیک و پارالمپیک تهران برگزار شد. با موافقت اکثریت شرکت کنندگان 
در این نشست، تصمیم گیری شد که ادامه لیگ برتر والیبال مردان سال ۹۹ 

جام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به شکل زیر انجام شود:
1- ادامه دور رفت مرحله مقدماتی به صورت متمرکز به میزبانی تهران در 
سه هفته برگزار می شود که البته بین هر هفته مسابقات، 15 روز استراحت 
در نظر گرفته خواهد شد. ادامه مسابقات دور رفت، در سه سالن به صورت 

همزمان انجام می شود.
2- دور برگشت مرحله مقدماتی نیز به صورت متمرکز و همانند لیگ ملت ها 

در پنج هفته برگزار خواهد شد.
3- در پایان دور مقدماتی هشت تیم به مرحله نهایی صعود می کنند. در این 
مرحله، تیم های اول با هشتم، دوم با هفتم، سوم با ششم و چهارم با پنجم 

به رقابت می پردازند.

zoom

ارائه کنم اما برخالف جوسازی های صورت گرفته این 
انتقال با مسئله حادی رو به رو نیست، بلکه به زودی با 

مذاکره طرفین مشکل برطرف خواهد شد.
عضــو هیئت مدیره اســتقالل در ادامــه توضیح داد: 
برخی افراد چنان با قاطعیت از مســئله انتقال نادری 
به استقالل سخن می گویند که گویا متن کامل قرارداد 
و شــرایط انتقال را در اختیار دارند در صورتی که تنها 
مسئوالن باشگاه و نادری در جریان این اتفاق هستند.

اما نکته مبهمــی که در خصوص نادری عنوان شــد 
موضوع رقم قرارداد وی با باشــگاه اســتقالل بود که 
سبب شــد نگرانی زیادی در این رابطه به وجود بیاید، 
گفته می شــود رقم قرارداد محمد نادری رقمی حدود 
7 میلیارد و ۴00 میلیون تومان اســت که این مسئله 

با واکنش تند محمود فکری رو به رو شده است ! البته 
به گفته عبدیان این رقم گمانه زنی رســانه ای است و 
صحت و سقم ندارد اما چنانچه استقالل این رقم را به 
نادری پرداخت کرده باشــد و حتی با وی توافق کرده 
باشد باید از این قرارداد به عنوان یک قرارداد جنجالی 

در فصل بیستم نام برد.

بازیکنان استقالل: 
به نادری پیش پرداخت می دهند با ما 

تسویه نمی کنند!
حمیدرضاعــرب: اعتراض بازیکنان اســتقالل علیه 
مدیریت باشــگاه اســتقالل که در تصمیمی عجیب 
بازیکنی را به خدمت گرفت که در پست او سه گزینه 
دیگر داشت هر روز شدت می گیرد. این اعتراض های 
زیر پوســتی به نحوه برخورد یکــی از اعضای هیئت 
مدیره اســتقالل با محمد نادری و تبعیض گذاشــتن 
میان او ودیگر بازیکنان اســت. عبدیان که مســبب 
حضور نادری در اســتقالل بوده مبلغــی را به عنوان 
پیش پرداخت به بازیکن سابق پرسپولیس داده است 
که این مســئله با اعتراض شــدید بازیکنانی مواجه 
شــده که هنوز بابت فصل قبل تســویه حساب خود 

را نگرفته اند. 
شــدت دلخوری ها به حدی است که برخی بازیکنان 
که دســتمزدهای کمتری در قیاس با دانه درشــت ها 
می گیرند از محمود فکری خواستند با مدیران باشگاه 
درباره پرداخت بدهی ها و تسویه حساب دستمزد سال 

قبل رایزنی کند. 
فکــری هم وقتی پنج روز پیــش مددی را در تمرین 
استقالل دید و به این موضوع اشاره کرد اما سرپرست 
مدیرعاملی باشگاه استقالل به فکری اعالم کرد تمام 
تمرکز باشــگاه اکنــون روی پرداخت بدهی شــفر و 
باشگاه پاختاکور است و عماًل بودجه ای برای پرداخت 
به بازیکنان خود ندارد. مــددی ابراز امیدواری کرده 
شــاید از منابع گوناگون تأمین اعتبار کند و بازیکنان 
راضــی شــوند و در روزهــای آتی بتواند بخشــی از 

مطالبات را پرداخت کند.
فکری بعد از جلســه با مددی بازیکنان را در جریان 
وضعیت مالی باشگاه قرار داد و از آن ها خواست کمی 

صبر کنند تا این مشکل برطرف شود.

پای دالر و یورو در میان بود

ستاره هایی که لیگ برتر را قال گذاشتند

لیگ قهرمانان اروپا
یوونتوس - بارسلونا

    چهارشنبه 7 آبان - 23:30 از شبکه سه

لیگ قهرمانان اروپا
دورتموند - زنیت

      چهارشنبه 7 آبان - 23:30 از شبکه ورزش

ورزش در سیما
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ادب و هنرادب و هنر

مغموم ماندن حسب حال نویسی در ایران

حســب حال نویسی نوعی زندگی نامه نویسی است که شخص به قلم 
خود تاریخ زندگی، شرح حال و اندوخته هایش را که برای دیگر افراد 
مفید باشــد می نگارد. به عبارتی دیگر مجموعه ای از خاطراتی است 
کــه نگارنده در مورد لحظات زندگی یــا رویدادهایی که در جمع یا 
خصوصی برایش رخ داده  را می نویسد. از آنجایی که فرد شرح حال 
خود را می نگارد اثر او به عنوان منبع دست اول شناخته می شود و از 
جنبه تاریخی قابل قبول است. هر چند که احتمال دارد بخش هایی 
از روایاتش به عمد یا غیرعمد حقیقت نداشــته باشد که باز وظیفه 

محققان است در این ارتباط  نظر بدهند. 
از اواخر قرن بیســتم شــرح حال به عنوان زیربخشی از زندگی نامه 
در نظر گرفته شــد، هر چند که با زندگی نامه تفاوت دارد. متأسفانه 
حسب حال نویســی ســابقه چندانی در ایران ندارد و نسبت به سایر 
انواع ادبی نیز نتوانسته برای خود در جامعه ادبی ، فرهنگی و سیاسی 
کشور جایی باز کند. به زعم برخی صاحبنظران شرح حال نویسی در 
گونــه ادبیات اعترافی قرار می گیرد و علت تأخیر وقوع و عدم تثبیت 
آن در ایران،  عدم باور به فلســفه اعتراف کردن در اســام است. در 
صورتی که در غرب اعتراف کردن در کلیســا بخشــی از مناســک 
دینــی قرار دارد. شــاید بتوان ناصرالدین شــاه را جزو پیشــگامان 

شرح حال نویسی در ایران دانست. 
ســفرهای او به خارج و نگارش ســفرنامه ها و شــرح حال خود در 
ایــران موج بزرگــی را ایجاد کرد که بســیاری از صاحب منصبان و 
ادیبان را واداشــت شــرح حال خود را بنویسند و این موج تا اواسط 
حکومت پهلوی هم ادامه داشــت، اما به تدریــج از رونق افتاد و به 
وادی فراموشــی سپرده شد. براســاس اطاعات ثبت شده تحلیل و 
بررســی زندگی فرد، اوضاع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
دوره های مختلف امکان پذیر اســت. شاید تاریخ نتواند همه حوادث 
خاصه رویدادهای جزئی اما مهم را ثبت کند، اما شرح حال می تواند 
بسیاری از حقایق روزگار را ماندگار کند. توجه به این مسئله ضروری 
است که غالب شــرح حال نویسی ها را سیاسیون نگاشته اند و کمتر 
نویســندگان و شاعران کشــور به این کار مبادرت ورزیدند. بی شک 
نگاشتن شــرح حال نویسنده مطرح کشــور جدای از مطرح کردن 
مســائل تاریخی و اجتماعی می تواند در بازشــناخت آثار ادبی فرد 

نویسنده کمک کند.
 این آثار همچنین می تواند در واکاوی دنیای درون نویســنده سهم 
مهمــی را ایفا کند. جــدای از این برای مخاطبــان آثار ادبی مطلع 
شــدن از جزئیات زندگی و باورهای فردی نویسنده می تواند بسیار 
جذاب باشد. نویسندگان داستان در شرح حال خود حتی می توانند 
تجارب ارزشمند خود در داستان نویسی را مطرح کنند. بیان حس ها 
و تحوالت فکری و روحی نویســنده هــم  می تواند مهم و تأثیرگذار 
باشــد. بی شک عدم تمایل نویسندگان به نگاشتن شرح حال خود و 
فقدان فرهنگ شرح حال نویسی لطمه های زیادی را به پیکره ادبیات 

کشور می زند و خواهد زد. 
جــا دارد مراکز ادبی و هنری آنچنان که در گذشــته دیدیم همت 
کرده و خاطــرات رزمندگان جنگ را جمــع آوری کنند و اقدام به 
ایجاد جریانی بزرگ در حوزه شرح حال نویسی کنند.آنان می توانند 
بودجــه ای را در نظــر بگیرند و طرحی بــزرگ را تدوین کنند و از 
نویســندگان بخواهند شرح حال خود را به رشــته تحریر درآورند. 
البته این بهتر اســت که هر نویســنده عادت کند هــر روز به ثبت 
اندوخته های خود  اقدام کند، اما تا زمانی که فرهنگ نگارش شــرح 
حال میان ادیبان کشــور جا نیفتاده اســت، متولیان امور فرهنگی 
می توانند چنین طرح هایــی را راه اندازی کنند. نکته جالب در ایران 
این اســت که با وجود تمام دلسوزی ها  و  رهنمود دادن های برخی 
صاحبنظران، هیچ گاه ردپایی از تحقق طرح های پیشــنهادی دیده 

نمی شود. 

 ادب و هنــر/ محبوبه ناطق  ســیدمیثم 
موســویان، نویســنده  جوان و پرکار همدانی 
اســت که با نثری دلنشین و گاه همراه با طنز 

خواننده را همراه خود تا آخر کتاب می برد.
از جملــه کارهــای چاپ شــده او»میوه های 
رســیده«، »اذان بی موقع«، »ما هم هستیم«، 
»من محمــد بروجردی هســتم«، »بخارهای 
رنگی«، »ســفیدی پرکاغ«، »شهید خودم«، 
»پرده داران دوست«، »بچه ها دیرتون نشه« و 

»مجموعه داستان غواص ها« است. 
موســویان در جوایز متعدد ادبــی حائز رتبه 
شــده اســت. در یازدهمین دوره جایزه ادبی 
جال آل احمد از این نویســنده در بخش آتیه 

داستان نویسی تقدیر شد. 
 به تازگی » کاه پوســتی ها« در 120 صفحه 
و حول محور زندگی شــهید آیت اهلل مدنی که 
به »دومین شــهید محراب انقاب اســامی« 
معروف اســت، توسط نشر صاد وارد بازار شده 

است.
و موضوع  انتشار»کاه  پوســتی  ها« دســتاویز 

گفت وگوی ما با میثم موسویان شد.
»کاه پوستی ها« با نگاهی داستانی به مقطعی 
از زندگــی شــهید آیت اهلل مدنــی می پردازد. 
پسربچه ای به طور ناخواســته مأمور می شود 
از آیت اهلل مدنی در آذرشــهر جاسوسی کند و 
به پدر خودش که مأمور رژیم اســت، گزارش 
بدهد. به این پســربچه که راوی کتاب اســت 
آموزش داده می شود، مؤذن و مکبر مسجدی 
شــود که آقای مدنی پیشنماز آن است؛ اما در 
ادامه متوجه عمل جاسوسی می شود، در حالی 
که شــیفته آیت اهلل مدنی هم شده است. این 
امــر همزمان با تبعید آقای مدنی از آذرشــهر 
می شود تا زمان انقاب. پسربچه با تهدید پدر 
وارد خدمت سربازی می شود. در ادامه شرایط 
به گونه ای رقــم می خورد کــه او وارد یگانی 
می شــود که مأمور اســت مردم همدان را که 
با هدایــت آیت اهلل مدنی علیه رژیم شــورش 

کرده اند، آرام کند. 

به س کجا  از  »کاله پوســتی ها«  نوشتن   
شما سفارش شد و شما چه منابعی برای 

نوشتن در اختیار داشتید؟ 
 از مؤسســه آیت اهلل مدنی، اما دالیل شخصی 
خودم هم بود. نخســت اینکه مؤسسه آیت اهلل 
مدنــی در آذرشــهر طرح های زیــادی مانند 
مدارس، خیریه، قرض الحســنه و مهدیه کلید 
زده کــه باقیات الصالحات ایشــان اســت و ما 
مدیون ایشــان هستیم. مؤسسه آیت اهلل مدنی 
منابــع مورد نیاز را در اختیار گذاشــت و این 
کار انجام شد. ضمن اینکه استادم آقای دکتر 
محمدرضــا فریدونی بــه نقل از استادشــان 
حضــرت آیــت اهلل یعقوبی قائنــی از معنویت 

آیت اهلل مدنی تعریف می کردند. 
با توجه به اسناد ســاواک تمام منابعی که در 
مورد زندگی آیت اهلل مدنی است، جزئی پردازی 
شــده، اما باقی ماجرا زندگی یک جاســوس 
کوچک اســت. هر چه در مورد آیت اهلل مدنی 
است مستند و حقیقی است و آنچه درباره این 
نوجوان اســت زاییده ذهن نویسنده است. این 
را هــم بگویم که این کتاب در قالب یک رمان 
نوجوان با نام »زمســتان مردی« در جشنواره 

»رمان انقاب« صاحب رتبه شد.  

 این کتاب تالشــی بین وقایع نگاری و س
رمان است؟

 نــه؛ در این کتاب با رمان و داســتان روبه رو 
هســتیم و زندگــی آیت اهلل مدنــی را روایت 
می کنیــم. تمام رمان های تاریخی همین گونه 
هستند. اگر نویسنده بخواهد امانت را در حق 
شــخصیت تاریخی کتابش حفظ کند، برایش 
دیالوگ یا حادثــه ای را جعل نمی کند. ضمن 
اینکه در کتاب ما بیشــتر به جزئیات زندگی 

نوجوان پرداختیم تا آیت اهلل مدنی.

به نوعی است که س از رمان   بخش هایی 
طبق کلیشه ها شــعاری شده است، مثاًل 
ساده انگاشتن ساواک که بخواهد از یک 
بچه برای جاسوســی و پیشبرد اهدافش 
آن هم بــرای شــخصیتی مثل آیت اهلل 
مدنی استفاده کند. برای این بخش ها چه 

توضیحی دارید؟  
 در آن برهــه زمانــی، ابتدا ســاواک در کار 
نبود بلکه نخســت شــهربانی آذرشهر متوجه 
فعالیت هــای آقای مدنی شــد کــه کارخانه 
مشروب ســازی آذرشــهر را تهدید کرده و در 
ســخنرانی های خود می خواهد کاه پهلوی را 
براندازد. او دوســتانی را دور خود جمع کرده 
بود که کاه پوســتی به ســر بگذارند، اما در 
این میان یک کارگر کارخانه مشروب ســازی 
که از کار بیکار شــده و به شــدت با آیت اهلل 
مدنی دشــمن بود، با رئیس شــهربانی رکن 
2 آذرشــهر دوســتی می کند و با هم تصمیم 
می گیرند پسرش، ســخنان آیت اهلل مدنی در 
مسجد آذرشــهر را بنویســد. در واقعیت نیز 
ســخنرانی هایی از ایشــان در اســناد ساواک 
وجود دارد که توسط یک رابط شهربانی نوشته 
شده است. ما تصمیم گرفتیم این رابط را یک 
نوجوان قرار دهیم در حالی که این شخصیت 

مابه ازای بیرونی ندارد.

 راوی داســتان یک نوجوان اســت س
و داســتان با لحن یــک نوجوان روایت 
می شود، اما در ادامه لحن تغییر می کند. 

این  امر عامدانه است؟ 
 بله. این شــخصیت در ســه بخــش متحول 
می شــود. در بخــش نخســت دوره نوجوانی 
فردی اســت که با خانواده اش درگیری دارد، 
در بخــش دوم، دغدغه هــای نوجوانی دارد، 
پدرش سربه نیســت شده، جا و مکانی ندارد و 
شــاگردهای آیت اهلل مدنی در مسجد به او جا 
داده اند. او تأثیر مثبتی از آیت اهلل مدنی گرفته 
و از کاری که درباره ایشان انجام داده احساس 

گناه دارد. 
در فصل ســوم 17ساله اســت و متوجه شده 
آیت اهلل مدنــی، رئیس حوزه علمیه لرســتان 

اســت و از این رو می خواهد کتاب هایی برای 
ایشــان ببرد که دستگیر می  شود. پدر نوجوان 
کسی است که او را برای بازجویی می برد و بعد 
متوجه می شود پســر خودش است و از اعدام 
نجاتش می دهد و این امر موجب می شود او را 

به سربازی بفرستند. 

 چطور شــخصیت های تاریخی معاصر س
نظیر شهید مدنی می توانند وارد داستان 
ایرانی شــوند و چرا کمتر بــه این نوع 

داستان نویسی توجه شده است؟ 
 این حیطه چون تلفیقی بین تاریخ وتخیل است، 
باب حمله به نویســنده را بــاز می کند. از طرفی 
ممکن است به تضییع حقوق شخصیت تاریخی 
و از طرفــی به عدم خاقیت و خلق چیزی جدید 
متهم شــود. ورود به این حیطــه کمی ظرافت 

می خواهد تا از هیچ سمت بام رمان نیفتد. 

ویراستاری ضعیف س می رســد  نظر  به   
کتاب به داســتان ضربه زده اســت. در 
جلسه نقد و بررســی کتاب شما هم  به 
ویراستاری کتاب اشاره شد. توضیح شما 

چیست؟ 
 در جلســه نقد و بررسی کتاب نبودم، پس از 
ویراســتاری هم کتاب را ندیدم که ببینم چه 
ایرادهایی گرفته اند، امــا به هر حال تخصص 
من ویراستاری نیســت و از طرفی من هم در 
نوشــتن کمی بی دقتم و معموالً ویراستار باید 
روی کتــاب من خیلی کار کند. باید ببینم در 

این جلسه چه گفته اند!  

 در جایــی نــام این کتــاب »ارتش س
کاله پوســتی ها« عنوان شده، کدام  یک 

درست است؟ 
 مؤسســه شــهید مدنی به صورت محدودی 

بخشــی از این کتاب را آن هــم نه به صورت 
کامل چاپ کرد و به دســت مردم رســاند که 
نامش ارتش کاه پوســتی ها بود، اما نشر صاد 
آن را به صــورت کامل تر و نه گزینشــی و با 
تغییراتی در شابک اول چاپ کرده و در چاپ 

جدید، عنوان کتاب »کاه پوستی ها« است. 

 شما نویســنده جوانی هستید و آثار س
زیادی تاکنون نوشته اید و پرکار محسوب 
می شــوید. در ایــن شــرایط چه طور 

می توانید آثارتان را به چاپ برسانید؟ 
سابقه نویســندگی من 15 ســال و تقریباً از 
دوران دانشگاه اســت. ماحصل این مدت 15 
کتاب اســت که قطعاً کتاب اولــم با کارهای 
اکنون تفاوت محتوایی و ســاختاری دارد. اگر 
15 ســال پیش نخســتین کتاب من را چاپ 
نمی کردند ممکن بود این مســیر را طی نکنم. 
هــر چند گروهی معتقدند نویســنده باید کم 
کتاب چــاپ کند و بگذارد آنچــه در ذهنش 
اســت، شــکل بگیرد. با این حال نظر من این 
نیست و معتقدم نویسنده کسی است که بتواند 
از نویسندگی اش درآمد داشته باشد. وقتی اثر 
من را می خرند، می نویســم و می فروشم. حاال 
ممکن اســت 20 ســال دیگر از امروزم خیلی 
جلوتر باشم و ممکن است از همین فردا دیگر 

ننویسم. تمام اوقات من به نوشتن می گذرد. 

 بــه صــورت حرفه ای نویســندگی س
می کنید؟

 بلــه، مــن زندگــی و خانــواده ام را بــرای 
نویســندگی ام گذاشــتم و دائم می نویســم. 
خواندن و نوشــتن کار مداوم من اســت و به 
این کار آلوده شــدم. درست اســت برخی از 
نویسنده ها همین قدر کار می کنند، ولی کمتر 
اثری منتشــر می کنند، اما مــن در چاپ اثر 

وسواس ندارم. 
وقتی می نویسم خوشحال می شوم و می گویم 
همیــن را چاپ کنید. ممکن اســت بعداً کلی 
به آن انتقاد شــود، اما شــلختگی و بی نظمی 
خصوصیت کاری من است و خیلی به آن ایراد 
نمی گیــرم، حتی در مــورد کارهای دیگران و 
شــاید  به همین دلیل اســت که تعداد آثارم 
زیاد است. البته ممکن است کاری را بازنویسی 
کنــم، اما فقط محتــوای آن را تغییر می دهم 

نه ساختار.
چنانکه من نویسنده ای هستم که در کارهایم 
محتــوا به فرم می چربد. امیــدوارم اگر نقصی 
در فرم و ... اســت با توصیه منتقدان و تجربه 

بیشتر خودم بهتر شود. 

 موقع نوشــتن بــه برون ریزی آنچه س
در ذهن دارید می اندیشــید یا سلیقه و 

خواست مخاطب مدنظرتان است؟
 نه؛ من کاری بــه مخاطب ندارم، آنچه خودم 
را خوشــحال می کند می نویسم. شانس آوردم 
آنچه دوســت دارم و می پسندم مورد حمایت 
جمهوری اسامی هم هســت که به چاپ های 
متعــدد می رســد. اگــر برعکس بــود چنین 
اتفاقی نمی افتاد و یــک کتاب هم ممکن بود 
نداشته باشــم، ولی انتخاب های من براساس 
 خوشــامد افراد نیســت و به آنچه می نویسم 

معتقدم.  

برش

معتقدمنویسندهکسیاستکه
بتواندازنویسندگیاشدرآمد
را من اثر وقتی باشد. داشته
میخرند،مینویسمومیفروشم.
حاالممکناست20سالدیگر
و باشم جلوتر خیلی امروزم از
ممکناستازهمینفردادیگر
به من اوقات تمام ننویسم.

نوشتنمیگذرد

مهر: آیین اختتامیه چهاردهمین دوره جایزه کتاب شعر سال ایران به انتخاب 
خبرنگاران، ظهر دوشــنبه پنجم آبان 1۳۹۹ به صورت مجازی برگزار شــد. 
در این دوره در بخش کتاب ســال شــعر، کتاب »هفتاد کشــیش یخی« از 
میان نامزدهای نهایی »به رنگ دانوب« اثر واهه آرمن توســط نشــر چشمه، 
»پشیمانم کن« ســروده عباس صفاری از نشر چشمه، »سه گانه خاورمیانه« 
ســروده گروس عبدالملکیان از نشــر چشــمه  و کتاب »و احتمال چاقوی 
ابراهیم« ســروده ســیدرضا ملکی از نشــر مانیا هنر، به عنوان اثر برگزیده 

انتخاب شد.  
همچنین در بخش ویژه شــاعران بدون کتاب که هر ســاله با هدف کشــف 
استعدادهای شعری در هر سن و جغرافیایی برگزار می شود، حسن جنت مکان 
که با یک مجموعه شــعر سپید در این دوره از جایزه شرکت کرده بود،  مقام 
نخســت را کســب کرد. مقام دوم را حمیدرضا ظرافت و مقام سوم را مهران 

عزیزی از آن خود کردند.

»هفتاد کشیش یخی« 
برگزیده جایزه کتاب سال 

شعر خبرنگاران شد 

ایبنا: مدیر دفتر گسترش شعر و ادبیات داستانی مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، با خبر
اعام خبر ثبت کتابخانه خصوصی ابوالفضل زرویی  نصرآباد، از برنامه های دفتر گسترش 

شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران به مناسبت هفته کتاب خبر داد.
بهروز جالی گفت: تولید و انتشــار کلیپ معرفی کتاب برای نخستین بار و راه اندازی 
کتابخانه تخصصی شعر و ادبیات داستانی از مهم ترین برنامه های دفتر گسترش شعر و 
ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران در بیست و هشتمین دوره هفته کتاب کشور 
است. همچنین بزرگداشت عبدالرحمان جامی، ثبت کتابخانه مرحوم زرویی نصرآباد 
و کمک به تجهیز کتابخانه انجمن های ادبی شناســه دار، بخش دیگری از برنامه ها و 
فعالیت های دفتر گسترش شعر و ادبیات داستانی در هفته کتاب است.  وی در ادامه با 
توضیح اینکه تولید و انتشار بیش از 100 کلیپ معرفی کتاب های برجسته حوزه شعر و 
ادبیات داستانی با نام ادبیات  روی خط، در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: از برنامه هایی 
که حضور آن ها در هفته کتاب برای دوستداران کتاب و ادبیات ضروری به نظر می رسد، 

بررسی و معرفی کتاب های برجسته شعر، داستان، نقد ادبی و مستندنگاری است.

کتابخانه خصوصی 
ابوالفضل زرویی 
 نصرآباد ثبت شد

رویداد

گفت وگو با میثم موسویان، نویسنده پرکار همدانی  به انگیزه انتشار اثر جدیدش

»کاله پوستی ها« علیه کاله پهلوی

در حوالی داستان

کامران پارسی نژاد، نویسنده و منتقد
annotation@qudsonline.ir

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 169-اصلی اراضی صدرآباد

1-ششدانگ یکباب ساختمان از پالک 144 فرعی از 169 اصلی فوق به مساحت 106/84 متر مربع ابتیاعی آقای احمد 
علیزاده از محل مالکیت رسمی غالمحسین حمایلی برابر رای شماره 1743-99 مورخه 1399/06/26- کالسه 99-0113
لذا بدینوسیه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود. آ-9907765
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/08/07 تاریخ انتشارنوبت اول1399/07/22    

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
شهرستان فردوس

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
آقای حسین غزلباش فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت179/31متر مربع ، از پالک 
877 فرعی از 2 � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه از محسن دادخواه � مکان وقوع ملک : شهرستان 

فردوس � خیابان شهید عزتی 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 

صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9907768
تاریخ انتشار نوبت اول:   22/ 1399/07             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/08/07

محمود جهانی مهر  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
شهرستان فردوس

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
اقای کاظم  امیر عباسی فرزند ذبیح اله نسبت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی ، به مساحت 273/47 متر مربع ، از 
پالک 3473 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس ، از محل مالکیت مشاعی خودشان � مکان وقوع ملک شهرستان 

فردوس � خیابان امامت 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9907771
تاریخ انتشار نوبت اول:   22/ 1399/07
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/08/07

  محمود جهانی مهر  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

س���ند مالکی���ت خ���ودرو س���واری س���مند ال ایک���س 
م���دل 1388به ش���ماره  پ���اک  12 ای���ران 315 ه 39 
شاس���ی   ش���ماره  موت���ور12488254311و  ش���ماره  و 
NACC91CC4AF770534 ب���ه ن���ام ج���واد جوانمرد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
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ب���رگ س���بز، س���ند کمپان���ی و س���ند محض���ری،کارت 
س���اینا م���دل 1396 رن���گ 

و بیم���ه نام���ه خ���ودروی 
س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 64ن437 ای���ران 74  
و ش���ماره شاس���ی   M158488792 موت���ور ش���ماره 
NAS831100H5744308 به مالکیت نعمان عظیمی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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م���درک گواهینام���ه موق���ت ف���ارغ التحصیلی 
اینجانب س���جاد تونک فرزند ش���مس علی به 
شماره شناسنامه 11428 درمقطع کارشناسی 
ارش���د رش���ته مهندس���ی م���واد - خوردگ���ی و 
حفاظت مواد  صادره از واحد دانش���گاهی یزد 
مفقود گردیده اس���ت و فاقد اعتبار می باش���د 
از یابنده تقاضا می شود  مدرک را به دانشگاه 

آزاد یزد ارسال نماید .
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برگ س���بز و س���ند موتور س���یکلت مدل 94 رنگ 
س���فید به شماره انتظامی 68288/773  شماره 
موتور 20063 و شماره شاسی 9454500 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز خودروی وان���ت پیکان م���دل 1384 رنگ 
س���فید به شماره انتظامی 514د14 ایران 94  شماره 
موتور 11284044155 و ش���ماره شاس���ی 12125480 
ب���ه مالکیت امیرحیدر نژاد مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز و کارت موتور س���یکلت آپاچی مدل 1389 
انتظام���ی 76445/773   ب���ه ش���ماره  رن���گ س���فید 
ش���ماره موت���ور 0E6AB2074931 و ش���ماره شاس���ی 
ج���واد  مالکی���ت  ب���ه   NE8***160B8910706
حس���ن پ���ور مقدم مفق���ود گردیده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
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پروانه حمل ساح ش���کاری به سریال 1787009 
متعل���ق ب���ه اینجان���ب علیرض���ا عباس���ی فرزن���د 
محمدرض���ا در مورخ���ه 93٫7٫2 در شهرس���تان 
چن���اران مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.
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برگ سبز وتاییدیه نقل وانتقال موتورسیکلت پیشرو 
پارس تریل 250س���ی س���ی م���دل 1394به ش���ماره 
موت���ورNEO249JA156086  زرد رن���گ ب���ه ش���ماره 
انتظام���ی588-42439 متعل���ق ب���ه فرش���ید زرودی 

مفقود شده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.       
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برگ سبز خودروی سایپا 131 مدل 1394 رنگ سفید 
به شماره انتظامی 374ن57 ایران 12  شماره موتور 
 NAS411100F1157877 5470519 و ش���ماره شاس���ی
به مالکیت محمدصادق کریم���ی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ) مرحله اول(
 تاریخ انتشار: 99/08/07

جلس��ات مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده مرحله اول شرکت تعاونی طالیه داران صحاب صنعت هشتم 
از س��اعت 7 الی 13 روز س��ه شنبه مورخه 99/8/20  در حوزه های شش��گانه کاری اعضای محترم در محل 
کارش��ان برگ��زار می گردد. ل��ذا از کلیه اعضای محترم مس��تقر در هری��ک از حوزه ها دعوت می ش��ود با 
دردس��ت داشتن کارت شناس��ائی معتبر در حوزه مربوطه در راس ساعت اعالم شده حضور یافته و نسبت 

به اعمال رای در خصوص دستور جلسه ذیل اقدام فرمایند.
انتخاب نمایندگان جهت حضور در مجامع عمومی مرحله دوم)به ازاء هر ده نفر یك نفر نماینده(

یادآوری:
1- اعضای محترمی که تمایل به کاندید ش��دن جهت نمایندگی اعضاء برای حضور در مجمع عمومی و مرحله 
دوم را دارند می توانند حداکثر تا قبل از برگزاری جلس��ات مجمع عمومی فوق الذکر در س��اعت اداری به 

دفتر شرکت تعاونی مراجعه و ثبت نام نمایند. 
2-اطالع��ات تکمیل��ی در رابطه ب��ا محل حوزه های اخذ رای و تعداد نمایندگان ه��ر حوزه  از طریق پیامک و 

نصب اطالعیه در مراکز مربوطه به اطالع اعضای محترم خواهد رسید. 
3-در صورتیک��ه حض��ور عضوی در هریک از جلس��ات مجمع عمومی مرحله اول مقدور نباش��د فرد مذکور 
می توان��د ح��ق رای و حضور خود را ب��ه موجب وکالتنامه کتبی ب��ه عضو دیگر یا نماینده ت��ام االختیار خود 
واگ��ذار نمای��د که در این صورت هر عضو عالوه بر رای خود حداکثر تا س��ه رای ب��ا وکالت و غیر عضو فقط 
یک رای می تواند با وکالت نامه باش��د. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایس��ت به همراه نماینده خود 
ودرس��اعت اداری و تا ی��ک روز قبل از زمان برگزاری مجمع عمومی مرحله اول به دفتر ش��رکت تعاونی با 

همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت اخذ ورقه ورود به جلسه مجمع عمومی مراجعه نماید.
,ع هیئت مدیره شرکت
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