
كاش هميشه اين گونه بود
سيد محمد حسينى، وزير اسبق فرهنگ 
و ارشاد اســالمى و دبيركل فعلى كانون 
دانشگاهيان ايران اســالمى، در واكنش 
به صحبت هاى اخيــر رئيس جمهور در 
مجلــس، در صفحه توييترش نوشــت: 
«ناراحتى رسانه هاى بيگانه از اين جمله 
رئيس جمهور در مجلس: «سياست هاى 
ما را مقام معظم رهبرى مشــخص مى كند، همه ما مســير واحدى را طى 
مى كنيم و در مسائل ملى اختالفى وجود ندارد».  اى كاش هميشه اين گونه 
ســخن گفته شود و همواره عمل گردد، نه سخنانى كه اغيار با شور و شعف 

نقل و تحليل كنند!»

آن قدر «تانوس» نباش!
محمدجــواد آذرى جهرمــى با انتشــار 
پستى در صفحه توييتر خود، به تحريم 
سازمان فضايى كشورمان توسط آمريكا 
واكنش نشان داد. آذرى جهرمى نوشت: 
«نمى توانم آمريكا را حتى در اين تصوير 
بيابم، چه برســد به اينكه فضا را تحريم 
كند. جهان و آينده روشن متعلق به همه 
است نه يك عده محدود. آقاى ترامپ تقليد از تانوس را متوقف كن». تانوس 
شخصيتى منفور در فيلم هاى «اونجرز» است كه هدفش كشتن تعداد زيادى 

از مردم دنيا براى بهبود زندگى عده محدودى است!

بايد قدرش را دانست
حســام الدين آشــنا، مشــاور فرهنگــى 
رئيس جمهور با انتشــار پستى در صفحه 
توييتر خود به تمجيد از ســريال پربيننده 
شبكه 3 ســيما  به اســم «بانوى سردار» 
پرداخت. اين مجموعه به كارگردانى پرويز 
شيخ طادى  از توليدات صداوسيماى مركز 
چهارمحال و بختيارى است كه اين روزها در 
كنداكتور شبكه 3 قرار گرفته است. بانوى سردار داستان زندگى نخستين بانوى 
سردار ايرانى است كه مقابل انگستان و حكومت رضاخان ايستادگى كرد. آشنا در 

توييتر نوشته است: «مجموعه تلويزيونى بانوى سردار را بايد قدر شناخت».

كتاب خوب بخوانيم
«فضه ســادات حسينى» مجرى تلويزيون 
با انتشــار تصويرى از «كتــاب روضه» در 
اينستاگرامش نوشــت: «دنبال بهانه بودم 
براى نوشتن از محرم. ترجيح دادم يك كتاب 
خوب معرفى كنم. كتابى دقيق و مســتند 
متناسب حال و  روز اين شب هايمان. در اين 
كتاب موارد ضعيف كتاب اصلى به قلم مال 
حســين واعظ كاشفى حذف و بقيه كتاب هم با منابع تاريخى معتبر و مستند، 
تصحيح شده؛ كتابى كه نه فقط يك كتاب كه باقيات الصالحات ارزشمندى براى 
نويسنده و ناشر است. تمام عوايد اين اثر از جانب نويسنده و نشر كتابستان وقف 
شده! و چه ارزشى باالتر از خواندن يك كتاب خوب و مشاركت در اين كار خير 
ارزشمند و سهيم شدن در ثوابش... براى آن دنيا كارهاى زيادى مى  شود كرد، فقط 

كافى است كمى زرنگ باشيم و حواسمان را جمع كنيم».

 مجيد تربت زاده  اگر قبول داريم كه شــناخت هر 
چيزى با شــناخت نقطه مقابل يا متضادش ممكن تر 
مى شود، چرا نپذيريم كه براى شناخت برخى انسان ها و 
شخصيتشان بهتر است اول برويم سراغ دشمن و نقطه 

مقابل آن ها؟ 
شما را نمى دانم اما خوِد من، در حزن و اندوه ُمَحّرمانه ام، 
شايد از سر دلسوزى، گاه و بيگاه به اين فكر كرده ام كه 
مثالً چرا امام حسين(ع) ماجراى كربال را جورى تمام 
نكرد كه هم گردن به بيعت با يزيد نگذارد و هم خود و 
يارانش زنده بمانند؟ يا چرا به راهى نرفت كه چند سال 
پيش برادر بزرگ تر و بزرگوارش رفته بود؟ البته به اين 
هم فكر كرده ام كه پرســش هايى از اين دست، وقتى 
سراغ آدم مى آيد كه يكى دو جاى امام شناسى اش لنگ 
مى زند. شما هم تا امروز گاهى مثل من فكر كرده ايد؟ 

شايد ضعف و اِشكال «حســين شناسىِ» برخى از ما 
ريشــه در همان مطلبى كه باالتر گفتيم داشته باشد. 
يعنى «يزيدشناسى»مان هم بى عيب و اشكال نيست، 
چون «يزيد» و يزيد ها را خوب نمى شناسيم، گاه و بيگاه 

در يافتن علت براى رفتار امام هم درمى مانيم.

  چطور شاعر شد؟
احتماالً سال بيست و ششم هجرى قمرى به دنيا آمد. 
مادرش- ميســون - به هر دليل، زندگى در دمشق و 
در كنــار معاويه را تاب نيــاورده و مى گويند در دوران 
شيرخوارگى يزيد (شايد هم باردارى) از همسرش جدا 
شــد تا تحفه اموى در ميان قبيله مادرى بزرگ شود. 
مردمان قبيله «حوارين» پيشــينه مسيحى داشتند و 
اغلبشــان در فصاحت و بالغت مشهور بودند و دستى 
در شعر و شاعرى داشتند. اين را گفتيم كه اگر فرصت 
شد در ادامه مطلب از شاعرى يزيد بگوييم، از خودتان 

نپرســيد فرزند معاويه كى و كجا فرصت شاعر شدن 
پيدا كرده و ادبيات آموخته بود؟ از تاريخ نويســان، چه 
آن هايــى كه با نفرت و لعنت از او يــاد كرده اند و چه 
آن هايــى كه به هر دليل او را به عنوان حاكم و خليفه 
وقت ستوده اند، هيچ كدام حاضر نشده اند صفات اخالقى 
منفى او، شراب خوارى، بوالهوسى، ميمون بازى و خيلى 
چيزهاى ديگرش را كه البد تا امروز بارها و بارها شنيده 
و خوانده ايد، كتمان و الپوشانى كنند. يزيد چه در تاريخ 
و چه در زمان خودش همان قدر كه در خالفت كردن، 
كشتن فرزند پيامبر(ص) و شعر گفتن معروف است، به 
فساد هم شهرت دارد. بعيد هم مى رسد حاكمان پيش 
و پس از او توانسته باشند از اين حيث به گرد پاى پسر 

معاويه هم برسند.  

  راز و رمز جنگ
البته مسئله اين نيســت كه در ميان خلفا و حاكمان 
پس از پيامبر(ص)، يزيد از زمين تا آسمان با بقيه فرق 
مى كند. نكته مهم ترى كه كمك مى كند شــخصيت 
دشمن امام را بهتر بشناسيم اين است كه از حيث نگاه 
به زمامدارى، اعتقاد به مبانى اســالم و رفتار و گفتار، 
ايــن فرد حتى با حاكم پيش از خود يعنى پدرش هم 
بسيار متفاوت است. آن قدر متفاوت كه حتى اگر دوره 
حكومت او با حيات امام حســن(ع) همزمان مى شد، 
محال بود تاريخ، رخــداد صلح ميان امام(ع) و يزيد را 
به خود ببيند. ســاده تر اينكه، حسن و حسين (ع) سر 
ســوزنى در رفتار و كردار و زمامدارى احتمالى جامعه 
با هم فرق ندارند بلكه اين دشمنانشــان هســتند كه 

به شدت با هم متفاوتند.
يزيــد، خالفــت و حكومت را نه از راه رأى شــوراها و 
ريش ســفيدها و نه حتى مثل پدرش با زور و دسيسه 

و سياست بازى به دست آورده؛ معاويه سرش را زمين 
گذاشــته و گوى سياست را به عنوان ارث براى پسرى 
كه همه عشق شعر و شــراب است نه سياست، به جا 
گذاشته است. نخستين راز و رمز بيعت نكردن و يا از سِر 
صلح درنيامدن حسين(ع) با چنين موجودى نيز همين 
جاست. فرزند رســول خدا، وجدان، ايمان و امامتش 
اجازه نمى دهد مقام شامخ خالفت پيامبر(ص)، تبديل 

به ميراث امويان شود.

  نمازش را هم مى خواند
معاويه يك عمر در حضور مردم شــام و طرفدارانش، 
نقش خليفه مؤمنى را بازى كرده بود كه مثالً مستحق 
نشســتن بر منبر رســول خداست. شــعر و شرابش، 
هرزه گرى هايش، بى ايمانى اش و... را گذاشته بود براى 
خلوت. براى حلقه دوستان و خويشانى كه َمحرم رازش 
بودند. يزيد اما سر سوزنى به پدر شبيه نبود. چه پيش 
از حكومت و چه پس از آن، شرابش را مى خورد، عشق 
و حالش را مى كرد، كفرش را مى گفت، بدمستى هايش 
را مى كرد و البته در همان حال نمازش را هم مى خواند!
منابع تاريخى درباره اش مى نويســند: «برمبناى نقل 
منابع، يزيد خوشگذران و هوسباز بود... در شراب خوارى 
زياده روى مى كرد... زنان خواننده و نوازنده را نزد خود 

نگه مى داشت و...». 
پس امام حســين (ع) هر راه و مســيرى را جز آنچه 
انتخاب كرد در پيش مى گرفت، شايد زنده مى ماند، اما 
انگار پاى همه اين فسق و فجور آشكار خليفه و حاكم 

وقت را ُمهر تأييد زده است.

  بامداد خمار
ديوان اشعارش و يا ابراز پشيمانى هاى پس از ماجراى 
كرباليش، گولتان نزند كه خليفه شــعر و شراب، دِل 
كشــتن نوه پيامبر(ص) را نداشــت و اين اطرافيان و 
اميرانش بودند كه كار را به كربال و روز عاشورا كشاندند. 
حتى اندك تاريخ نويســانى كه ســعى كرده اند ردپا و 
اثر انگشــت هاى يزيد در شهادت امام حسين(ع) را با 
هزار جور توجيه پاك كنند، شــعرخوانى و شــادمانى 
او را در مجلســى كه سرهاى شــهداى كربال را پيش 
رويش مى گذارند، ثبت كرده اند. از برق انتقامى كه در 
چشم هايش درخشيده بود و بدمستى شاعرانه اش در 

آن مجلس نوشته اند. 
يزيد تنها وقتى ابراز پشيمانى مى كند كه به بامداد خمار 
رسيده و توصيه هاى پدر جلو چشمش رژه مى روند كه 
مبادا با آل على(ع) در بيفتد. واكنش ها و پيامدهاى پس 
از واقعه كربال چشم و دلش را جورى ترسانده كه حتى 
حاضر اســت التماس كند تا همه باور كنند نقشى در 
شهادت حســين(ع) نداشته است. اين ترس و نگرانى 
رهايش نمى كند؛ حتى تا سه سال پس واقعه كربال كه 
شراب خوارى، حادثه يا بيمارى، طومار زندگى اش را در 

هم مى پيچد.  

بر عرش اعال چه مى گذرد!؟

رقيه توسلى: گهواره خالى تاب مى خورد... بيرق ها افراشته مى شوند... تير سه شعبه 
نشانه مى رود. براى نوشتن از «حضرت 6 ماهه» كلمات پريشان و گريانند.

مــادر الاليى مى خواند... پدر خاك صحرا را كنار مى زند... ميزبان - تير- روى 
سفره گذاشته است. براى گفتن از «باب الحوائج» دل قرار ندارد!

نينوا بر سر و سينه مى كوبد... حرمله مى خندد... فرات شهيد مى شود... تاريخ از 
قساوت اهل زمين درمى ماند.

براى نوشتن از «على اصغر» درد امان نمى دهد! و كسى چه مى داند رباب خاتون 
كه مى شنود و عمه سادات كه از خيمه مى زند بيرون و ارباب با قنداقه خونين 
در گوش كربال كه زمزمه مى كند: لبيك يا عشق!... بر عرش اعال چه مى گذرد!؟

عكاسى كه ناگهان مهم شد
زندگى: حاشــيه هاى دستگيرى «نوشــين جعفرى» -عكاس سينما- پس 
از گذشــت تقريباً يك ماه هنوز ادامه دارد. عكاسى كه احتماالً خيلى ها او را 
بابت حضورش در طرح هاى سينمايى مطرحى مثل «النتورى» مى شناسند؛ 
اما بد نيســت بدانيد خانم عكاس به دليل ارتباط پشت پرده اش با تعدادى از 
اپوزيسيون هاى خارج نشين و مديريت چند حساب توييترى جنجالى، دستگير 
شده است. درحالى كه تعداد زيادى از چهره هاى هنرى و سلبريتى ها، در چند 
روز اخير مدعى بى گناهى خانم عكاس شده و حتى كمپينى هم براى حمايت 
از او راه انداخته اند، «امين اســدى» يكى از فعاالن فضاى مجازى در پاسخ به 
اين كمپين، رشته توييتى را در زمينه پرونده قضايى نوشين جعفرى منتشر 

كرده كه در ادامه آن را مى خوانيد: 
نوشين جعفرى 13 مرداد 1398 در يك ميهمانى در محله ولنجك دستگير 
شد. ميهمانى خاصى كه برخى عوامل سفارت انگلستان و چند تن از بازيگران 
سرشناس ســينما و تلويزيون در آن حضور داشته اند. سخنگوى قوه قضائيه 
به تازگى درباره پرونده جعفــرى گفت: فردى به لحاظ اهانتى كه به حضرت 
سيدالشهدا(ع) و عزادارى كرده بود و تبليغى كه عليه نظام مقدس جمهورى 
اسالمى داشت، بازداشت شد. در بازرسى از اماكن و تجهيزات فنى مربوط به 

اين شخص مستندات جديد هم بدست آمد كه دون شأن افراد جامعه است.
اشاره به مستندات جديد يعنى پاى افراد ديگرى هم در ميان است. البته بايد 
پرسيد چرا سلبريتى ها با بازداشت «نوشين جعفرى» و «ارس اميرى» به تكاپو 
افتادند؟ آنچه در مورد نامه درخواست آزادى نوشين جعفرى كه توسط 200 
سلبريتى امضا شده، نياز به بررسى دارد اين است كه چرا يك عكاس ناگهان 
براى اهالى سينما به اين اندازه مهم شده است؟ آيا امضاكنندگان اين نامه كه 
خواســتار برخورد عادالنه قوه قضائيه با اين متهم امنيتى شده اند، بر اساس 

شواهد و قرائن  به محتواى پرونده جعفرى آگاهى كامل دارند؟

 مجازآباد
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ورزش
آيا سيستم هاى بليت فروشى الكترونيك 

ادعاى فدراسيون را عملى مى كنند؟

رؤياى «نود به ده» در دربى 90

آغاز ديدارهاى هفته چهارم ليگ برتر هندبال

جدال مس و سپاهان 
براى صدرنشينى

 چرا تلويزيون سريال محرمى جديد نمى سازد؟

مردم و اوقاف دست  به كار شوند

نگاهى كوتاه به زندگى يزيد بن معاويه

تحفه اموى!

ميزبانى مشهدى ها از مجيدى و بازيكنانش

ملى پوشان اميد
 به زيارت امام رضا  رفتند

انصارى: نياز به زمان داريم

آرا
هر

 ش
س:

عك

روايت مجازى

نذر ارباب

ورزش: تيم ملى اميد كه زير نظر 
فرهاد مجيدى در حال آماده سازى 
المپيك  انتخابى  در  براى حضــور 
اســت پيش از ســفر به ازبكستان 
ســپرى  مشــهد  در  را  ديــروز 

كرد. 
ملى پوشــان اميد بــراى حضور در 
اردوى ازبكســتان و برگــزارى دو 
ديدار دوســتانه به مشهد آمدند تا 
ضمن زيارت امام رضــا(ع) از اين 

شهر راهى تاشكند شوند. 
تيم ملى  اســتيلى، مديــر  حميد 
اميد در گفت و گويــى كوتاه ضمن 
ابراز خوشحالى از حضور در مشهد 
گفت: به هر حال سفر از مشهد به 
تاشــكند اين خوبى را داشــت كه 
ملى پوشــان به زيارت امام رضا(ع) 
آمدند تــا با روحيــه اى خوب و با 
اميد بــه عنايت حضــرت، خود را 
براى مسابقات پيش رو آماده كنند. 
ميزبانى  از  قدردانــى  وى ضمــن 
مشهدى ها افزود: اميدواريم با توجه 
به امكانات خوبى كه ورزشگاه امام 
رضــا(ع) دارد بتوانيــم ديدارهاى 
دوســتانه و حتى رسمى تيم ملى 

اميد را در اين شهر برگزار كنيم.

  اسامى مسافران
گفتنى است 22 بازيكن براى انجام دو 
بازى تداركاتى برابر ازبكستان، راهى 
تاشــكند خواهند شد. اسامى نفرات 
منتخب براى سفر به ازبكستان به اين 

شرح است:
آهــن  (ذوب  اســماعيلى  معــراج 
قائــدى، محمد  اصفهــان)، مهدى 

بلبلى و عارف غالمى(استقالل)، نيما 
ميرزازاد (نســاجى مازندران)، محمد 
خرم الحسينى (ماشين سازى تبريز)، 
اميد نورافكن و محمد محبى (سپاهان 
(پيكان  خدابنده لو  محمد  اصفهان)، 
تهران)، اميرمهدى جانملكى، مهدى 
نوراللهى، طاها شــريعتى، ابوالفضل 
جاللى و اميرحســين حســين زاده 
(ســايپا)، رضا جبيره (صنعت نفت 
آبادان)، مهدى مهدى خانى(واراژدين 
كرواســى)، محمد آقاجانپور و سينا 
زامهران (شــهر خودرو)، محمدرضا 
رزاق پــور  ابوالفضــل  و  آزادى 
(تراكتورسازى تبريز) و امير روستايى 
(پرسپوليس). همچنين يونس دلفى 
بازيكن شارلوا در اين سفر به اردوى 

تيم اميد اضافه خواهد شد.

  غايبان اميد
چند نام ديگر هم بودند كه معموالً در 
تيم ملى اميد حضور داشتند، اما در 

اين اردو نيستند. 
رضا شكارى، مهاجم جنجالى تراكتور 
شــنيده شــده به خاطر مشكالت 
خانوادگى به ازبكستان نخواهد رفت. 
محمد مســلمى پور بــا مصدوميت 
كشاله دســت و پنجه نرم مى كند. 
مشكل خروج از كشور وحيد نامدارى 

حل نشده است. 
محمد امين اسدى مهاجم پرسپوليس 
و على شجاعى وينگر نساجى كه فصل 
را هم با گل زده آغاز كرد عجيب ترين 
خط  خورده هاى مجيدى هستند كه 
احتماالً به داليل فنى از اين تيم كنار 

گذاشته شده اند.

 چرا تلويزيون سريال محرمى جديد نمى سازد؟ چرا تلويزيون سريال محرمى جديد نمى سازد؟ چرا تلويزيون سريال محرمى جديد نمى سازد؟ چرا تلويزيون سريال محرمى جديد نمى سازد؟ چرا تلويزيون سريال محرمى جديد نمى سازد؟ چرا تلويزيون سريال محرمى جديد نمى سازد؟ چرا تلويزيون سريال محرمى جديد نمى سازد؟ چرا تلويزيون سريال محرمى جديد نمى سازد؟ چرا تلويزيون سريال محرمى جديد نمى سازد؟

مردم و اوقاف دست  به كار شوندمردم و اوقاف دست  به كار شوندمردم و اوقاف دست  به كار شوندمردم و اوقاف دست  به كار شوندمردم و اوقاف دست  به كار شوندمردم و اوقاف دست  به كار شوندمردم و اوقاف دست  به كار شوندمردم و اوقاف دست  به كار شوندمردم و اوقاف دست  به كار شوندمردم و اوقاف دست  به كار شوندمردم و اوقاف دست  به كار شوندمردم و اوقاف دست  به كار شوندمردم و اوقاف دست  به كار شوندمردم و اوقاف دست  به كار شوندمردم و اوقاف دست  به كار شوند
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سینا حسینی: قرار گرفتن نام فدراسیون فوتبال ایران در 
فهرست کاندیداهای دریافت جایزه در بخش حوزه توسعه و 
پیشرفت اجتماعی عامل قانع کننده ای بود که مهدی تاج به 
واسطه تالش های این فدراسیون در حوزه استاندارد سازی 
زیر ساخت های فوتبال مدعی شــود قانون »نود به ده«در 

دربی 90 پایتخت اجرا خواهد شد.
مهدی تاج تصور نمی کــرد با این اظهارنظــر نه چندان 
جنجالی به چهره نخست شــبکه های اجتماعی و سوژه 
منتقدان تبدیل شود. اما به قدری این اظهارنظر جنجال 
به پا کرد که حاال پیش بینی می شــود همــان گونه که 
روابط عمومی فدراسیون مجبور شد ماجرای محرومیت 
چهارســاله خبرنگاران را جمع و جور کند این موضوع را 
بپوشــاند تا شــاید منتقدان و هواداران ناراضی استقالل 

دست از حمله بردارند.

اعتراضآبیها
البته این اتفاق پیــش زمینه قبلی نیز داشــت. هواداران 
اســتقالل که از انتخاب یک روز غیر تعطیــل برای دیدار 
رفت استقالل و پرسپولیس به شدت گالیه داشتند چون 
استقالل به واسطه این روز نمی توانست از حمایت همگی 
هواداران خود بهره ببرد و این ماجرا به ضرر تیم مورد عالقه 

آن ها تمام خواهد شد.
این طیف از هــواداران ناراضی فوتبال که تعدادشــان 
کم نبود، وقتی متوجه شــدند سیســتم بلیت فروشی 
الکترونیکی دچــار باگ های فراوانی اســت و از امنیت 
الزم در برابــر هجــوم افــراد فرصت طلــب برخوردار 
نیســت و مشــکالت فراوانی در فرایند فروش دارد، به 
میزان اعتراض خود افزودند تا فدراســیون را مجبور به 
عقب نشینی کنند. اما انگار استقاللی ها باید با شرایطی 
که مهدی تــاج نوید اجــرای آن را داده پیش بروند و با 

تهیه بلیت الکترونیکی به تماشای مسابقه بپردازند.

سیستممعیوببلیتفروشی
بدون تردید این اتفاق و هرج مرج های احتمالی که امکان 
وقوعش بیش از حد قطعی اســت می تواند چالشی بزرگ 
برای مدیریت فدراسیون فوتبال باشــد. وضعیت فروش 
بلیت الکترونیکی در دو هفته ابتدایی لیگ و گزارش های 
مستند رسانه های دیداری و نوشتاری نشان می دهد هنوز 
سیستم فروش بلیت الکترونیکی به درستی در هیچ یک 
از ورزشگاه های کشور اجرا نشده و تنها به صورت نمایشی 
گیت های کنترل بلیت در مبادی ورودی ورزشگاه ها نصب 

شده اما خبری از کنترل دقیق و اصولی نیست.
گزارش یکی از برنامه های تلویزیونــی در ارتباط با نحوه 

ورود هواداران بدون بلیت و عبور بدون دردسر از گیت ها 
در حضور مقامات امنیتی این دغدغه را دو چندان کرد تا 
صدای هواداران استقالل باال برود و فشارها به فدراسیون 
رؤیاپرداز فوتبال بیشتر شود. هرچند مدیران سازمان لیگ 
و فدراسیون فوتبال قول داده اند مشکالت موجود بر سر راه 
بلیت فروشی را برطرف سازند تا هر کسی از این به بعد روی 
صندلی مخصوص به خود بنشیند و بازی فوتبال را تماشا 
کند اما گزارش های محرمانه ناظران فدراسیون خالف این 
اتفاق را اثبات می کند طوری که به صورت قاطع می توان 
گفت پروسه بلیت فروشی در هیچ ورزشگاهی به صورت 
دقیق اجرا نشد بلکه همه چیز به صورت دستی و انسانی 

کنترل می شد!
حتی یکی از مدیران ورزشگاه های کشور که به تازگی گیت های 
الکترونیکی را در ورزشگاه محل فعالیت او نصب کرده اند پرده 
از حک شدن سامانه کنترل بلیت آزادی برداشت و مدعی شد 
به همین دلیل در بازی پرسپولیس - پارس جنوبی و استقالل و 
فوالد هیچ یک از گیت ها قادر به کنترل بلیت نبود چون باگ های 

فراوانی در این سامانه وجود دارد.

خطونشاناستقاللیها
حاال مسئوالن باشــگاه اســتقالل در نامه ای محرمانه به 
فدراسیون فوتبال هشدار دادند چنانچه مشکلی در فرایند 
ورود و خروج هواداران به استادیوم آزادی در جریان بازی 
این تیم برابر رقیب دیرینه خود رخ دهد به ســادگی از آن 
عبور نخواهند کرد و تا مراجع قضایی نهادهای بین المللی 

پیگیر این مسئله هستند! 
از طرفی دیگر کارشناسان حوزه آی تی معتقدند با بررسی 
سامانه فروش بلیت الکترونیکی هیچ قاعده ای برای تشخیص 
فروش 90 درصدی بلیت ها به هواداران اســتقالل و فروش 
10درصدی بلیت به هواداران پرسپولیس نیست چون این 

سامانه قدرت تشخیص هواداران دو باشگاه را ندارد.

توطئهسرخها
اما این تمام داســتان نیســت، برخی کانال های هواداری 
اســتقاللی مدعی شــدند طیف قابل توجهی از هواداران 
پرسپولیس بنا دارند با استفاده از مشکالت بی شمار سامانه 
بلیت فروشی اقدام به خرید بلیت بازی 31 شهریورماه کنند. 
آن ها معتقدند با این کار با یک تیر دو نشان را هدف می روند 
ابتدا اینکه فرصت خریــد بلیت را از هواداران اســتقالل 
می گیرند دوم اینکه اگر توانستند بدون مخالفت نیروهای 
انتظامی به ورزشگاه بروند از تیم مورد عالقه خود و رقیب 

استقالل حمایت خواهند کرد. 

آیا سیستم های بلیت فروشی الکترونیک ادعای فدراسیون را عملی می کنند؟

رؤیای »نود به ده« در دربی 90

حسینی : بیرانوند کاری نکرده که محرومش کنند 
ورزش: کاپیتان تیم پرسپولیس می گوید دروازه بان تیمش حاشیه ای در دیدار برابر تراکتور 
ایجاد نکرده است. سید جالل حسینی درباره حواشی ایجاد شده برای علیرضا بیرانوند و اینکه 
تراکتوری ها خواهان محرومیت این بازیکن شده اند، گفت: هیچ حاشیه ای وجود ندارد. برخی 
صحبت ها بیهوده مطرح می شود. بیرانوند کاری نکرده که او را محروم کنند. ما اگر حرف نمی زنیم، 
این گونه نیست که بلد نباشیم خیلی مسائل را مطرح کنیم. کمیته اخالق و کمیته انضباطی به 
جای بررسی این گونه مسائل، بهتر است کارهایی را که خیلی های دیگر انجام می دهند و کسی 

از آن ها خبر ندارد بررسی کنند. بیرانوند کاری نکرد که بخواهند عملکرد او را بررسی کنند. 

توافق نهایی نمازی با فدراسیون فوتبال
ورزش: فدراسیون فوتبال در تالش بود تا یک مربی خارجی را به کادر فنی تیم فوتبال امید 
کشورمان اضافه کند تا در امور فنی کمک رسان فرهاد مجیدی باشد. با این حال پروژه اضافه شدن 
دستیار خارجی به تیم امید منتفی شد و فدراسیون فوتبال در نهایت با امید نمازی به توافق رسید.

نمازی که در ایران سابقه مربیگری در تیم های استیل آذین و ذوب آهن را دارد و در مقطعی هم در 
تیم ملی فوتبال به عنوان دستیار کارلوس کی روش فعالیت می کرد، با فدراسیون فوتبال به توافق 
نهایی رسیده است. هرچند او هنوز قراردادی با فدراسیون امضا نکرده، اما از اردوی تاشکند به کادر 

فنی تیم امید اضافه خواهد شد.

سلطانی فر: جلسات حق پخش بی فایده بود
آی اسپورت : مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان که برای حضور در نشست کمیسیون 
اصل ۴۴ قانون اساسی راهی مجلس شده بود، تالش ها برای موضوع حق پخش را بی نتیجه 
توصیف کرد. سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان درباره موضوع حق پخش تلویزیونی مسابقات 
ورزشی، گفت: »حق پخش تلویزیونی را مشوقی مهم و تأثیرگذار در جهت واگذاری دو باشگاه 
استقالل و پرسپولیس می دانم. متأسفانه در این زمینه صداوسیما هیچ اهتمامی برای اجرای 
قانون برنامه ششم توسعه ندارد.جلسات مکرری در این زمینه با صدا و سیما برگزار کرده ایم، 

ولی هیچ گونه همکاری از سوی رسانه ملی در این زمینه دیده نشده است.«

درخشش طارمی بالی جان سرمربی اسپورتینگ!
ورزش: درخشش مهدی طارمی که منجر به شکست اسپورتینگ لیسبون شد 
سبب اخراج سرمربی هلندی این تیم شــد. به نقل از elsport، تیم ریوآوه که 
مهدی طارمی را در اختیار دارد در هفته چهارم لیگ پرتغال به مصاف اسپورتینگ 
رفت. در این دیدار مهدی طارمی درخشید و توانســت سه پنالتی برای تیمش 
بگیرد تا ریوآوه در نهایت با نتیجه 3 بر 2 پیروز این بازی شود.باشگاه اسپورتینگ 
پس از این شکســت تصمیم گرفت که مارسل کایزر ســرمربی هلندی را از کار 

برکنار کند.

حمیدرضا خداشناس: هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال 
کشورمان عصر فردا و از ساعت 18:00 به طور همزمان 
برگزار می شــود که در مهم ترین بازی های این هفته 
سن ایچ ساوه ، صدرنشین این رقابت ها در ساوه میزبان 
گیتی پسند رده دومی است و فرش آرای نیز در مشهد 

میزبان شاهین کرمانشاه خواهد بود.

جدالبرایصدرنشینی
بدون شک حساس ترین بازی این هفته در ساوه برگزار خواهد 
شد؛ جایی که سن ایچ که بدون شک تا این هفته پدیده لیگ 
برتر بوده از گیتی پسند اصفهان میزبانی خواهد کرد. شاگردان 
اصغری مقدم که با 20 امتیاز صدر جدول را در اختیار دارند، 
فردا و برای حفظ صدرنشینی جدال سختی را با گیتی پسند 
19 امتیازی خواهند داشت. حمید بی غم سرمربی مشهدی 
گیتی پسند هم برای رسیدن به صدر بهترین موقعیت را در 
دست دارد و از ســوی دیگر به خوبی بر این نکته واقف است 
شکست در این دیدار گیتی پسند را می تواند تا مدت ها از صدر 
جدول دور کند. با این حال و جدای از حساسیت های این بازی 
تقابل دو تیم باالی جدول می تواند بازی جذاب و تماشایی 
برای عالقه مندان به فوتسال باشد که از دیدن آن لذت ببرند. 

امیدفرشبهحفاری
دیدار فرش آرای مشهد و شاهین کرمانشاه نیز می تواند از 

دیدار های جذاب هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال کشور 
باشد. شاگردان مجید مرتضایی که هفته گذشته با تساوی 
برابر ارژن شیراز رده سوم جدول را به سوهان محمد سیما 
تقدیم کردند در این هفته و برای بازپسگیری جایگاه سوم 
جدول ابتدا باید شاهین کرمانشاه را مغلوب کنند و پس 
از آن امیدوار باشــند حفاری در اهواز از سوهان محمد 
ســیما امتیاز بگیرد. فرش آرا با 16 امتیاز در رده چهارم 
جدول قرار گرفته و سوهان محمد سیما با 17 امتیاز تیم 
سوم جدول است. از سوی دیگر حریف فرش آرا نیز تیم 
دست و پا بسته ای نیست و با وجود اینکه نخستین تجربه 
لیگ برتر را در بازی های این فصل پشت سر می گذارد 
تا اینجای کار نتایج بدی نگرفته و هفته گذشته توانسته 
سن ایچ صدرنشین را متوقف کند و به امید کسب امتیاز 

پای به مشهد گذاشته است. 
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شهروند ساری - آذرخش بندرعباس  

ستارگان ورامین - اهورا بهبهان  
حفاری اهواز - سوهان محمدسیما قم  

سن ایچ ساوه - گیتی پسند   
هایپرشهر شاهین شهر - مقاومت البرز  

فرش آرا - شاهین کرمانشاه  
- ارژن شیراز مس سونگون  

امیرمحمد سلطان پور: پس از یک تابستان پر از حادثه و 
حرف و حدیث برای نیمار و باشگاه پاری سن ژرمن، این ستاره 
برزیلی در پایتخت فرانسه ماندنی شد و نتوانست فرایند انتقال 
مورد نظر خود یعنی بازگشت به بارسلونا یا شاید رئال مادرید 
را تکمیل کند. در این مطلب نگاهی دقیق تر می اندازیم به 
اینکه چه شد که گران قیمت ترین بازیکن تاریخ فوتبال از پی 
اس جی جدا نشد. بسیار شده که در یک معامله می بینیم که 
فروشنده آنچنان تمایلی به فروش ندارد و خریدار نیز توانایی 
خرید ندارد. در قضیه نیمار، پی اس جی ارزش گذاری باالیی 
را بر روی بازیکن خود گذاشت و در مقابل همه سروصداها 
و درخواست ها مقاومت کرد و قیمت خود را پایین نیاورد.  
آن ها در تابستان 2017 برای خرید نیمار 222 میلیون یورو 
به بارسلونا پرداخت کرده بودند و در بیانیه این تابستان خود 
تأکید کردند که فقط اگر پیشنهاد مناسبی به دستشان برسد 
او را خواهند فروخت. و مشخص شد که پیشنهاد مناسبی به 
دستشان نرسیده است. پاریس البته با معامله پول به اضافه 
بازیکن نیز مشکلی نداشت اما چنین قضیه ای آن قدر پیچیده 

شد که به انجام نرسید.

آیانیمارمیخواستکهبهبارسابرگردد؟
با قاطعیت می توانیم به این پرســش جواب مثبت بدهیم. 
نیمار حتی حاضر بود از جیب خود 20 میلیون یورو به پی 
اس جی پرداخت کند تا روند بازگشت او به نیوکمپ تسهیل 
شود. منابع خبری گزارش دادند که او در نامه ای به مدیران 
پاریس به صراحت اعالم کرده بوده که حاضر است این 20 
میلیون یورو را در پنج قسط به آن ها پرداخت کند تا اجازه 
دهند برود، اما حتی اگر باشگاهش نیز با آن موافقت می کرد 
قوانین فدراسیون فوتبال فرانسه مخالف چنین حرکتی از 

سوی یک بازیکن است.
حاال نیمار به خانواده اش اطالع داده که در باشگاه فعلی خود 
می ماند و در حال حاضر به آمریکا سفر کرده تا در اردوی تیم 

ملی کشورش حضور پیدا کند.

چرااومیخواهدپیاسجیراترککند؟
چندین دلیل را برای این تصمیم نیمار می توان 

متصور بود. او معتقد اســت که برخی از 
داوران لیگ فرانسه از او در زمین مسابقه 
در مقابل خشــونت حریفان محافظت 
نمی کنند. همچنین در رختکن، برخی از 
هم تیمی هایش به او حسادت می ورزند و 
همین طور برخی از هواداران پی اس جی 

نیز قدردان زحمات او برای باشگاه نیستند. 
به نظــر نیمار بخش مهمی از رســانه های 

فرانسوی نیز با او دشمن هستند. گزارش ها 
حاکی از آن است که توخل سرمربی پی اس 
جی قصد داشته در هفته نخست لیگ فرانسه 

به نیمار از شروع، بازی دهد اما وی باید قبل از 
آغاز بازی یک بیانیه رسمی مبنی بر ماندن در تیم 

می داده است. نیمار این کار را نکرد و توخل نیز به او بازی نداد.

آیابارسلوناواقعاًنمیتوانستاینترانسفرراتکمیل
کند؟

آن گونه که پی اس جی می خواست خیر. کاتاالن ها در پنجره 
نقل و انتقاالت تابستان خرج سنگینی را برای خرید گریزمان 
انجام دادند و برای تکمیل انتقال نیمار باید از فنون و مهارت 

خاصی استفاده می کردند تا پاریسی ها را راضی به فروش کنند. 
تالش برای خرید قرضی و در آینده تبدیل آن به دائم، استفاده از 
بازیکنانی مانند کوتینیو، سمدو، راکیتیچ و دمبله به اضافه پول 
از مواردی بودند که بارسا آن ها را امتحان کرد اما هر کدام از این 
پیشنهادات به دالیل مختلفی یا توسط بازیکنان بارسا و یا توسط 

پی اس جی رد شد.

آیارئالمادریدشانسیبرایخریدنیمارداشت؟
بر طبق بسیاری از منابع خبری، رئال مادرید نیز مذاکرات 
سازنده ای را در طول تابستان تا آخرین روزهای باز بودن 
پنجره با پاریس به انجام رســاند. اما آن ها نیز نتوانستند 
رضایت باشــگاه فرانســوی را فراهم کنند و در نهایت با 
دلخوری طرفین از شکل مذاکره به کار خود پایان دادند. 
در سیاست فوتبال جهان به خصوص در اللیگا جلوگیری 
از تحقیر احتمالی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است 
و رئال به هیچ عنوان نمی خواســت وجهه خود را برای 
مذاکرات دراین انتقال خراب کند. اما با همه این ها در دوره 
فوتبال مدرن که بازیکن ساالری حرف نخست را می زند 
پاریس نشــان داد که هنوز باشــگاه ها توان باالیی برای 
قدرت نمایی در مورد بازیکنانی را دارند که هنوز با باشگاه 

قرارداد بلند مدت دارند.

آیانیماراکنونخوشحالاستونظرهواداراننسبت
بهاوچیست؟

گمانه زنی ها در این مورد متفاوت اســت. برخی از منابع 
از عصبانیت شدید او از مقامات پاریسی حکایت دارند اما 
منابع دیگر که تعدادشــان از قبلی بیشتر است، معتقدند 
که رابطه او با مقامات باشگاهش به نسبت اردوی 
پیش فصل که او بــا عصبانیت به جمع آن ها 
برگشت بهتر شده اما با وجود این، او باید پس 
از بازگشت از اردوی جدید تیم کشورش، 
دوباره تعهد خود را به آن ها نشان دهد. 
بین هواداران نیز نظرات در 
خصوص نیمار متفاوت 
است. برخی از آن ها 

به شــدت از شکل 
رفتار نیمار عصبانی هستند 
اما مسلماًعملکرد او در زمین 
مســابقه در فصــل جدید 
می تواند در نظــرات آن ها در 

ادامه کار تأثیرگذار باشد.

میزبانی »فرش آرا« از شاهین کرمانشاه در هفته یازدهم لیگ برتر 

جنگصدرنشینیدرساوه
نیمار چگونه در پاریس ماندنی شد

پایانبازیکنساالریدرفوتبالمدرن؟
ضد  حمله

دژاگه به اردوی تیم ملی اضافه شد
ورزش: اشکان دژاگه که عصر سه شنبه توسط ویلموتس به اردوی تیم ملی 
دعوت شده بود دیروز خود را به کادر فنی معرفی کرد.این بازیکن در زمان 
برگزاری تمرین تیم ملی در ساختمان پک به صورت اختصاصی تمرین کرد و 
دیشب به همراه سایر ملی پوشان راهی هنگ کنگ شد.تیم ملی فوتبال ایران 

روز سه شنبه آینده به مصاف تیم ملی هنگ کنگ خواهد رفت. 

تقابل پرسپولیس و سایپا دردیداری دوستانه 
ورزش: تیم فوتبال ســایپا که از دیروز در کردان کرج اردو زده اســت 
یکشنبه 17 شــهریور ماه در چارچوب یک دیدار تدارکاتی و دوستانه 

در ورزشگاه شهید کاظمی مقابل پرسپولیس به میدان خواهد رفت.

مجتبی جباری رسماً دستیار بگوویچ شد
ورزش: مجتبی جباری، بازیکن پیشین تیم استقالل که در روزهای اخیر 
مذاکراتی با مدیران باشگاه گل گهر سیرجان برای حضور در جمع کادرفنی 
این تیم داشت، روز گذشته در تمرین گل گهری ها حاضر شد و رسماً کارش 
را در این تیم آغاز کرد. جباری با مسئوالن باشگاه گل گهر برای حضور در 
این تیم به توافق کامل رسیده است،  اما هنوز مراحل تنظیم و عقد قرارداد 
این مربی انجام نشده و قرار است به زودی این اتفاق بیفتد.تیم گل گهر از 
روز گذشته در غیاب وینگوو بگوویچ که برای مرخصی راهی کشور کرواسی 

شده، اردوی چهار روزه ای را در تهران به پا کرده است.

برکناری کادر فنی مس سونگون
ورزش: کادرفنی مس ســونگون بعد از کســب نتایج ضعیف در جام 
باشگاه های آسیا و جهان از سوی مدیرعامل برکنار شدند. مس سونگون 
که پیش تر با هدایت حمید بی غم به قهرمانی لیگ برتر و جام باشگاه های 
آسیا رسیده بود، امسال با سرمربیگری اسماعیل تقی پور نتایج ضعیفی 
در جام باشگاه های آسیا و جهان کسب کرد. همین موضوع باعث شد 

باشگاه به تغییر کادرفنی زده و سرمربی و دستیارانش را برکنار کند.

3 بازیکن جدید در پرسپولیس
ورزش: گابریل کالدرون پس از بازی درون تیمی مشــترک با حضور 
تعــدادی از بازیکنــان منتخب تیم جوانان پرســپولیس ســه تن از 
سرخپوشان جوان را برای حضور در تمرین تیم بزرگساالن انتخاب کرد.

پوریا میرائی، طاها فراهانی و مهدی فالح که هر سه، در خط میانی بازی 
می کنند، نفرات دعوت شده به تمرین بزرگساالن هستند.

تأکید پزشکان به فرشید باقری برای جراحی 
ورزش: فرشــید باقری، هافبک اســتقالل در دربی برگشت فصل 
گذشــته از ناحیه مچ پا مصدوم شــد و چند ماه با درد در کنار تیم 
استقالل تمرین کرد. این بازیکن قبل از شروع فصل تالش کرد که مچ 
پایش جراحی نشود تا بتواند برای استقالل بازی کند، ولی دوباره از 
همان ناحیه مصدوم شد.باقری در این مدت با چند پزشک متخصص 
مشورت کرده اســت و اکثر آن ها گفته اند که باید مچ پایش جراحی 
شود. هافبک تیم فوتبال استقالل با این شرایط احتماالً پای خود را 
جراحی خواهد کــرد و نمی تواند تا پایان نیم فصل اول اســتقالل را 

همراهی کند.

تقابل شهرخودرو با یاران قلعه نویی 
در تعطیالت

ورزش: شهرخودرویی ها در زمان تعطیلی لیگ برتر به دلیل بازی برابر 
هنگ کنگ و برپایی اردوی تدارکاتی تیم ملی، قصد دارند از فرصت به 
دست آمده نهایت اســتفاده را ببرند و به همین دلیل برنامه دارند تا با 
شاگردان امیر قلعه نویی روبه رو شوند. آن ها به همین دلیل روز جمعه 
مشــهد را به مقصد اصفهان ترک خواهند کرد تا بازی دوستانه خود را 

عصر روز شنبه برابر سپاهان اصفهان برگزار کنند.

منهای فوتبال

با وجود شکست مقابل اسپانیا
شانس تیم ملی بسکتبال برای صعود 

به المپیک زنده ماند
ورزش: تیم ملی بسکتبال ایران در آخرین بازی خود از گروه C رقابت های 
جام جهانی 2019 چین،  در شهر گوآنگ ژو  به مصاف تیم ملی اسپانیا مدعی 
کسب عنوان قهرمانی رفت که با نتیجه 6۵ - 73 نتیجه را واگذار کرد تا با 
سه باخت، به کار خود در دور گروهی پایان دهد.با این حال با شکست چین 
مقابل ونزوئال، چین هم به گروه بازنده ها رفت، حاال تمام آسیایی ها از صعود 
به دور دوم باز ماندند و برای سهمیه المپیک در دور دوم و گروه بازنده ها 
رقابت می کنند. طبق اعالم فدراسیون جهانی بهترین تیم آسیایی از این 
مسابقات مستقیما راهی المپیک می شود که با توجه به عدم صعود چین به 
دور دوم، همچنان امیدهای تیم ملی ایران برای کسب سهمیه المپیک از 

میان تیم های آسیایی زنده بماند.

در پایان رقابت های قهرمانی جهان
تیم ملی کوراش ایران با چهار نقره سوم شد

ورزش: پرونده تیم ملی کوراش ایران در رقابت های قهرمانی جهان با 
کسب چهار مدال نقره و عنوان سومی در کره جنوبی بسته شد. این دوره از 
مسابقات که دوشنبه هفته جاری با حضور 18۴ ورزشکار از ۴2 کشور به 
میزبانی کره جنوبی در شهر »چونگ جو« آغاز شده بود در نهایت با قهرمانی 
ازبک ها به پایان رسید. ژاپن نایب قهرمان شد و تیم ملی ایران با چهار مدال 

نقره در مکان سوم ایستاد.

شوک به فدرر 
توسط تنیسور شماره 78 جهان

ورزش: در ادامه رقابت های تنیس آزاد آمریکا راجر فدرر سوییسی تنیسور 
شماره سه جهان در دیدار با گریگور دمیتروف تنیسور شماره 78 جهان با 

نتیجه 3 بر 2 شکست خورد.
فدرر در ست نخست 6 بر 3 پیروز شد اما در ست دوم 6 بر ۴ بازی را واگذار 
کرد. مرد شماره سه جهان در ست سوم هم 6 بر 3 به برتری رسید اما در 
ادامه با امتیازهای 6 بر ۴ و 6 بر 2 مغلوب شد . رافائل نادال موفق شد 3 بر 

یک با امتیازهای 6-3، 3-6، 6-1 و 6-2 مارین چیلیچ را شکست دهد.

برادران عالمیان 
در لیگ تنیس روی میز فرانسه

ورزش: نوشاد و نیما عالمیان پس از پایان کار خود در رقابت های قهرمانی 
آسیا به فرانسه می روند تا همراهی با تیم های خود در لیگ تنیس روی 
میز این کشور را آغاز کنند. رقابت های باشگاهی تنیس روی میز در کشور 
فرانسه از مهرماه آغاز می شود. برهمین اساس نوشاد و نیما عالمیان باید 
بالفاصله پس از اتمام کار خود در مسابقات قهرمانی آسیا، راهی این کشور 

شوند تا در ترکیب تیم هایشان قرار بگیرند. 
این نخستین تجربه نوشاد عالمیان به عنوان لژیونر است. وی این تجربه را 
با تیم دسته دومی »تورین فویار« فرانسه به دست می آورد. برادر وی نیما 
عالمیان اما سال گذشته نخستین تجربه لژیونر بود را به دست آورد. وی 
امسال این حضور را با همان تیم سال گذشته خود یعنی »ویلنوو« ادامه 

خواهد داد. 

درمسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا رقم خورد
ششمی پسران و هشتمی دختران 

در تنیس روی میز
ورزش: در ادامه رقابت های تیمــی تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان 
و جوانان آسیا در مغولستان، تیم جوانان پسر ایران مقابل تیم قدرتمند  
ژاپن با نتیجه 3 بر صفر نتیجه را واگذار کرد و به مقام ششم دست یافت. 
تیم جوانان دختر ایران نیز مقابل هند شکست را پذیرفت و مقام هشتم 

آسیا را از آن خود نمود.

ورزش: محمد انصاری در خصوص عدم حضور در اردوی تیم 
ملی فوتبال ایران برای بــازی با هنگ کنگ گفت: در اردوی 
قبلی هم به تیم ملی دعوت شدم اما با توجه به مصدومیتی 
که داشــتم کادر پزشــکی تیم ملی صالح دانست تا مقابل 
امیدها که بازی دوستانه داشتیم به میدان نروم و فکر می کنم 

وضعیت خودم هم بازی به بازی بهتر شود.
وی درباره اینکــه آیا برای ادامه حضورش در پرســپولیس 

شروطی مانند حضور در ترکیب اصلی را داشته یا خیر 
تصریح کرد: نه! برای من به شخصه فرقی نمی کند 
بازی کنم یا نه. 2۴ بازیکن آماده داریم و واقعا برایم 
موفقیت تیم مهم اســت. طبیعی است هر کسی 
بازی نکند از لحاظ روحی اوضاع مناســبی ندارد. 
برای من یک دقیقه بازی کردن برای پرسپولیس 

هم افتخار است.
انصاری درباره مذاکره با تراکتور 

برای پیوســتن به این تیم 
یادآور شد: صحبت هایی 
در این باره انجام شــد و 
نشســت کوتاهی هم 
داشــتیم اما شــرایط 

پرسپولیس بهتر بود 
و صالح دانستم در 

تیم بمانم.
انصــاری درباره 
باالرفتن ســطح 
توقعات هواداران 

پرسپولیس از این تیم و احتمال کسب چهارمین قهرمانی 
متوالی توسط ســرخ ها در لیگ برتر افزود: واقعا هدفی جز 

قهرمانی نداریم و امیدوارم هواداران را راضی کنیم.
مدافع پرسپولیس در پاسخ به سوال مجری برنامه »سالم 
صبح بخیر« مبنی بر اینکه آیا این تیم بار دیگر می تواند 
به فینال لیگ قهرمانان آســیا برســد خاطرنشان کرد: 
برای رســیدن به چنین دیداری نیاز به امکانات 
اســت. تیم های ایرانی امکانــات خیلی 
کمی نسبت به تیم های آسیایی دارند. 
حتی از داشتن زمین تمرین ساده هم 
گاهی محروم هســتیم. باید امکانات 
فراهم باشــد تا انتظار موفقیت در 
چنین ســطح از بازی هایی هم 

داشته باشیم.
مدافع پرسپولیس درباره 
تحــوالت  و  تغییــر 
و  مدیریتــی 
کادر  همچنیــن 
فنی کــه در این 
باشــگاه صورت 
گرفته است اظهار 
داشــت: بــا توجه به 
همین تغییر وتحوالت نیاز به زمان 
داریم البته وضعیت تیم خوب است 
و امیدواریم بتوانیم نتایح دلخواه را در 

ادامه بازی ها بگیریم.

محمدرضا خزاعی: امروز ســوت آغاز هفته چهارم لیگ برتر 
هندبال درسالن شهید تجلی کرمان با دیدار تیم های سپاهان 
و مس کرمان که در 3 هفته نخست، با یک استراحت و کسب 
دو پیروزی، و با چهار امتیاز، تنها با تفاضل گل، در مکان های 

نخست و دوم گروه ب قرار گرفته اند به صدا در می آید.
شاگردان محسن طاهری، سرمربی اسبق تیم ملی، درتیم سپاهان، 
که درهفته سوم، برد با ارزشی مقابل فرازبام خائیز دهدشت، یکی 
از تیم های مدعی این فصل، بدست آورده اند، با روحیه ای بهتر به 
میهمانی کرمانی ها آمده اند. البته، تیم مس هم درجام سی و دوم 
شروع خوبی داشته است. شاگردان حمید صادق زاده، ملی پوش 
اسبق و مربی تیم ملی جوانان، هفته گذشته، خیبر را در اراک، و 
دریک بازی تقریباً یکطرفه،»1۵بر28« مغلوب توانمندی های خود 
کردند. حاال باید به انتظار بنشینیم تا ببینیم تفکرات کدامیک از 

این مربیان تیم برتر میدان را معرفی خواهد کرد.

نفتوگازمیزبانخیبر
در دیگر بــازی این گــروه، دو تیم پایین جدولــی نفت و گاز 

گچساران و خیبراراک در گچساران به مصاف هم می روند. با 
توجه به استراحت تیم فرازبام، نفت و گاز این فرصت را دارد تا با 
برد برابرخیبر، جای تیم هم استانی خود را درمکان سوم بگیرد. 
مهدی آزادمنجیری، مربی سبزواری نفت و گاز، هر چند تیم 
جوان و بی ستاره ای در اختیار دارد، اما با حمایت مسئوالن و 

هواداران تیم خود به روزهای آینده امیدواراست.

جدالزاگرس،سربداران،درغرب
اما در گروه الف، می توان گفت حســاس ترین بازی را تیم های 
زاگرس اســالم آباد غرب و سربداران ســبزوار، در کرمانشاه 

برگزار می کنند.
سبزواری ها همانند ســال قبل، امسال هم روزگار مساعدی 

انصاری:نیازبهزمانداریم

ندارند. آن ها به دلیل مشکالت مالی، نه تنها نتوانسته اند از 
چهره های ملی پوش غیر بومی بهره ببرند، که چند بازیکن 
سال قبل از جمله مهدی رضوی وابوالفضل افضل نیا را هم 
از دست داده اند و علی شعبانپور، سرمربی سال قبل هم تیم 
را همراهی نمی کند. به هرحال آرزو می کنیم تنها نماینده 
هندبال خراســان رضوی مورد حمایت بیشتری قرارگیرد 

تا بهتر بتواند از اعتبارهند بال سبزوار و استان دفاع کند.

کازرونیهابهدنبالتثبیتصدرنشینی
یکی دیگر از بازی های گروه الف را تیم های صدرنشین نیروی 
زمینی شهید شاملی کازرون و ستارگان دشتستان در برازجان 
برگزار می کنند. شاگردان امین رهسپار که هفته سوم را با یک 

پیروزی شــیرین و پرارزش مقابل ذوب آهن اصفهان کسب 
کرده اند »2۴بر31« با 6 امتیاز، قدرتمندانه باال نشین گروه الف 
هستند و برآنند تا با غلبه بر سترگان دشتستان، صدرنشینی 

خود را تثبیت کنند.
و ســرانجام، درآخرین بازی این گــروه، ذوب آهن از تیم 
زغال ســنگ طبس در ســالن ملــت اصفهــان پذیرایی 
خواهد کرد. دو تیمی که هفته گذشته را با شکست پشت 

سرگذاشته اند. 

برنامهبازیهایهفتهچهارم:
پنجشنبه ۱۴ شهریور ساعت۱7
مس کرمان - فوالد مبارکه سپاهان

نفت وگازگچساران - خیبراراک
ذوب آهن اصفهان- زغال سنگ طبس

ستارگان دشتستان - نیروی زمینی شهید شاملی کازرون
جمعه ۱۵ شهریور ساعت ۱۶

زاگرس اسالم آباد- سربداران سبزوار

آغاز دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر هندبال

جدالمسوسپاهانبرایصدرنشینی

آگهی تغییرات شرکت روستایی زنان سروش 
کاشمر شرکت تعاونی به شماره ثبت 1472 و 

شناسه ملی 10380138440
عموم��ی                          مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,11,29و نامه ش��ماره 
تع��اون  اداره   98,3,25 506,19,436م��ورخ 
روس��تائی کاش��مر تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : 
1-محل شرکت از نشانی قبلی به آدرس جدید: 
اس��تان خراس��ان رض��وی – شهرس��تان کاش��مر 
– بخ��ش مرکزی–دهس��تان باال والیت -روس��تا 
فدافن - محله پایین ده - بلوار شاهزاده قاسم 
-بن بس��ت )غس��الخانه روس��تا( پ��اک 0 طبقه 

همکف پستی 9676115292 تغییر یافت 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر 

)588657(
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تاسیس شرکت تضامنی ارسالن اردکانی فرد و شرکاء درتاریخ 1398,06,02 به شماره ثبت 69291 

به شناسه ملی 14008561497
ثب��ت و امض��ا ذی��ل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به ش��رح زی��ر جهت اطاع عم��وم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :باس��تناد نامه ش��ماره 
98,137827 مورخ 98,4,26 بانک مرکزی جمهوری اس��امی ایران فعالیت های صرافی ش��امل:خرید و فروش نقدی ارز مسکوک طای ضرب شده 
توسط بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز داخلی 
و ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی میباشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، 
محل��ه آب و ب��رق ، بلوار گلش��ن ]هفت تیر 8- هنرس��تان 9[ ، بلوار هفت تی��ر ، پاک 115 ، برج آرمیتاژ ، طبقه منفی 1 کدپس��تی 9178773127 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 40000000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم یاسمن اردکانی فرد به شماره 
ملی 0938994468 دارنده 2000000000 ریال س��هم الشرکه آقای ارس��ان اردکانی فرد به شماره ملی 0945328710 دارنده 8000000000 ریال 
س��هم الشرکه خانم زهرا ناظمی به ش��ماره ملی 4430445419 دارنده 22000000000 ریال سهم الشرکه آقای سعید اردکانی فرد به شماره ملی 
5228099131 دارنده 8000000000 ریال س��هم الش��رکه اعضا هیئت مدیره خانم یاس��من اردکانی فرد به ش��ماره ملی 0938994468و به س��مت 
مدیرعامل به مدت نامحدود آقای ارسان اردکانی فرد به شماره ملی 0945328710و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 
سعید اردکانی فرد به شماره ملی 5228099131و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و یکی از 
اعضا هیات مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د.بدیهی اس��ت اضافه کردن هر گونه متنی به الگوی فوق متناسب با نیاز شرکت بامانع 

است اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.  
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )588671(
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آگهی تغییرات شرکت گیاه هستی ساز شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 68475 و 

شناسه ملی 10320230689
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1398,04,01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 
مرکز اصلی ش��رکت به :اس��تان خراسان رضوی 
، شهرس��تان نیش��ابور ، بخ��ش زبرخان ، ش��هر 
قدمگاه، محله ش��هری ، خیابان زمین کشاورزی 
، خیاب��ان عطار ، پاک 0 ، طبقه همکف کدپس��تی 
: 9346114961 انتق��ال یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصاح گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )588658(
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آگهی تغییرات شرکت پرورش ماهی سهند 
کالت شرکت تعاونی به شماره ثبت 17 و 

شناسه ملی 10860045028
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی               
ف��وق الع��اده م��ورخ 1398,03,22 و نام��ه 
ش��ماره 614 م��ورخ 1398,04,16 نمایندگی 
تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان کات 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید 
تعاونی مش��تمل بر 52 ماده و 29تبصره به 
تصویب رسید و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصاح شد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری کات )588660(
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آگهی تغییرات شرکت گل کوه 
بنیالود شرکت سهامی خاص به 

شماره ثبت 26282 و شناسه ملی 
10380416950

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی 
 1397,12,25 م��ورخ  الع��اده  ف��وق 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضاء 
هیئ��ت مدی��ره از 2 ب��ه 3 تغییر یافت 
و م��اده مربوط��ه در اساس��نامه اصاح 

گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )588662(
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 آگهی تغییرات بین المللی خدمات اداری 
صنعتی پیشگامان نظم اندیشان موسسه               

غیر تجاری به شماره ثبت 1579 و شناسه ملی 
10380144587

 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی            
ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,11,10 تصمیمات 
ذی��ل اتخاذ ش��د : مرکز اصلی موسس��ه از 
محل قبلی به محل جدید : خراسان رضوی-
مش��هد-احمد آباد-بل��وار ماصدرا-بلوار 
احم��د آباد-پ��اک 178-طبق��ه اول-واحد 
غربی به ک��د پس��تی 9176657974 تغییر 

یافت. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )588673(
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آگهی تغییرات شرکت گل کوه بینالود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 26282 و شناسه ملی 10380416950 
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,12,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضاء هیئت مدیره از 2 به 3 تغییر یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.     
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )588672(
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آگهی تغییرات شرکت پرورش ماهی سهند کالت شرکت تعاونی به شماره ثبت 17 و شناسه ملی 10860045028    
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,03,22 و نامه ش��ماره 614 مورخ 1398,04,16 نمایندگی تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان کالت تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید تعاونی مشتمل بر 52 ماده و 29تبصره به تصویب رسید و ماده مربوطه در اساسنامه 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کالت )588670(اصالح شد.    
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آگهی تغییرات شرکت گیاه هستی ساز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 68475 و شناسه ملی 10320230689   
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,04,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت به :استان خراسان رضوی ، شهرستان نیشابور 
، بخش زبرخان ، ش��هر قدمگاه، محله ش��هری ، خیابان زمین کش��اورزی ، خیابان عطار ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی : 9346114961 انتقال یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید .   
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )588668(
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آگهی تغییرات شرکت روستایی زنان سروش کاشمر شرکت تعاونی به شماره ثبت 1472 و شناسه ملی 10380138440  
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,11,29و نامه شماره 506,19,436مورخ 98,3,25 اداره تعاون روستائی کاشمر تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- محل شرکت 
از نشانی قبلی به آدرس جدید: استان خراسان رضوی - شهرستان کاشمر - بخش مرکزی-دهستان باال والیت -روستا فدافن - محله پایین ده - بلوار شاهزاده قاسم -بن بست 

)غسالخانه روستا( پالک 0 طبقه همکف کد پستی 9676115292 تغییر یافت .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر )588667(
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آگهی اصالحی پیرو آگهی تغییرات به شماره 
مکانیزه  139830406185004912

م��ورخ 1398,3,8مرب��وط ب��ه ش��رکت خدم��ات 
مس��افرت هوای��ی و جهانگ��ردی پرنی��ا گش��ت 
پرواز ش��رکت با مس��ئولیت محدود به ش��ماره 
ثب��ت 45257 و شناس��ه مل��ی 10380614207 
در س��طر چهارم آگهی خانم سمانه مرتاضیان به 
شماره ملی 0703835262 به سمت مدیرعامل 
اش��تباه بوده و خانم صدیقه طاهری به ش��ماره 
ملی 5229248106 به س��مت مدیرعامل شرکت 
)خارج از ش��رکا ( درس��ت میباش��د ک��ه به این 

وسیله آگهی اصالح گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)588656(
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آگهی المثنی موسسه اتحادیه صنف موسسات گردشگری و خودرو کرایه شهرستان قوچان
 موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 128 و شناسه ملی 14004267472

موسسه فوق درتاریخ 93,5,2تحت شماره 128 وشناسه ملی 14004267472 دراین اداره به ثبت رسیده وخالصه تقاضانامه آن به شرح ذیل جهت اطالع عموم 
آگهی می شود: 1. موضوع اتحادیه : صدور پروانه کسب برای واحدهای صنفی وسایر وظایف ومسولیت های مقرر درقانون نظام صنفی. 2. موسسین اتحادیه : 
1. علی اکبر خایس��ی قوچانی فرزند حیدرعلی به ش��ماره شناس��نامه 26304 صادره قوچان وبه شماره ملی 0870262742 2. علی اصغر طاهرزاده فرزند محمد به 
شماره شناسنامه 27540 صادره قوچان وبه شماره ملی 0870275100 3. علی اکبر شهبازی دوغائی فرزند رمضان به شماره شناسنامه 1326 صادره قوچان وبه 
شماره ملی 0870620967 4. محمد صادق موقر فرزند عباس به شماره شناسنامه 30680 صادره قوچان وبه شماره ملی 0870306502 5. ابوالفضل مغنی زاده 
فرزند حس��ین به ش��ماره شناسنامه 36952 صادره قوچان وبه ش��ماره ملی 0870369245 3. مرکز اصلی اتحادیه : قوچان ، س��ی متری شهید رجایی ، نرسیده 
به چهارراه دوم ، س��اختمان اتاق اصناف ، پالک 70 ، کدپس��تی 9471845616 4. مدت اتحادیه : ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود 5. س��رمایه اتحادیه : مبلغ یک 
میلیون ریال . 6. مدیران اتحادیه واشخاصی که حق امضاء دارند: آقایان علی اکبر خائسی قوچانی به عنوان رئیس وعلی اصغر طاهرزاده به عنوان نائب رئیس 
ومحمد صادق موقر به عنوان خزانه دار وعلی اکبر ش��هبازی دوغائی به عنوان عضو وبازرس وابوالفضل مغنی زاده به عنوان عضو ودبیر برای مدت چهارس��ال 
انتخاب گردیدند وکلیه اس��ناد واوراق بهادار ورس��می وبانکی باامضای ثابت خزانه دار وامضای رئیس ودرغیاب رئیس باامضای نائب رئیس به همراه مهر امور 
مالی اتحادیه معتبر خواهد بود ونامه های اداری باامضای رئیس ودرغیاب وی باامضای نائب رئیس ومهر اتحادیه معتبر می باشد. 7. اساسنامه اتحادیه در30 

ماده و8 تبصره به تصویب رسیده است .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )588664(
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 آگهی المثنی موسسه اتحادیه صنف موسسات گردشگری و خودرو کرایه شهرستان قوچان
 موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 128 و شناسه ملی 14004267472

 موسسه فوق درتاریخ 93,5,2تحت شماره 128 وشناسه ملی 14004267472 دراین اداره به ثبت رسیده وخالصه تقاضانامه آن به شرح ذیل جهت اطالع عموم 
آگهی می ش��ود: 1. موضوع اتحادیه : صدور پروانه کس��ب برای واحدهای صنفی وس��ایر وظایف ومس��ولیتهای مقرر درقانون نظام صنفی. 2. موسسین اتحادیه : 
1. علی اکبر خایس��ی قوچانی فرزند حیدرعلی به ش��ماره شناس��نامه 26304 صادره قوچان وبه شماره ملی 0870262742 2. علی اصغر طاهرزاده فرزند محمد به 
شماره شناسنامه 27540 صادره قوچان وبه شماره ملی 0870275100 3. علی اکبر شهبازی دوغائی فرزند رمضان به شماره شناسنامه 1326 صادره قوچان وبه 
شماره ملی 0870620967 4. محمد صادق موقر فرزند عباس به شماره شناسنامه 30680 صادره قوچان وبه شماره ملی 0870306502 5. ابوالفضل مغنی زاده 
فرزند حس��ین به ش��ماره شناسنامه 36952 صادره قوچان وبه ش��ماره ملی 0870369245 3. مرکز اصلی اتحادیه : قوچان ، س��ی متری شهید رجایی ، نرسیده 
به چهارراه دوم ، س��اختمان اتاق اصناف ، پالک 70 ، کدپس��تی 9471845616 4. مدت اتحادیه : ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود 5. س��رمایه اتحادیه : مبلغ یک 
میلیون ریال . 6. مدیران اتحادیه واشخاصی که حق امضاء دارند: آقایان علی اکبر خائسی قوچانی به عنوان رئیس وعلی اصغر طاهرزاده به عنوان نائب رئیس 
ومحمد صادق موقر به عنوان خزانه دار وعلی اکبر ش��هبازی دوغائی به عنوان عضو وبازرس وابوالفضل مغنی زاده به عنوان عضو ودبیر برای مدت چهارس��ال 
انتخاب گردیدند وکلیه اس��ناد واوراق بهادار ورس��می وبانکی باامضای ثابت خزانه دار وامضای رئیس ودرغیاب رئیس باامضای نائب رئیس به همراه مهر امور 
مالی اتحادیه معتبر خواهد بود ونامه های اداری باامضای رئیس ودرغیاب وی باامضای نائب رئیس ومهر اتحادیه معتبر می باشد. 7. اساسنامه اتحادیه در30 

ماده و8 تبصره به تصویب رسیده است 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )588674(
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ب��ا توجه به عدم انتش��ار آگهی ازس��وی هیئت 
مدی��ره مجمع مورخه 1398/6/22 که درمورخه 
1398/6/7 دراین روزنامه انتشارگردیده است 

فاقد وجاهت قانونی بوده وابطال میگردد.
هیئت مدیره تعاونی مسکن کانون جانبازان استان قزوین
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فرهنگ و هنر

خبر

با صداى بهروز رضوى در راديو فرهنگ
آيين هاى محرم در «جام شفق» روايت مى شود

فرهنگ و هنــر: برنامه «جام 
شفق» راديو فرهنگ از 16 تا 20 
شهريور، فرهنگ عامه در آيين هاى 
عزادارى حسينى و نيز سنت ها و 
رفتارهاى فرهنگى مردم كشورهاى 
ايران، افغانستان، هند، بنگالدش، 

پاكستان و تاجيكستان را بررسى مى كند. به نقل از روابط عمومى صداوسيما، 
در برنامه «جام شــفق» دكتر شكيل اســلم بيگ، دكتر سيدعلى موسوى 
گرمارودى، استاد على معلم دامغانى، بهاء الدين خرمشاهى، دكتر على كميل 
قزلباش، احمد شهريار از پاكستان، سيدابوطالب مظفرى از افغانستان، سعيد 
تاج محمدى، دكتر نغمه مستشــار نظامى، دكتر عليرضا قزوه، دكتر اخالق 
آهن از دانشگاه جواهر لعل نهرو، سيدمحمدرضا موسوى صابرى از كشمير، 
ســاجد مبين از كشمير، دكتر مهدى باقرخان از هندوستان، ابراهيم امينى 
از افغانستان، دكتر ايار رســول نازكى، دكتر مريم ميرفتاح از فرانسه، دكتر 
رحمت همتيان و سمانه خلف زاده از شاعران و پژوهشگرانى هستند كه درباره 
آيين هاى عزادارى در ماه محرم در كشــورهاى مختلف حوزه زبان فارسى و 
كشورهاى اسالمى سخن مى گويند. روايت اين برنامه بر عهده بهروز رضوى 
است و محمد حسينى باغسنگانى نگارش، تهيه و تدوين اين برنامه را برعهده 
دارد. برنامه «جام شــفق» را از 16 تا 20 شهريور ماه از ساعت 18:30 تا 19 

روى امواج اف ام رديف 106 از راديو فرهنگ بشنويد.

مدير  «پرديس آزادى» مطرح كرد
استقبال از بازاكران دو فيلم عاشورايى

ســينمايى  پرديس  مدير  مهر: 
«آزادى» با اشاره به اينكه اكران دو 
فيلم «روز واقعه» و «پرواز در شب» 
به مــدت دو هفته در اين پرديس 
ادامه خواهد داشت گفت: با شروع 
ماه محرم، تصميم گرفته شد تا اين 

دو اثر سينمايى كه مضمونى عاشورايى دارند، به صورت تك سانس هر شب 
ساعت 22:30 به مدت دو هفته در اين پرديس نمايش داده شود.

سجاد نوروزى بيان كرد: هرچند در دهه اول محرم بين 70 تا 80 درصد از 
مخاطبان سينما كاسته مى شود، اما استقبال از اين دو اثر سينمايى خوب بود. 
هر دو فيلم از نظر فنى كامالً متحول شده و نسخه دى سى پى آن در سينما 

نمايش داده مى شود. 

 فرهنگ و هنر/ زهره كهندل  با ســياه پوش 
شدن خيابان ها و كوچه ها، برنامه هاى تلويزيون هم 
مانند هر ســال، رنگ و نماى محرمى گرفته است. 
برنامه هايى همچون ارتباط زنده با شهر كربالى معال، 
پوشش تصويرى عزادارى هيئت ها، سخنرانى هاى 
مذهبى، ويژه برنامه هاى مرثيه خوانى و مستندهاى 
مربوط به اين ايام از جمله آن هاست كه همزمان با 
آغاز ماه محرم روى آنتن شــبكه هاى مختلف رفته 
است اما در كنداكتور برنامه هاى محرمى تلويزيون 
خبرى از يك سريال جاندار و فاخر محرمى نيست. 
سريال هاى مناســبتى اين ايام بيشــتر درام هاى 
اجتماعى و خانوادگى هســتند كه ممكن اســت 
اشــاراتى به ماه محرم داشــته يا نداشته باشند. از 
برنامه هاى معمول اين ايام، بازپخش ســريال هايى 
همچون «مختارنامه» و «شب دهم» كه از توليدات 
فاخر سال ها و حتى دهه پيش هستند از شبكه هاى 
مختلف است.  پرويز شيخ طادى، كارگردان سينما 
و تلويزيون درباره اينكه چرا تلويزيون سريال محرمى 
جديد نمى سازد، آيا دليلش مشكالت مالى است؟ 
به خبرنگار ما مى گويد: سود تهيه كننده در ساخت 
سريال محرمى نيست، ساخت مجموعه تلويزيونى 
محرمى دشــوارى هاى فراوانى دارد و روى فيلم نامه 
بايد تحقيق و پژوهش دقيقى صورت بگيرد. دستمزد 
ســاخت فرقى نمى كند در حالى كه حجم كار در 
ساخت سريال محرمى زياد است، تحقيق و نگارش 
آن ســنگين تر و انتخاب بازيگران دشــوارتر است، 
فيلم نامه مميزى دارد و حساسيت كار باالست.  وى 
با اشاره به حجم باال و دغدغه هاى زياد ساخت آثار 
محرمى خاطرنشان مى كند: پول ساخت همان پول 
است به همين دليل بسيارى از تهيه كننده ها سراغ 
كارهاى آپارتمانى با لوكيشن هاى محدود و مشخص 
مى روند چون سود در ساخت چنين آثارى است. اين 
سودمحورى كار را به جايى كشانده كه تهيه كننده 
مى گويد كار ماه محرمى يا ماه رمضانى ننويسيد فقط 
اشــاره اى بكنيد تا پروژه را بگيريم، البته در دوره اى 
هم مى گفتند كار ماه رمضانى يا ماه محرمى بنويسيد 
چون تلويزيون قســط  هايش را به موقع مى دهد. 
متأسفانه اين مسائل كه ساخت سريال ماه رمضانى، 
ثواب دارد يا براى مردم در اين ماه مبارك قرار است 
چه لحظات معنوى بسازد، براى توليدكننده مطرح 
نيست.  به گفته اين كارگردان اكنون سريال سازى 
در تلويزيون مثل كاســبى در بازار شــده، بسيارى 
دنبال كسب سود هستند. وقتى تفكر مردم به سمت 
سودمحورى برود، بايد منتظر چنين شرايطى باشيم 

كه براى كار فرهنگى هم چرتكه مى اندازند.

   وقف فرهنگى يكى از ر اهكارهاست
شــيخ طــادى دربــاره 
مى توان  چطــور  اينكه 
وقف  و  نــذر  فرهنــگ 
فرهنگى را با نيت توليد 
آثار تصويــرى فاخر در 
بيــن مردم رايــج كرد، 

مى گويد: راهكارهاى توليد آثار تصويرى ارزشمند 
مذهبى و دينى در حوزه هايى كه مردم كمتر ورود 
يافته اند، بايد بررسى شود و وقف فرهنگى يكى از 

راهكارهاست. سازمان اوقاف مى تواند به اين ماجرا 
وارد شود و براى آن تبليغ كند تا مردم از مسير وقف 
در ساخت سريال مذهبى مشــاركت كنند، ورود 
سازمان اوقاف به اين ماجرا اهميت دارد چون قشر 
مذهبى ما بدون حكم شرعى وارد چنين مسائلى 
نمى شوند. به گفته او، سازمان اوقاف مى تواند اين 
موضوع را ســازماندهى كرده و اعالم كند كه قرار 
است سالى يك يا دو سريال براى محرم يا براى ماه 
رمضان ساخته شود، چه كسانى براى اين امر وقف 
مى كنند و يا نــذورات دارند. اين كارگردان با بيان 
اينكه حداقل هزينه ســاخت يك سريال محرمى، 
10 تا 15 ميليارد تومان اســت و اگر كار يك اثر 
تاريخى و فاخر باشد تا باالى 70، 80 ميليارد تومان 
هم هزينه دارد، يادآور مى شود: مطالبه جدى براى 
ســاخت سريال فاخر محرمى از سوى مردم وجود 
ندارد، اينكه مردم روبه روى ســازمان صدا و سيما 
يا مجلس تجمع كننــد و مطالبه اى از اين جنس 
داشته باشــند، چنين مطالباتى را از سوى مردم 
شاهد نيستيم. بايد بررسى شود وقتى هم مطالبه اى 
نباشد، ضرورتى براى توليد از سوى مديران سازمان 

صدا و سيما احساس نمى شود.

  كمبود بودجه، بهانه است
جبار آذين، منتقد سينما 
و تلويزيــون در اين باره 
معتقد است: بيش از يك 
دهه اســت كه تلويزيون 
در بخش هــا و حوزه هاى 
مختلف دچار نوعى بحران 

و بى سرو سامانى شده است. اين بى هويتى و بحران، 
نشــأت گرفته از حضور كسانى در عرصه مديريت 
تلويزيون اســت كه ســنخيتى با فرهنگ و رسانه 
نداشته و با نيازهاى مخاطب هم آشنايى ندارند. وى 
اضافه مى كند: به همين دليل در سال هاى اخير نه 
تنها در بخش هاى برنامه سازى برنامه هاى اجتماعى، 
عمومى و روتين تلويزيون كه در بخش فيلم و سريال 
هم شاهد حركت هاى اساسى و توليدات شايسته، 
استاندارد، مناسب، خوش ساخت و بامحتوا نيستم. 
اين موضوع فقط به دليل فقر مالى تلويزيون نيست، 
مسئوالن رسانه ملى كاستى بودجه را بهانه مى كنند 
كه ضعف هــاى مديريتى و تصميم ســازى خود را 
بپوشانند. وى با بيان اينكه در مناسبت هاى ملى و 
مذهبى شاهد توليد برنامه هاى خوب و مناسب با نياز 

جامعه و فرهنگ مردم نيستيم، تأكيد مى كند: اين 
موضوع فقط به مشكالت مالى تلويزيون برنمى گردد 
بلكه با باز شدن پاى گروه هاى اسپانسرى به تلويزيون 
و تزريق سرمايه و سليقه آن ها، توليدات رسانه ملى از 
مسير اصلى و اهداف ارزشى خود فاصله گرفته است. 
آذين مى گويد: مالك و معيــار توليدات تلويزيون 
را نظر و ســليقه مخاطبان تعييــن نمى كند بلكه 
اسپانسرها و سرمايه داران، طناب توليد را در دست 

گرفته اند.  
به باور اين منتقد، اگر قرار اســت  تغيير و تحولى 
با توجه به نگاه و سليقه مردم ايجاد شود، تلويزيون 
ناگزير به خانه تكانى اســت تا نيروهاى ناكارآمد و 
گروه هاى فاميلــى از آنجا رانده شــوند و جا براى 
هنرمندان كاربلد باز شــود. متأسفانه در سال هاى 
اخير شاهد كوچ موجى از هنرمندان از تلويزيون به 
دليل بدقولى مديران در پرداخت معوقات مالى اين 
برنامه ســازان بوديم كه اكثر آن ها به شبكه نمايش 

خانگى رفته اند.

  حرفه اى ها را خانه نشين كردند
آذين با بيان اينكه مديران رســانه ملى نســبت به 

پاســخگويى به نيازها و سليقه مخاطبان بى توجه 
هســتند، مى گويــد: تلويزيون به جاى نــوآورى و 
استفاده درست از هنرمندان باتجربه، بهانه كمبود 
بودجه را مى آورد درحالى كه اوضاع مالى اين سازمان 
چندان بد نيســت. بودجه امسالش سه برابر شده، 
درآمدش از محل آگهى ها بيشتر شده و اسپانسرها 
هم سرمايه هاى مالى زيادى را به تلويزيون آورده اند، 
بنابراين بهانه خوبى نيســت كه مديران رسانه ملى 
بگويند به خاطر مسائل مالى نمى توانند توليد خوب 

داشته باشند، اين ها فرافكنى است.
وى ادامه مى دهد: در شــرايطى كه با توجه به نياز 
مخاطب و شرايط خاص جامعه، نياز به برنامه هايى 
براى حفظ فرهنگ و ارزش هاى جامعه داريم، شاهد 
توليد برنامه هاى ضعيف و كپى بردارى شده از ماهواره 
در رسانه ملى هســتيم كه به جاى فرهنگ سازى، 

فرهنگ سوزى مى كند.
به گفته وى، تلويزيون با ساخت سريال هاى متوسط 
و زيرمتوسط كه مخاطب را جذب نمى كند و به جاى 
حركت در راســتاى فرهنگ سازى و تحقق سبك 
زندگى ايرانى اسالمى، بيشتر برنامه هايش معطوف به 
تجمل گرايى  و طرح مسائل كم اهميت شده است، 

گويى فقط  مى خواهند بودجه بگيرند.
آذين با بيان اينكه در ماه محرم هســتيم ولى دريغ 
از ســريال و برنامه نوآورانه متناســب با اين ايام در 
تلويزيون، خاطرنشــان مى كند: بخشــى از آنتن را 

بازپخش سريال هاى سال هاى گذشته پر مى كند.
در حالى كه مسئوالن تلويزيون بايد توجه كنند كه 
بازپخش برنامه هاى تكرارى موجب ريزش مخاطب 
مى شــود. به جــاى اينكه به اهميــت و اثرگذارى 
مناسبت هاى دينى و ملى توجه شود، شاهد توليد 
برنامه هاى كپى بردارى شده از شبكه هاى ماهواره اى 
هستيم. تلويزيون در مسير بيراهه اى قرار گرفته كه 
موجب شده مخاطبان ارتباط مناسبى با تلويزيون 
نداشته باشند. اين منتقد يادآور مى شود: حدود 100 
برنامه ساز تلويزيونى داريم كه بيكارند، چون از آن ها 
كار خواسته نمى شوند و يا طلب هاى معوقه فراوانى 
از تلويزيون دارند كه از همكارى با رسانه ملى دلسرد 
شده اند. مديران تلويزيون به برنامه هاى كپى بردارى 
شده اهميت بيشترى مى دهند به همين دليل شاهد 
نوآورى و به كارگيرى هنرمندان حرفه اى نيستيم، 
اين ها موجب شود كه تلويزيون از مردم فاصله بگيرد 
و توجهى به مناســبت هاى ملى و مذهبى نداشته 
باشــد در حالى كه محرم، سوژه هاى فراوانى دارد و 
اين محتواى غنى در قالب فيلم و سريال مى تواند به 

آثار فاخرى تبديل شود.
به گفته آذين، تلويزيون در اين ايام به پخش چند 
گزارش خيابانى و سخنرانى بسنده مى كند در حالى 
كه رسانه ملى بايد جاى اميدآفرينى و حركت هاى 
بزرگ اصالحى فرهنگى باشد ولى در ماه محرم به 
ماتمكده و جايى براى كپى بردارى تبديل شده كه 
بودجه هايش در حال هدررفت اســت. رسانه ملى 
از مردم فاصله گرفته و به ســمت سرمايه ساالرى 
و ســليقه مدارى رفته، به همين دليل قادر نيست 
پاسخگوى نيازهاى مخاطبان باشد. يكى از داليل دور 
شدن مردم از فرهنگ اسالمى به دليل عملكردهاى 

غلط تلويزيون است.

چرا تلويزيون سريال محرمى جديد نمى سازد؟

مردم و اوقاف دست  به كار شوند
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