
دو دستى تقديم كردند
صفحه اينستاگرام «تاريخ ايران و جهان» 
از صفحات وابســته به دفتر حفظ و نشر 
آثار حضرت آيت اهللا خامنه اى، به مناسبت 
ســالروز شهادت شــيخ محمد خيابانى، 
روايتى را به نقل از رهبرى منتشــر كرد 
كه در ادامه مى خوانيد: «رهبر انقالب: در 
قضيه  مرحوم شيخ محمد خيابانى - كه 
تبريز يك تنه ايستاد - مسئله، مسئله قرارداد وثوق الدوله بود. در تهران، عمال 
حكومت ضعيف با يك قرارداد، امور مالى و امور نظامى كشــور را دودستى 
تقديم كردند به انگليســى ها. تبريزى ها ايستادند. مرحوم خيابانى و ديگران 
در مقابل اين قضيه بود كه ايستادند و آن حوادث عجيب تبريز پيشامد كرد. 

تبريز هميشه اين طور بود».

بلند بلند صحبت نكن!
«زينب سليمانى» دختر سردار سليمانى 
در واكنــش به پســت جنجالــى صبا 
كمالى در اينســتاگرام، در اين شــبكه 
اجتماعى نوشــت:«خانِم مثالً بازيگر كه 
وقتى نوشــته تان را خواندم به مظلوميت 
سيدالشهدا پى بردم؛ شما اگر نياز به ديده 
شدن داريد چرا پاى اعتقادات و خط قرمز 
محبان اهل بيت را وسط مى كشيد؟ خواندم و نوشتيد كه مظلوم تر از اباعبداهللا، 
دختر آبى است! از اين قسمت حرفتان فهميدم كه شما نه تنها درك و فهمى 
نسبت به واقعه كربال و امام حسين(ع) و اهل بيتش نداريد بلكه هدف شما از 
انتشار اين مطلب چيز ديگرى است. توصيه ام اين است همان طور كه نوشتيد 

در كنج خانه خود با امام حسين(ع) صحبت كنيد نه بلند بلند».

فعالين معدنى!
ســمانه پاكدل كــه به تازگــى به جرگه 
سلبريتى هاى سياسى و معترض پيوسته، 
با انتشار فيلمى از صحبت هايش در زمينه 
فعاالن مدنى در اينســتاگرام، حســابى 
حاشيه ساز شده است. خانم بازيگر در اين 
فيلم، فعالين مدنى را به اشتباه «فعالين 
معدنى» تلفظ مى كند! ســوتى ســمانه 
پاكدل حاال تبديل به يكى از داغ ترين ســوژه هاى توييتر شده است. در ادامه 
چند نمونه از  پست هاى منتشر شده توسط كاربران را مى خوانيد: «ژاپن مى تونه 
از حجم اظهارنظر هاى مضحك سلبريتى هاى ما برق توليد كنه... مى دونستين 
بعد از كار تو معدن، كار فعالين معدنى ســخت ترين كار دنياست؟... فعالين 
معدنى حتماً بايد تو معدن كار كنن يا تو كارخونه آب معدنى هم باشن قبوله؟»

زنان عليه زنان
فضه سادات حسينى، گوينده خبر سيما 
با انتشــار هشــتگ #زنان_عليه_زنان 
در توييتر نوشــت: «وقتــى كه دغدغه و 
مسائل زنان را در سطح ورود به ورزشگاه 
تقليل مى دهند براى منافع سياسى شان، 
فريادهاى پدر دختر آبى را نمى شنوند و 
مى گويند تو نمى فهمــى! دخترت بيمار 
نبوده، حكمش هم صادر شــده ولو دادگاه بگويد نه و... غافل از اينكه زنى در 

گوشه اى از شهر كشته شد و صداى يك نفرشان هم درنيامد».

عقربه ها را دنبال مى كنم
ســكانس اول:انگار مدت طوالنى پيگير عقربه هايم و دارم بِّروبِّر به ساعت 
ديوارى نگاه مى كنم كه «گل ترمه» هوار مى شود روى سرم كه: واااى خاله ام از 

دست رفت... خاله ام چپول شد. 
امان از دست بچه ها! مجبورم مى كند راز را برمال كنم و از فكر لذيذم برايش 
بگويم... از خوشــى دنباله دار «ساعت بازى». مجبورم مى كند حسم را بريزم 

روى دايره.
دختِر بى تاِب خواهر، ول كن ماجرا نيست. تازه خوشش آمده دستى بر آتش 

بگيرد و ساعت بازِ بعدى خودش باشد.
شروع مى كنيم. چفت هم مى نشينيم و ُزل مى زنيم به دايره بزرگ توى هال. 

به دايره اى كه 12عدد دارد و سه عقربه رنگى.
مى پرسد: صبح، ظهر يا شب؟ عددهايت را بده.

با حال خوشايندى عقربه هاى قرمز و سياه را دنبال مى كنم و كيفور مى گويم: 
3 بعدازظهر، 4 صبح، 7 شب.

«گل ترمه» نيمرخ و عميق نگاهم مى كند... يعنى چرا؟
چشم در چشم ساعت جواب مى دهم: همسن تو كه بودم بعدازظهرها دوروبر 
3 دنيايى داشــتيم از دورهمى و قصه و بازى. مزه اش عجيب زيرزبانم مانده 

گلى جان.
و عاشــق 4 صبح ام، چون فكر مى كنم اين ساعت واقعاً نردبانى مى اندازند تا 
هر كه دلش مى خواهد بيدار شود يكسر برود تا آسمان. احساس مى كنم آن 
وقت، خدا ســرش حسابى خلوت اســت و مهربان تر به تك تك جمله هايم 

گوش مى دهد.
و اما 7 شب. اين ساعت براى من پُر از تصميم گيرى است و از هر زمان ديگر 

سرشلوغ ترم.
چه بپزم؟ چه نخورم؟ كدام برنامه را بريزم؟ تازه ذره بين برمى دارم و رفتار طول 
روزم را بررسى مى كنم. اينكه كدام حرف، لباس، فكر، غذا، هدف و كالمى را 

درست يا غلط انجام داده ام.
سكانس دوم: گلــى دارد تصويرى با مادرش گپ مى زند... درباره راز اعداد... 
ساعت 5 عصر است... من سوپ جو مى پزم و او انگار مى خواهد ساعت بازهاى 

بيشترى به جمعمان اضافه شوند.

 مجازآباد
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پس از مخالفت صريح شوراى شهر و شهردار مشهد براى تيمدارى 

تيم تازه وارد با اسپانسرى شهردارى 
روى تشك مى رود

ادامه هفته سوم ليگ برتر

استقالل دنبال نخستين 
پيروزى در شهر اولين ها

 مجموعه داستان هاى عاشورايى به قلم سيدمحمد سادات اخوى منتشر مى شود

 «گوشه ِشُشم عاشقى» براى نوجوانان

اين تو بميرى از آن تو بميرى ها نيست

قدس زندگى: ماجراى تولد كشورى جديد به نام «پادشاهى كوه زرد» (مملكه 
الجبل األصفر) در ســرزمينى ميان مصر و ســودان، تقريباً يكى از داغ ترين 

سوژه هاى اين روزهاى فضاى مجازى در دنياست.
ماجرا از چند روز پيش آغاز شد كه زنى به نام «نادره ناصيف» كه مليت لبنانى-
آمريكايى دارد، با انتشار فيلمى در فضاى مجازى، خود را نخست وزير كشور تازه 
تأسيسى به نام «پادشاهى كوه زرد» معرفى كرد. خانم نخست وزير در يك پيام 
ويدئويى 6 دقيقه اى گفت، از سوى پادشاهى اين كشور سخن مى گويد و اعالم 
كرد اعالميه رسمى آغاز اين پادشاهى در كنفرانسى در شهر اودساى اوكراين 
تهيه شده است. نخست وزير كشور كوه زرد البته نام شركت كنندگان در اين 
كنفرانس و همچنين هويت پادشــاه اين كشور نوظهور را اعالم نكرد. ناصيف 
كه به زبان عربى صحبت مى كرد، در بخشى از پيام اينترنتى اش اعالم كرد اين 
پادشاهى «مملكت صلح» است كه بر پايه هاى «حقوق بشر» ساخته شده تا 

انسان ها با عزت و زير سايه حقوق مشروع و مدنى زندگى كنند!
جهت گيرى كلى سياســت هاى اين پادشاهى هنوز براى هيچ كس مشخص 
نيست، ناصيف البته در سخنرانى اش از حمايت از محيط زيست، توسعه پايدار و 
ثبات پادشاهى به عنوان اصول كلى حكومتدارى صحبت كرد. خانم نخست وزير 
همچنين در پيامى توييترى به زبان انگليسى از تغييرات آب و هوايى به عنوان 
«مســئله اصلى زمان» ياد كرد كه «نياز به تالش بى ســابقه همه بخش هاى 
جامعه دارد». ناصيف هنوز حرفى از اينكه جمعيت اين كشور چند نفر است 
يا معيار هاى شهروندى اين كشور و منابع تأمين درآمد آن چيست و اينكه آيا 
«پادشــاهى كوه زرد» قرار است به رسميت شناخته شود يا خير، نزده است. 
خبر تشكيل اين كشور اما به يكى از ترندهاى داغ توييتر و فيس بوك تبديل 
شده است. كار حتى به جايى رسيده كه بعضى از مقامات مصر هم به اين ماجرا 
واكنش نشان داده اند، اما مقامات رسمى اين كشور هنوز نمى دانند ماجرا تا چه 

اندازه جدى است و بايد به آن واكنش رسمى نشان دهند يا خير!
با وجود تمام اين حواشــى، كارشــناس هاى بين المللى و سياسى مى گويند 
طرح تشــكيل يك كشــور جديد به هيچ وجه شوخى نيست و تأسيس اين 
«كشور» همزمان با تصميم آمريكا براى اعالم طرح «معامله قرن» براى منطقه 
صورت گرفته است و «پادشاهى كوه زرد» قرار است جايگزين كشور فلسطين 
شود. هانى رسالن، كارشناس برجسته مصرى در امور سودان، يكى از افرادى 
اســت كه اين تئورى را مطرح كرده است. آقاى كارشناس انتشار بيانيه ظهور 
«پادشاهى كوه زرد» را اقدامى خطرناك مى داند كه بايد با آن برخوردى محكم 

و سريع شود.
«أيمن ســالمه»  كارشناس حقوق بين الملل در دانشگاه قاهره هم مى گويد: 
«پديدار شدن اين دولت جديد نه جوك است و نه هجو، اما مصر به هيچ وجه 

با اين مسئله ارتباطى ندارد».
بعضى از كاربران هم ماجرا را ربط داده اند به سخنرانى چند روز پيش بنيامين 
نتانياهو كه وعده داده بود در صورت پيروزى در انتخابات پيش رو و تشــكيل 
كابينه جديد، شهرك هاى صهيونيست نشين كرانه باخترى و بخش هاى مهمى 

از اين منطقه را به فلسطين اشغالى ملحق مى كند. 
اين البته نخســتين بار نيســت كه كســى از تولد يك كشــور در سرزمين 
«بئر الطويل» صحبت مى كند. پيش از اين هم در ژوئن 2014 يك آمريكايى به 
نام جرميا هيتون از مصر به اين منطقه سفر و خبر تأسيس «پادشاهى سودان 
شــمالى» را در اين منطقه اعالم كرد. او خود را رئيس اين دولت و دخترش 
اميلى را كه در آن زمان تنها 6 ســال داشت «شاهزاده» اين كشور خواند! اما 
كارشناس ها و كاربران فضاى مجازى مى گويند اين تو بميرى از آن تو بميرى ها 
نيســت، چون اين بار قضيه كمى جدى شده و هيچ جوره نمى شود ماجراى 

تشكيل پادشاهى كوه زرد را تنها يك جوك يا شوخى توييترى دانست.

 گزارش فروش فصل تابستان چه مى گويد؟

فصل فراموشى سينما 
در راه است

استيلى، نمازى، حسين فركى و محمد تقوى  

جانشينان مجيدى
در حال گرم كردن

روزمره نگارى

روايت مجازى

در حال گرم كردن

رقيه توسلى

 مجيد تربــت زاده گاهى يك شــخص اثرى توليد 
مى كند و بعد به اشتباه خود پى  مى برد، اما پس از آن 
برخى به دليل منافع خودشان اصرار دارند كه بگويند 
هويت و تفكر فالنى همان است كه اول گفته. مرحوم 
«عبدالحســين زرين كوب» هم شايد از همين دسته 
باشد كه خود به اشتباهش اعتراف و آن را جبران كرد، 
اما در فضاى مجازى امروز كه بگردى چيزى جز همان 
حــرف اول زرين كوب نمى يابــى. حاال حقيقت ماجرا 

چيست؟ 

 آقاى مطالعه
فكر كنم نخستين قربانى اين ماجرا خوِد زرين كوب باشد 
كه شمشير تحريف و كم گويى فضاى مجازى با خالصه 
كردنش در چند ســطر از «دو قرن سكوت» پيشتر از هر 
چيزى پيشينه، حيثيت و اعتبار او را قلع و قمع مى كند. 
براى اينكــه بدانيم زرين كوب فقط بــه همين كتاب و 
بريده هايش خالصه نمى شــود، خالى از لطف نيست كه 
اوِل بسم اهللا، وادارتان كنيم كمى از زندگى و سوابق او را 
بخوانيد: هنوز اسفند ماه بود و يكى دو روز مانده به سال 
1303 كه «عبدالحســين» در بروجرد به دنيا آمد. براى 
همين اســت كه در زندگى نامه خودنوشتش گفته است: 
«من هر سال كه نوروز مى آيد، دو سه روز از نوروز پيرترم»!
پدرش «اســتاد عبدالكريم عبائى» تا پيش از 40 سالگى 
زرگــر بود و پس از آن زرگرى را رها كرده و رفته بود پِى 
كشاورزى. عبدالحسين تحصيالت ابتدايى را در بروجرد 
تمام كرد. پدرش چندان موافق دبيرســتان رفتنش نبود 
اما با وســاطت فاميل، معلمان و ايــن و آن، از فرزندش 
قول گرفت در طول سال تحصيلى، عصرها و در تابستان 
صبح ها در مدرسه دينى بحرالعلوم دروس دينى را بخواند. 
عبدالحسين به قولش وفادار ماند و حاصلش آشنايى با فقه، 
تفســير و ادبيات عرب بود كه به قول خودش: ... البته از 
ســطح تجاوز نكرد! براى خواندن سال ششم دبيرستان 
مجبور شــد به تهران برود و مدتى آنجا ماندگار شــود. 
كتاب هاى سال چهارم و پنجم را نخوانده بود اما در ميان 
تمام دانش آموزان كشــور در رشــته «ادبى» رتبه دوم را 
بدســت آورد! از نوجوانى براى خودش آقاى مطالعه شده 

بود و همدمش كتاب هايش بودند. 

 كتاب خواند و خواند ...
از يك ســو نزد شيخ ابوالحسن شعرانى «شرح تجريد» و 
«هدايت ميبدى» را مى خواند و از سوى ديگر و در آشنايى 
با روشــنفكران جوان، به مطالعه آثار نيچه، جيمز فريزر، 
هوبرت اسپنسر و... مشغول بود. به مطالعه شعر و ادبيات 
عرب هم عالقه مند بود اما از آموزش زبان هاى خارجى از 
انگليسى، فرانسوى، آلمانى و ايتاليايى هم فراموش نمى كرد. 
پس از تحصيالت متوسطه مدتى مانده بود به مدرسه نظام 
و افسرى برود يا معلمى كند؛ سرانجام معلمى را ترجيح 
داده بود. با اينكه در رشته حقوق دانشگاه تهران پذيرفته 
شده بود به اصرار پدر به بروجرد بازگشت. مى گويند رئيس 
دانشــكده حقوق -على اكبر دهخدا- براى از دست دادن 
چنين دانشجويى بارها ابراز تأسف كرد. در بروجرد معلمى 
كــرد و كتاب خواند... كتاب خواند... كتاب خواند تا اينكه 

دوباره به تهران بازگشت و اين بار با رتبه نخست وارد رشته 
ادبيات فارسى دانشگاه تهران شد و راهش را تا درجه دكترا 
ادامه داد. با اين حساب شما آيا هنوز دوست داريد استاد را 
در وهله اول يك مورخ بدانيد كه تنها اثر به درد بخورش 

«دو قرن سكوت» بوده است؟

 با كاروان حله
«با كاروان حله، شــعر بى دروغ، شعر بى نقاب، پله پله تا 
مالقات خدا و...» از جمله آثار ارزشمند و تخصصى اديبى 
اســت كه خيلى ها اصرار دارند او را فقط مورخ زبردستى 
بدانند. زرين كوب، اسالم شناس و ايران شناس هم بود و از  
فلسفه معاصر غرب و فلسفه يونانى هم بى خبر نبود. خودش 
در اين باره مى گويد: «در هــر زمينه اى كه كنجكاوى ام 
برانگيخته مى شد بى احساس ماللى به تجسس پرداختم 
و از هر تجســس، وادى تازه اى برايم پيش آمد. به رمان 
و نمايش نامه جلب شدم، از روان شناسى سر در آوردم، به 
جامعه شناسى وارد شدم. از فلسفه اى كه والديمير ايليچ 
تعليم مى كرد راه افتادم و به آنچه تولستوى منادى آن بود، 
رسيدم. به تحقيق در تاريخ دست زدم، روزنامه نويس شدم، 
نقادى پيشه كردم، شعر سرودم، ترجمه كردم و به نقد و 
تعليم فلسفه غربى پرداختم...». راستى شما نام نمايش نامه 
«شاهزاده و كولى» را تا امروز شنيده ايد؟ احتماالً نشنيده ايد 
چون اين نمايش نامه به دليل سانسور شهربانى در دوران 
پهلوى، هيچ گاه اجرا نشد، اما يكى از نمايش نامه هايى بود 

كه زرين كوب در جوانى آن را نوشت!

 مناظره با كتاب
«دو قرن سكوت» با برخوردارى از لحنى ادبى و حماسى، 
حمله اعراب مســلمان به ايران و سپس گسترش اسالم 
در دو قرن نخســت پس از اين حمله را خيلى تراژدى وار 
روايت كرده و به همين دليل پرفروش شده و پرفروش هم 
مانده بود. اين كتاب اما از همان ســال هاى نخست چاپ، 
رقيب و جوابيه درست و حسابى هم داشت. شهيد مطهرى 
در يك مناظره مكتوب، در پاســخ به آنچه زرين كوب در 
كتابش نوشــته است، «خدمات متقابل اسالم و ايران» را 
مى نويسد و ديدگاه هاى خود درباره نفوذ و گسترش اسالم 

در ايران را بيان مى كند. برخى ها كوشيده اند اين مناظره 
را دليــل بر اختالف نظرعميق و تقابل اين دو نفر در همه 
زمينه ها بدانند. دكتر «روزبه زرين كوب» اســتاديار گروه 
تاريخ دانشگاه تهران  اما در واكنش به اين تالش ها گفته 
اســت: «به نظر من تقابلى در نظرگاه اين دو استاد وجود 
ندارد، آن ها از دوستان نزديك يكديگر بودند و تا يك هفته 
پيش از شهادت آيت اهللا مطهرى، ايشان در منزل مرحوم 
زرين كوب بودند و با هم مجالست داشتند... اين اختالف 
سليقه هيچ گاه آن ها را در تقابل با يكديگر قرار نداد و حسن 

همنشينى آن ها را زيرسؤال نبرد...». 

  خيلى بى رحمانه
آنچــه شــبكه هاى اجتماعى و تكثيركننــدگان روحيه 
نژادپرستى كمتر گفته يا درباره آن سكوت كرده اند، اول 
اين اســت كه استاد زرين كوب در دو قرن سكوت، از چه 
شرايط و كدام جريان ها تأثير مى پذيرد كه اثر تاريخى اش با 
احساسات ملى و ميهنى گره مى خورد و خيلى بى رحمانه، 
يك رخداد تاريخى را محكوم و با خاك يكسان مى كند؟ 
براى پيدا كردن پاســخ اين پرسش بخشى از نوشته هاى 
«ســليمى نمين» در اين مورد را بخوانيد: اين اثر حاصل 
دورانى است كه مرحوم زرين كوب بدون اطالع از ماهيت 
فراماســونرى جذب آن مى شــود، اما پس از پى بردن به 
ماهيــت چنين تشــكيالتى از آن فاصله مى گيرد، حتى 
صادقانه در مقام نقد خود برآمده، از اين اثر، شجاعانه تبرى 
مى جويد ...». جالب اينكه از نويسندگان سرشناس آن دوره 
تاريخى، تنها زرين كوب نيست كه با اين سبك و سياق و 
روحيه و لحنى كه از روحيه يك محقق و مورخ فاصله دارد، 
مى نويسد. آيا مى شود باور كرد نگارش نمايشنامه «پروين 
دختر ساسان» توسط صادق هدايت، انتشار كتاب «مازيار» 
توسط  مجتبى مينوى كه سلمان فارسى را اهريمن نژاد 
معرفى مى كرد و يا آثار «سعيد نفيسى» كه در آن به شدت 
به اعــراب مى تاخت، در اين دوره زمانى خاص، فقط يك 

اتفاق بوده است؟ 

 خط بطالن
اما واقعيت اين است كه مرحوم زرين كوب پس از اينكه 
كتاب دو قرن سكوتش توسط انديشمندانى چون شهيد 
مطهرى نقد مى شــود، ابتدا حاضر مى شود متواضعانه 
و شــجاعانه به اشــتباه خود اعتراف كرده و بعد هم در 
مقدمه چاپ بعدى كتاب بنويسد: «ترتيب و شيوه كتاب 
اول را بــر هم زدم و كارى ديگــر پيش گرفتم. از آنچه 
سخن شناسان و خرده گيران، در باب چاپ سابق گفته 
بودنــد، هر چه را وارد ديدم بــه منت پذيرفتم و در آن 
نظر كردم. در جايى كه ســخن از حقيقت جويى است 
چه ضرورت دارد كه من بيهوده از آنچه ســابق به خطا 
پنداشــته ام دفاع كنم و عبث لجاج و عناد ناروا ورزم... 
قلم برداشــتم و در كتاب خويش بر هر چه مشكوك و 
تاريك و نادرســت بود، خط بطالن كشيدم... نمي دانم 
از خامي يا تعصب، نتوانســته  بودم بــه عيب و گناه و 
شكست ايران به درســت اعتراف كنم. در آن روزگاران 
چنان روح من از شــور و حماســه لبريز بود كه هر چه 
پاك و حق و مينوي بود از آن ايران مي دانستم و هر چه 
را از آن ايران -ايران باستاني را مي گويم- نبود، زشت و 
پست و نادرست مي شمردم...». او حتى به اين هم اكتفا 
نمى كند و براى جبران اشــتباه هاى «دو قرن سكوت» 
كتاب «كارنامه اسالم» را هم مى نويسد كه البته پست ها 

و مطالب فضاى مجازى البد از آن اسمى نبرده اند! 

استاد «عبدالحسين زرين كوب» 24 شهريور 1378 درگذشت

ماجراى اعتراف در يك «سكوت »
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سینا حسینی: اگر فکر می کنید #تا_ ثبت_ جهانی _توس 
یک شعار تبلیغاتی برای کاربران شبکه های اجتماعی است، 
سخت در اشتباه هستید چون مســئوالن هیئت کشتی 
خراسان رضوی تصمیم گرفتند این عنوان را برای  نام گذاری 

تیم خود در رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد انتخاب کنند. 
به همان میزان که نام این تیم در نوع خود عجیب است، 
نحوه عقد قرارداد با ســرمربی این تیم نیز جالب توجه 
است. مدیران هیئت کشتی برای اینکه سرمربی خود را 
معرفی کنند از مجید خدایی خواستند مسافتی نزدیک به 
9کیلومتر از مشهد تا توس را بدود تا در آرامگاه فردوسی 

پیش نویس قراردادش با این تیم را امضا کند.
نکته چالش برانگیز این ماجرا به موضوع حمایت مالی و 
ســرمایه گذار این تیم برمی گردد. مسعود ریاضی رئیس 
هیئت کشتی خراسان رضوی که تصمیم گیرنده اصلی 
تیم تازه وارد لیگ برتری به شمار می رود، درباره حامی 
مالی این تیم می گوید: »حامی مالی این مجموعه مدیریت 
شهری است و مجموعه شهرداری و شورای شهر به صورت 
کامل از این تیم حمایت خواهنــد کرد تا در کنار رویداد 

ورزشی از یک حرکت فرهنگی نیز حمایت شود«.
ریاضی در شرایطی خبر از تیمداری شهرداری و پرداخت 
هزینه های این تیم از سوی مدیریت شهری را می دهد که 
چندی پیش شهردار مشهد و رئیس کمیسیون فرهنگی 
شورای اســامی مشــهد در گفت وگوهای جداگانه با 
خبرنگار قدس هرگونــه تیمداری در عرصــه ورزش را 

تکذیب کردند.
شهردار مشــهد نیز چند روز قبل با ارســال نامه ای به 
مدیرکل ورزش و جوانان استان در پاسخ به درخواست وی 
برای تیمداری در حوزه حرفه ای و قبول مالکیت نماینده 
اســتان در لیگ برتر والیبال اذعان داشت که مجموعه 
مدیریت شهری و شــهرداری هرگز در عرصه تیمداری 
ورود پیــدا نخواهد کرد. با این حال مســعود ریاضی در 
گفت وگو با خبرنگار قدس اعام کــرد: »هیچ مصوبه ای 
مبنی بر مخالفت شــورای اسامی شــهر مشهد برای 
تیمداری ورزشی وجود ندارد«. برای اطاع از نحوه حضور 
و چگونگی فعالیت این تیم با ریاضی همکام شدیم که در 

ادامه حاصل این گفت و گو را می خوانید:

  حضور نماینده خراســان رضوی در لیگ برتر 
کشتی آزاد می تواند یک دستاورد بزرگ باشد، آیا 

این تیم را برای قهرمانی آماده خواهید کرد؟
مهم ترین مسئله ای که سبب شــکل گیری این تیم شد 

موضوع احیای مجدد ورزش اصیل خراسان رضوی بود که 
خوشبختانه پس از قهرمانی این تیم در رقابت های دسته 
نخست تصمیم گرفتیم نام  #تا_ ثبت_ جهانی _توس را 
برای آن انتخاب کنیم تا در کنار فعالیت حرفه ای در عرصه 
ورزش یک اقدام بزرگ فرهنگی را نیز رقم بزنیم و با این 
کار نگاه رسانه های خبری و نوشتاری و فضای مجازی را 

به این مسئله مهم جلب کنیم.

   آیا این حرکت در حوزه مالی هم عوایدی برای 
نماینده خراسان به دنبال خواهد داشت؟

ما این مســئله را یک رویداد فرهنگی می دانیم، این نام 
سبب می شود خود به خود مخاطب را به این فکر وا دارد 
که چرا چنین نامی انتخاب شده همین مسئله برای ثبت 
جهانی توس یک گام بزرگ است. مطمئناً حضور مجید 
خدایی به عنوان یکی از قهرمانان بــزرگ دارنده عنوان 

جهانی می تواند سرآغاز یک حرکت بزرگ باشد.

   مدیریت این تیم برعهده چه ارگانی خواهد بود؟
برابر قوانین و مقررات فدراســیون کشــتی هیئت حق 
تیمداری در این ســطح را ندارد به همین دلیل به زودی 

مدیر این مجموعه انتخاب خواهد شد. مسئله اسپانسری 
هم برعهده مدیریت شهری است و توافقات الزم در این 
خصوص انجام شده است. ما در حال حاضر پیش نویس 
قرارداد آقای خدایی را آماده کردیم و امضا شد واما قرارداد 

اصلی پس از انتخاب مدیر به امضا خواهد رسید.

  یکی از چالش های کلیدی که می تواند این تیم 
را با مشکل مواجه کند، موضوع مخالفت مدیریت 
شهری و شورای شهر با مقوله تیمداری است، آیا 
در این خصوص توافق جدیدی رقم خورده چون 
شهردار و رئیس کمیسیون فرهنگی به صراحت 
در گفت و گو با خبرنــگار ما کل موضوع را منتفی 

دانستند؟
هیچ مصوبه ای در شورای شهر مبنی بر مخالفت با مقوله 
تیمداری وجود ندارد، شاید افراد نظر شخصی خود را در 
این ارتباط اعام کرده باشند اما ما در شورای شهر هیچ 
مصوبه ای دال بــر اینکه شــهرداری نمی تواند در حوزه 
تیمداری فعالیت کند، نداریم! البته ذکر این مسئله هم 
ضروری اســت که من خودم در نخســتین اظهارنظرم 
پس از انتخابات تأکید کــردم که نمی خواهیم تیمداری 

کنیم اما در حال حاضر شــرایط به گونه ای که این کار 
یک حرکت صرفاً ورزشی نیست بلکه یک کار فرهنگی و 
بزرگ است که می تواند به ثبت جهانی توس شود. و بعید 
می دانم مشکلی برای حمایت شهرداری از این تیم وجود 

داشته باشد.

  سرنوشت کادر فنی تیم به چه شکلی رقم خواهد 
خورد، آیا دستیاران خدایی انتخاب شده اند؟

هنوز در این رابطه تصمیم گیری نشده است اما مربیان 
در سطح اســتان را به مجید خدایی پیشنهاد می کنیم 
و ایشــان از بین آن ها نفرات مورد نظر خود را انتخاب 

خواهد کرد.

  برای انتخاب نفرات تیــم تاکنون با چه نفراتی 
مذاکره کرده اید و قرار است کدامیک از ستارگان 

کشتی به مشهد بیایند؟
هنوز به جمع بندی نهایی در این رابطه نرســیده ایم اما 
آقای خدایی کشتی گیران خاص خود را زیر نظر دارد و 
بی گمان با تأیید نهایی ایشــان نفرات مورد نظر را جذب 

خواهیم کرد.

پس از مخالفت صریح شورای شهر و شهردار مشهد برای تیمداری 

تیمتازهوارد بااسپانسریشهرداریرویتشکمیرود

گواردیوال: استرلینگ در سطح مسی و رونالدو نیست
ورزش: سرمربی منچسترسیتی هنوز ســتاره این تیم را در سطح مسی و رونالدو 
نمی داند. پپ گواردیوال که سابقه همکاری با لیونل مسی را دارد عنوان کرده رحیم 
استرلینگ ۲۴ ساله باوجود شروع درخشان در این فصل هنوز قابل مقایسه با مسی و 
رونالدو نیست. گواردیوال گفته:»امیدوارم که استرلینگ خیلی به تعریف و تمجیدها 
رسانه ها توجهی نکند. در حال حاضر هیچ کس قابل مقایسه با مسی و رونالدو نیست. 
من از عملکرد رحیم در این سال ها واقعا راضی هستم. او انسان فوق العاده ای است 

و به شدت تاش می کند. واقعا از موفقیت او خوشحالم.«

دخئا پردرآمدترین بازیکن شیاطین سرخ
ورزش: داوید دخئا، دروازه بان منچستریونایتد در فصل قبل نتوانست مانند گذشته 
عملکرد خوبی داشته باشد. قرارداد این بازیکن تا تابستان ۲۰۲۰ اعتبار دارد و اکنون 
یونایتد پیشنهاد تمدید قرارداد با دستمزد سالیانه ۱۳ میلیون پوند بدون مالیات را 
برای این بازیکن آماده کرده که با موافقت این بازیکن مواجه شد تا دخئا در یونایتد 
ماندنی شود و بیشترین دریافتی را در این تیم داشته باشد.  به این ترتیب گزارش ها 
مبنی بر تمایل رئــال مادرید و یوونتوس برای جذب این بازیکن به اتمام رســید و 
خیال یونایتد برای ماندن این دروازه بان در جمع بازیکنان شیاطین سرخ راحت شد.

مانژوکیچ، یک قدم نزدیک تر به الغرافه
ورزش:در روزهای اخیر شایعات متعددی درباره احتمال انتقال ماریو مانژوکیچ مهاجم 
کروات باشگاه یوونتوس به  الغرافه قطر مطرح شــده است و متعاقب این شایعات نام 
مانژوکیچ در فهرست بازیکنان یووه برای دیدار این تیم مقابل فیورنتینا نبود. درحالی که 
به نظر می رسد شایعه انتقال او به الغرافه از وزنه سنگین تری برخوردار باشد اخباری 
هم درباره احتمال پیوستن او به لیگ هایی دیگر از جمله لیگ MLS آمریکا هم مطرح 
شده است.مانژوکیچ که در سال ۲۰۱8 به همراه تیم ملی کشورش کرواسی به فینال 

جام جهانی راه یافته در سال ۲۰۱5 از اتلتیکو مادرید به بانوی پیر تورین ملحق شد.

سوارز آمد ، اومتیتی رفت
ورزش: بارسلونا اعام کرد لوئیس سوارز به بهبودی کامل نزدیک شده اما ساموئل اومتیتی 
به دلیل مصدومیت مدتی از میادین دور خواهد بود. ســاموئل اومتیتی، ستاره این تیم به 
دلیل مصدومیتی که در بازی های ملی به آن دچار شده حدود یک ماه از میادین دور خواهد 
بود اما لوئیس سوارز به بهبودی کامل نزدیک شــده است. بر اساس اعام باشگاه بارسلونا، 
ساموئل اومتیتی، مدافع فرانسوی این تیم در بازی های اخیر ملی فرانسه از ناحیه کف پا دچار  
مصدومیت شده و باشگاه اسپانیایی با اعام اینکه مصدومیت او جدی نیست تایید کرد که او 

احتماال تا 6 هفته نمی تواند کاتاالن ها را در میادین همراهی کند.

حمید رضا خداشناس: ادامه هفته سوم لیگ برتر فوتبال 
کشورمان عصر امروز با انجام چهار بازی پیگیری می شود 
که در مهم ترین بازی، آبی پوشــان پایتخت به مســجد 
سلیمان سفر کرده اند تا شاید در شــهر اولین ها بتوانند 
نخســتین پیروزی خــود را در این فصل بدســت آورند. 
اســتقال که فصل را نا امیدکننده شروع کرده و تنها یک 
امتیاز از دو هفته نخست کسب کرده حاال و پیش از دربی 
امیدواراست همچون فصل گذشته با هر سه امتیاز از مسجد 
سلیمان باز گردد.  تقابل استقال و نفت مسجد سلیمان 
همواره برای آبی پوشــان خوش یمن بوده و در پنج دیدار 
قبلی با این تیم جنوبی، اســتقال همواره پیروز از میدان 
خارج شده است و بدون شــک اکنون هم فقط به پیروزی 
و کسب ششــمین برد پیاپی می اندیشــد. استراماچونی 
دربی های ایتالیــا را تجربه کرده و اکنــون بهتر از هر فرد 
دیگری می داند که  نتیجه بازی با نفت مسجدسلیمان قبل 
از دربی چقدر برای او، بازیکنان و هوادارانش اهمیت دارد.

خروج چشمی از لیست 
  با نظر استراماچونی، سجاد آقایی، محمد دانشگر، علی دشتی، 
شیخ دیاباته، فرشید اسماعیلی، مهدی قائدی، وریا غفوری، 
عارف غامی، سیدحسین حسینی، علی کریمی، محسن 
کریمی، میلیچ، حسین پورحمیدی، آرش رضاوند، مسعود 
ریگی، داریوش شجاعیان، مرتضی تبریزی، سیاوش یزدانی 
و شاهین طاهرخانی، استقال را در سفر به مسجدسلیمان 
همراهی می کنند.  در سفر آبی پوشان به مسجد سلیمان، 
روزبه چشمی، فرشید باقری، میاد باقری، میاد زکی پور و 
رضا آذری غایب خواهند بود. در حالی روزبه چشــمی برای 
این بازی از لیست استراماچونی خارج شد که مشکلی برای 
همراهی اســتقالی ها نداشــته، اما با صاحدید سرمربی 
ایتالیایی این تیم وی در تهران مانده تا تمرینات اختصاصی اش 
را برای دربی پشت سر بگذارد و آماده تر به مصاف پرسپولیس 

برود.نکته دیگر در مورد لیست استقال اینکه  برای نخستین 
بار در طول این فصل محمد دانشگر و سیاوش یزدانی همزمان 

در قلب دفاعی استقال به میدان می روند. 

حمله تارتار به رکورد استقالل
امشب نیز بدون شک تارتار همانند استقال درپی نخستین 
پیروزی فصلش است و چه فرصتی بهتر از این که در مقابل 
چشم هوادارانش استقالی را مغلوب کند که روزگاری به 
عنوان بازیکن پرسپولیس با آن جدال داشته است. تارتار 
به جز انگیزه هایی که برای موفقیــت تیمش دارد بدش 
نمی آید در  آستانه دربی از استقال ایتالیایی امتیاز بگیرد. 
از نکات جالب این دیدار می توان به بازگشت سوشا مکانی، 
دروازه بان جنجالی سال های نه چندان دور سرخپوشان 
پایتخت که آخرین حضورش در لیگ ایران مربوط به لیگ 
هفدهم  که برای صنعت نفت آبادان بازی می کرد به لیگ 
برتر ایران اشــاره کرد که در نخستین بازی اش برای نفت 
باید مقابل اســتقال قرار گیرد. سوشا در آخرین تقابلش 
با استقال با اشتباهات تأثیرگذارش سبب حذف صنعت 
نفت از نیمه نهایی جام حذفی شد، هر چند او نمایش خوب 
هم مقابل استقال کم نداشته است. حاال باید دید در دیدار 
این هفته اگر مکانــی درون دروازه نفت قرار گرفت، کدام 
رویش را مقابل استقال به نمایش می گذارد؛ باز هم اشتباه 
می کند و استقال را از چالش اول فصل فراری می دهد یا 

با عملکردی ویژه، مهاجمان این تیم را ناکام می گذارد. 

برنامه بازی ها
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ذوب آهن - تراکتور  
نفت  مسجدسلیمان - استقال  

شاهین شهرداری بوشهر - پیکان  
سایپا - نساجی مازندران  

مهر: رئیس فدراسیون بسکتبال با اشاره به بودجه هزینه 
شده برای تیم ملی و کسب سهمیه المپیک گفت: یک 
صدِم چینی ها هزینه کردیم و توانستیم صاحب سهمیه 

شویم.

سهمیه ارزشمند
رامین طباطبایی با تأکید بر اینکه بسکتبال ایران برای 
دومین بار است که از طریق کسب سهمیه، راهِی المپیک 
شده تصریح کرد: ســهمیه ای که در جام جهانی بدست 
آمد هم با سهمیه ای که ۱۲ سال پیش کسب شد، تفاوت 
زیادی دارد و بسیار ارزشــمند است. تیم ملی بسکتبال 
ایران یک پروسه دو ســاله را طی کرد تا موفق به کسب 

سهمیه برای المپیک شد. 

هزینه ناچیز
رئیس فدراسیون بســکتبال در این رابطه ادامه داد: 
تیمی ماننــد چین با هزینــه چنــد میلیون دالری 
برای جام جهانی آماده شــد اما برای تیم ایران شاید 
یک صدم این مبلغ هزینه شــده باشــد. ما تیم ملی 
را زمانی تحویــل گرفتیم که یک باخــت و یک برد 
از حضور در پنجره نخســت داشــت و در کل شرایط 
ناهنجاری داشــت. از آن زمان تا به امروز بیشــتر از 
۲/5 - ۳ میلیارد برای تیم ملی هزینه نشــد به همین 
دلیل می گویم یک صدم چیــن هزینه کردیم. با این 
حال تیم ملی را به گونه ای احیا کردیم که توانســت 

سهمیه بگیرد.
وی با تأکید بر اینکــه تیم ملی بســکتبال با هدایت 
مهران شاهین طبع در المپیک توکیو شرکت می کند، 
یادآور شد: بابت کسب سهمیه برای این بازی ها به هر 
یک از اعضای تیم ملــی مبلغی به عنوان پاداش داده 

شده است. البته میزان آن خیلی زیاد نبود اما در حد 
توان خود این کار را انجام دادیم. 

آماده سازی هوشمندانه 
رئیس فدراسیون بســکتبال به تورنمنت هایی که تیم 
ملی پیش از جام جهانی در آن ها شــرکت داشت، اشاره 
کرد و گفت: انتخاب تورنمنت ها و برنامه های تدارکاتی 
کامًا هوشــمندانه بود. مهران شــاهین طبع به عنوان 
سرمربی تیم ملی پیشنهادات خود را مطرح می کرد و ما 
هم بر اساس شرایط و مسائل مالی انتخاب نهایی را انجام 
می دادیم. فکر می کنم دیدارهایی که سرمربی تیم ملی 
برای این تیم پیشنهاد داد، همگی صحیح و درست بود 
چراکه در خودباوری و انگیزه بازیکنان تأثیر زیادی داشت. 
رئیس فدراسیون بسکتبال با بیان اینکه لیگ برتر از آبان 
ماه آغاز می شود و تا اردیبهشت ماه سال آینده ادامه دارد 
گفت که برنامه های آماده ســازی تیم ملی پس از اتمام 

لیگ آغاز می شود.

دیدار با تیم های المپیکی 
طباطبایی در مورد برنامه های مورد نظر برای آماده سازی 
تیم ملی بسکتبال پیش از حضور در المپیک ۲۰۲۰ نیز 
تصریح کرد: ما برای حضور در تورنمنت هایی که پیش 
از جام جهانی در آن ها شرکت کردیم، دعوتنامه دریافت 
کرده بودیم. حاال هم ایران بــه عنوان یک تیم المپیکی 
بی گمان بیشتر مورد توجه خواهد بود. البته باید منتظر 
بمانیم تا تکلیف همه تیم های صاحب سهمیه مشخص 
شود سپس برنامه ریزی های الزم را داشته باشیم. قطعاً 
حضور در تورنمنت های بین المللی، دعوت از تیم ها و در 
کل دیدار با تیم های المپیکی در برنامه های آماده سازی 

خواهد بود. 

ادامه هفته سوم لیگ برتر

استقالل دنبال نخستین پیروزی در شهر اولین ها
رئیس فدراسیون بسکتبال مدعی شد

فقط با 3 میلیارد المپیکی شدیم

گزارش ویژه

پیش خور ۷ میلیاردی 
برای پرسپولیس دردسر شد

ورزش: ایرج عرب در دوران مدیرعاملی خود در باشگاه 
پرســپولیس قراردادی را برای فروش بلیت بازی های 
این تیم در فصل جاری رقابت هــای لیگ برتر و لیگ 
قهرمانان آســیا با یک شــرکت تجاری منعقد کرد که 

بابت آن مبلغ 7 میلیارد تومان دریافت کرد.
به گزارش مهر مدیرعامل وقت پرســپولیس که برای 
پرداخت طلب یک میلیــون یورویی برانکو ایوانکوویچ 
این پول را دریافت کرده بود پس از نیامدن ســرمربی 
فصل گذشته پرســپولیس به تهران تصمیم به هزینه 
این پول برای ســایر بدهی هــای باشــگاه گرفت تا 
7میلیارد تومان را خرج کرده باشــد.پس از این اتفاق 
فدراسیون فوتبال تصمیم به در اختیار قرار دادن فروش 
کلیه بلیت بازی ها توســط شرکت توســعه و تجهیز 
اماکن ورزشــی گرفت.اتفاقی که ناخــود آگاه قرارداد 
باشگاه پرســپولیس با شــرکتی که 7 میلیارد تومان 
پرداخت کرده بود را تحت تأثیر قرارداد تا پرسپولیس 

با دردسری جدید روبه رو شود.
شــرکت مورد نظر نیز پــس از آگاهــی از بد عهدی 
باشگاه پرســپولیس، با وجود رفتن ایرج عرب و حضور 
محمدحسن انصاری فرد به جای او در پست مدیرعاملی 
شــکایتی را در این زمینه تنظیم کرده و برای ارائه به 
مراجعه قضایی منتظر واکنش باشــگاه پرســپولیس 
اســت.این شــرکت عاوه بر اینکه خواهــان باز پس 
گرفتن 7 میلیارد تومان شده طبق قرارداد فی مابین با 
باشگاه پرسپولیس پرداخت خسارت میلیاردی را نیز 

خواسته است.

حمیدرضا عرب: درحالی که دی مــاه تیم امید ایران باید 
در رقابت های انتخابی المپیــک پنجه در پنجه رقبا بیندازد 
حاشیه های بسیاری گریبان این تیم را گرفته که بسیار بعید 
است در این حال و هوا طلسم ناکامی چهل و اندی ساله تیم 
المپیک ایران شکسته شود. اختاف ها میان فرهاد مجیدی و 
کمیته فنی تیم امید و واحد نبودن نظرات بزرگ ترین چالش 
در ادامه راه تیم امید ایران است که این روزها بیش از هر زمان 
دیگری از الیه های این تیم سرباز زده است. فدراسیون فوتبال 
هم می کوشد با سیاست مداری کار را به هرشکلی که شده پیش 
ببرد اما اختاف نظرها به حدی رسیده که بعید است فدراسیون 
تاج با همین وضعیت بتواند تیم امید را به ســوی بازی های 
انتخابی خود هدایت کند. پس از باال رفتن دامنه حاشیه ها در 
تیم امید زمزمه هایی مبنی برتغییرات احتمالی در رأس کادر 
فنی تیم امید شنیده می شود که دور از واقعیت هم نیست و به 
نظر می رسد مهدی تاج تا چند روز دیگر و با هماهنگی با کمیته 
ملی المپیک نسخه تازه ای برای تیم المپیک بپیچد و تغییراتی 
در رأس کادر فنی این تیم ایجاد کند. پس از اینکه نمازی به 
عنوان مربی به مجیدی تحمیل شد فرهاد نیز تا حد زیادی به 
این نتیجه رسیده که ادامه راهش در این تیم ممکن نیست و 
از سویی زمزمه مربیگری گزینه هایی همچون حسین فرکی و 
محمد تقوی نیز به گوش بازیکن و مربی سابق استقال رسیده 
و هیچ بعید نیست که مجیدی خود زمام امور را ناگهان رها کند 
تا کار به اخراج نکشد. در همین راستا، از راهروهای فدراسیون 
فوتبال خبرهایی درباره مذاکره پنهان با حســین فرکی به 
گوش می رسد. از سویی از باشگاه پیکان نیز خبرمی رسد که 
احتمال قطع همکاری با فرکی در روزهای آینده وجود دارد و 

تصمیم گیران در این باشگاه به دنبال عزل این مربی هستند که 
در این شرایط می توان حضور این مربی با تجربه را که در تیم های 
ملی نیز سوابق بسیاری دارد، محتمل دانست. یک فرضیه هم 
می گوید که با برکناری مجیدی، استیلی به عنوان سرمربی تیم 
امید انتخاب شده و به همراه نمازی در مسابقات پیش رو این تیم 
را هدایت می کند. هرچند از احتمال سرمربیگری نمازی نیز 

نباید به سادگی عبور کرد.

مجیدی را هم مثل منصوریان سوزاندند
این روزها فرهاد مجدید به دلیل نتایج بد تیم امید به شدت 
تحت فشار است و انتقادات زیادی را تحمل می کند. ابراهیم 

قاسمپور مربی اســبق فوتبال ایران دراین باره گفته است: 
»نمی خواهــم از ارزش های فرهاد مجیــدی کم کنم. کما 
اینکه در گذشته هم از این تجربه استفاده نکردیم. ما آمدیم 
علی دایی را آوردیم و سوزاندیم و با خیلی های دیگر این کار 
را کردیم. منصوریان را هم در تیم امید گذاشــتیم و باز هم 
نتیجه نگرفتیم. این همه تجربه کافی نبود؟ من گفتم آقای 
مجیدی را نقد نمی کنم ولی آیا به عنوان کسی که حتی در 
تیم باشگاهی هم تجربه زیادی نداشته و مدت محدودی در 
تیم استقال فعالیت کرده، باید تیم امید را به دستش سپرد؟ 
الاقل باید کنار او هم یک مربی قــوی بگذاریم که کارایی 

گروهی شان باال برود.«

چگونه ستاره هلندی می تواند شروع ضعیف در بارسا را جبران کند

فرانکی دی یونگ را آزاد بگذارید!
جاش توماس/مترجم: امیرمحمد سلطان پور: 
اگر طرفداران بارســلونا به دنبال نشــانه ای برای 
کیفیت بسیار باالی فرانکی دی یونگ می گردند، 
بهتر است بازی اخیر تیم ملی هلند مقابل آلمان در 
هفته گذشته را تماشا کنند. حرکت او در یک سوم 
خط حمله نارنجی پوشان و همکاری اش با رایان 

بابل و ضربه سرضرب او فوق العاده بود.
حرکت او مانند یک شــعبده بــاز بود که 
خرگوشــی را از کاهش خــارج کرد که 
هیچ کس توقع آن را نداشت. با اینکه گل 
دی یونگ بســیار زیبا به نظر می رسید اما 
تسلطش بر توپ و میدان و شکل حرکتش 
بود که چشم ها را نوازش می داد. او با اینکه 
در پست مورد عاقه اش یعنی هافبک دفاعی 
قرار گرفته بود اما توســط رونالد کومان آزادی عمل 
برای حرکت در همه قسمت های زمین گرفته بود. با 
اینکه هیچ کس دی یونگ را به عنوان یک گلزن قهار 
نمی شناسد اما او برای هر خط حمله ای یک نعمت 
اســت، همان گونه کــه در بازی دیگر هلنــد مقابل 
اســتونی با 95 درصد پاس صحیح در یک سوم در 

خط حمله تیمش آن را نشان داد.
طرفداران بارســا وقتی باشگاهشان دی یونگ را در 

تابســتان به نیوکمپ آورد بســیار هیجان زده شدند، این 
هافبک سابق آژاکس در فصل گذشــته لیگ قهرمانان به 
عنوان بهترین هافبک مسابقات دست یافته بود. اما با این 
حال پس از انجام ســه بازی در اللیگا او هنوز نتوانســته 
آن گونه که باید و شــاید خود را در پیراهــن آبی و اناری 
نشان دهد. اما شکل استفاده ارنســتو والورده نیز از او در 
زمین به وی هیچ کمکی نکرده اســت. سرمربی بارسا در 
بازی نخســت مقابل بیلبائو از دی یونگ به عنوان هافبک 
دفاعی اســتفاده کرد و این بازیکن ۲۲ ســاله نیز برخی 
از اســتعدادهای خود را در آن بازی نشان داد، اما در دو 
بازی دیگر او در جناحین قرار گرفت تا سرخیو بوسکتس 
که به ترکیب بارسا برگشــته بود بتواند در پست هافبک 
دفاعی همیشــگی خود قرار بگیرد. در آن دو بازی او تنها 
ســایه ای از دی یونگ بود و به هیچ عنوان نمی توانست 
در بازیسازی های کاتاالن ها شــرکت کند. خودش نیز در 
مصاحبه قبول کرده که به خوبی نتوانســته با این پســت 

جدید تطبیق پیدا کند.
او می گوید: »در پیش فصل همه چیز خوب پیش رفت اما در 
بازی های رسمی باید بگویم که نتوانسته ام بهترین بازی هایم 
را به نمایش بگذارم. فوتبال در اینجا از آنچه که قبا تجربه آن 
را داشتم بسیار متفاوت است. من در بازی مقابل رئال بتیس 
کمترین لمس توپ را داشتم که معموال همیشه در بازی هایی 

که تجربه کرده بودم خاف آن اتفاق افتاده بود.
در حالی که بوســکتس هنوز ۳۱ ساله هســت و تا پایان 
حضورش در بارســا هنوز مدت ها باقی مانده والورده باید 
راهی برای اســتفاده مناســب از دی یونگ پیــدا کند تا 
بتواند از توانایی های او در زمیــن بهره ببرد. با اینکه نقش 
مهم بوسکتس در پیشرفت دی یونگ قطعی است، اما در 
سیستم سه-سه-چهار مورد عاقه والورده فقط یک جای 
خالی بــرای هافبک مرکزی وجود دارد. بــا اینکه جایگاه 
بوســکتس در ترکیب اصلی بارســلونا با ورود دی یونگ 
در خطر قرار گرفته اســت اما خود هافبک کهنه کار تیم 
ملی اســپانیا قبول دارد که جوان هلندی آینده این پست 
در بارسا را تضمین می کند. بوســکتس می گوید:»او باید 
بتواند سبک و شــیوه بازی خود را به تیم های دیگری به 
جز آژاکس تغییر دهد. اما شکی نیست که دی یونگ عالی 
خواهد بود، چه اکنون و چه در آینــده این اتفاق خواهد 

افتاد. او می تواند یکی از بهترین ها باشد«.
والورده نیاز دارد که دی یونگ همان گونه که بوســکتس 
می گوید جزو بهترین ها باشــد؛ در واقع می توان گفت در 
آینده بارســلونا، این تیم زمانی می توانــد خود در میان 
بهترین ها باقی مانــده بداند که بتوانــد ظرفیت های دی 
یونگ را به ظهــور رســانده و او را به یکــی از بهترین ها 

تبدیل کند.

ستاره مصری باشــگاه لیورپول بعد از اختالفاتی که با 
سادیو مانه هم تیمی ســنگالی قرمزها پیدا کرده بود، 
با انتشار استوری در اینســتاگرامش ظاهرا همه این 
دعواها را کنار گذاشته است. محمد صالح که به خاطر 
پاس ندادن در موقعیت بسیار خوب به مانه در بازی قبلی 
قرمزها مورد خشم هم تیمی اش قرار گرفته بود، کلیپی 
منتشر کرده که دو کودک که با ویرایش چهره هایشان، 
صالح و مانه به جای آن ها گذاشــته شــده، مشغول 

خندیدن و صحبت کردن با یکدیگر هستند.

سرمربی تیم ملی امید کشــورمان به انتقاد از برخی از 
رسانه ها که به گفته او جلوی راه تیمش سنگ اندازی 
می کنند پرداخــت. فرهاد مجیدی کــه در دو بازی 
تدارکاتی مقابل ازبکســتان نتایج ضعیفی را متحمل 
شد، با انتشار عکسی از وبسایت خبرگزاری های مهر 
و تسنیم که مطالبی انتقادی از وی منتشر کرده بودند 
می گوید این ســنگ اندازی ها و پروژه های مشترک 
باعث نخواهد شد که او و شاگردانش در تیم ملی امید از 

اهدافشان دور شوند.

فرهاد مجیدیمحمد صالح
دروازه بان باتجربه تیم شــهر خودرو در استوری 
اینســتاگرام خود به ســالگرد در گذشت مجید 
غالم نژاد بازیکن سابق ســایپا واکنش نشان داد. 
مهدی رحمتی با انتشار عکسی از بازیکن با استعداد 
سابق سایپا که شاگرد علی دایی نیز بود و هنگام شنا 
در سد، غرق شد، نوشــته: »روزهای دلتنگیمان را 
به یاد خوبی ها و مهربانی هایش سپری می کنیم و 
سالگرد درگذشتش را با نثار فاتحه ای به روح پاکش 

گرامی می داریم«.

وینگر برزیلی یوونتوس در پستی اینستاگرامی 
شوخی جالبی با گاف دو فصل پیش جرارد پیکه 
مدافع بارسلونا کرد. داگالس کاســتا با انتشار 
عکسی در کنار پائولو دیباال که شایعات پیرامون 
خروج او از تورین به شــدت به گوش می رسید، 
عبارت »او می ماند« را به زبان اسپانیولی منتشر 
کرده است. کاستا این عبارت را از پیکه گرفته که 
آن را برای نیمار به کار برد اما ستاره برزیلی مدت 

کمی بعد به پاریس پیوست!

داگالس کاستامهدی رحمتی

استیلی، نمازی، حسین فرکی و محمد تقوی  

جانشینان مجیدی در حال گرم کردن

ضد  حمله

پس از محرومیت یک جلسه ای
بیرانوند:خداحافظ فوتبال ایران!

ورزش: دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس اعام کرد که قصد خداحافظی از 
فوتبال ایران را دارد. پس از اعام رأی محرومیت یک جلسه ای علیرضا بیرانوند 
توسط کمیته انضباطی دروازه بان پرسپولیس در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
از فوتبال ایران خداحافظی می کند، عنوان کرد: من از فوتبال ایران خداحافظی 
می کنم و همین االن می خواهم موبایلم را خاموش کنم و به شهرستان بروم. 
شایان ذکر است عصر دیروز کمیته انضباطی فوتبال ایران علیرضا بیرانوند را 
به خاطر تخلفات در بازی با تراکتور سازی از هفته دوم لیگ برتر به یک جلسه 
محرومیت از همراهی تیم خود در مسابقه رسمی و پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیون 

ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

سید جالل به لوانته پیوست!
ورزش: سید جال حسینی با تغییر پست از دفاع  در ترکیب پرسپولیس به خط 
هافبک تیم لوانته در اسپانیا رفت! تماشاگران دیدار رئال مادرید- لوانته  که از 
شبکه ورزش دیروز شاهد تماشای پخش زنده این بازی بودند ناگهان با نام سید 
جال حسینی به عنوان یکی از بازیکنان تیم لوانته از فرط تعجب شاخ در آوردند! 
سرهنگ علیفر که با اختاف رکوردار سوتی های منحصر به فرد در رسانه ملی 
است یک بار دیگر در تور کاربران شبکه های اجتماعی افتاد تا به اشتباه به جای 
هافبک لوانته نام سید جال حسینی مدافع تیم فوتبال پرسپولیس را بخواند و 
مدعی شود که این بازیکن در ترکیب خط هافبک لوانته قرار دارد. آقای مجری 
به همین جا بسنده نکرد، بلکه دقایقی بعد پس از وقفه ای طوالنی درست وقتی 
به عنوان یکی از سوژه های طنز شبکه اجتماعی به واسطه این سوتی معرفی 
شد روی آنتن اعام کرد من از چند سایت معتبر اسامی بازیکنان لوانته را دنبال 
کردم که در همه سایت ها نام یکی از بازیکنان لوانته سید جال حسینی بود در 

صورتی که  نیکوال وکچویچ با شماره ۱7 در ترکیب این تیم قرار دارد.

3 امتیاز شیرین شهرخودرو از زمین ماشین سازی
شاگردان یحیی صدرنشین شدند

ورزش: تیم فوتبال شهر خودرو با برتری برابر ماشین سازی تبریز، به روند 
موفقیت هایش ادامه داد. در ادامه هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم فوتبال 
ماشین سازی تبریز دیشب در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز میزبان تیم فوتبال 
شهر خودرو خراسان بود که این دیدار در نهایت با برتری یک بر صفر  تیم شهر 
خودرو به پایان رسید.تک گل شاگردان گل محمدی را در این دیدار حسین 
مهربان در دقیقه ۲6 روی اشتباه عجیب دروازه بان ماشین سازی به ثمر رساند.
با این نتیجه شهر خودرو 9 امتیازی شد و با توجه به تساوی سپاهان برابر فوالد 

شاگردان یحیی به تنهایی درصدر جدول قرار گرفتند.

کالدرون اسدی را نخواست
ورزش: گابریل کالدرون از عملکرد فنی بازیکن جوان این تیم رضایت نداشت 
و به همین خاطر به محمدامین اسدی اعام کرد که دیگر در تمرینات این تیم 
شرکت نکند. اسدی که از بازیکنان زیر ۲۳ سال پرسپولیس به حساب می آید، 
قرار است خودش یا مدیر برنامه هایش به باشگاه پرسپولیس بروند تا تکلیفش 

برای فسخ قرارداد مشخص شود.

دربی برگشت وسط هفته برگزار نمی شود
فتاحی: استقالل راهکاری پیدا کند 

که قانون 9۰ به 1۰ اجرا شود
ورزش:  سعید فتاحی، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در خصوص 
اجرای قانون 9۰ به ۱۰ تماشاگران در دربی روز ۳۱ شهریور گفت: این قانون 
در آیین نامه  جدید مسابقات تدوین و به باشگاه ها هم اباغ شده، بنابر قانون 
باید موضوع اجرا شود. امســال الزامات آن فراهم شده، بلیت فروشی کامًا 
الکترونیکی و صندلی ها هم شماره گذاری شده است و باشگاه ها باید این کار را 
انجام دهند. باشگاه استقال باید راهکاری پیدا کند تا قانون 9۰ به ۱۰  در بازی 
با پرسپولیس اجرا شود. وی درباره این موضوع که استقالی ها گفته اند دیدار 
برگشت دربی هم مثل بازی رفت در وسط هفته برگزار شود، گفت: این طور 
نیست که دوستان اظهارنظر می کنند، ما باید خیلی از مسائل را در برگزاری 
دربی در نظر بگیریم. پیش بینی مان این بود که بازی رفت پنجشنبه باشد اما 
به دلیل برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی آسیا امکان این کار نبود و مجبور 
شدیم بازی دربی را در روز یکشنبه برگزار کنیم. باشگاه استقال نظرش را 
گفته است اما  باید بگویم در زمان برگزاری دربی برگشت استقالی ها درگیر 
مسابقات پلی آف لیگ قهرمانان هستند و امکان برگزاری دربی برگشت در 

وسط هفته نیست.

دشتی و شایعه ای که رد شد
ورزش:جمعه شب گذشته بود که خبر رســید نام علی دشتی از لیست 
استقال برای بازی با نفت مسجدسلیمان خط خورده است تا به نوعی خیلی ها 
این موضوع را به درگیری اش با فرشید اسماعیلی و میلیچ در تمرین دو هفته 
گذشته ربط بدهند.با این حال دشتی دیروز در تمرین استقال شرکت کرد و 
همراه تیم به مسجدسلیمان سفر کرد تا مشخص شود شایعه ای که در مورد 
این بازیکن به وجود آمده درست نبوده است.دشتی این شانس را دارد تا در 
بازی با نفت مسجدسلیمان در ترکیب استقال به میدان برود و برای زدن 

نخستین گل خود برای استقال تاش کند.

رونمایی از میلیچ در مسجدسلیمان
ورزش: مدافع چپ کروات استقال در بازی با نفت مسجدسلیمان برای 
نخستین بار در ترکیب این تیم به میدان می رود. هروویه میلیچ به تازگی با 
استقال قرارداد امضا کرده است و در دو بازی اول در ترکیب این تیم به میدان 
نرفت اما او در این مدت تمرینات فشرده ای را پشت سر گذاشت تا بتواند هرچه 
زودتر خود را به شرایط بازی برساند. با این حال با تصمیم استراماچونی میاد  
زکی پور نامش از لیست استقال برای بازی با نفت مسجدسلیمان خارج شد تا 

حاال میلیچ تنها گزینه برای حضور در پست دفاع چپ آبی ها باشد.

خبر خوش به پرسپولیسی ها پیش از دربی 
ورزش: اعضای تیم فوتبال پرســپولیس پیش از دربی پایتخت بخشی از 
قراردادهای فصل جاری خود را دریافت می کنند. محمدحسن انصاری فرد 
موفق شــد زودتر از موعد مقرر از حامی مالی خود پول بگیرد تا اعضای تیم 
فوتبال پرسپولیس قبل از دربی نودم پایتخت مقابل استقال تهران پول بگیرند.

پیروزی شارلوا با رضایی
ورزش: تیم فوتبال شارلوا که در ترکیب خود از بازیکن ایرانی اش بهره می برد، 
توانست تیم خنک را شکست دهد. شارلوا جمعه شب در هفته هفتم لیگ یک 
بلژیک برابر خنک قرار گرفت و ۲ بر یک میهمانش را شکست داد.کاوه رضایی 
در شروع نیمه دوم فرصت بازی برای شارلوا را پیدا کرد و علی قلی زاده از روی 
نیمکت شاهد پیروزی تیمش بود.شارلوا با ۱۱ امتیاز و یک بازی کمتر در 

جایگاه چهارم جدول قرار دارد.

منهای فوتبال

والیبال قهرمانی آسیا
ایران-استرالیا

یکشنبه 24 شهریور-  18:3۰ از شبکه سه

هفته سوم لیگ برتر ایران
نفتمسجدسلیمان-استقالل

   یکشنبه 24 شهریور-  19:45 از شبکه سه

هفته سوم لیگ برتر ایران
ذوبآهن-تراکتور

      یکشنبه 24 شهریور-  19:45 از شبکه ورزش

هفته سوم لیگ برتر ایران
پرسپولیس-صنعتنفتآبادان
      دوشنبه 25 شهریور -  19:45 از شبکه سه

فینال جام جهانی بسکتبال
اسپانیا-آرژانتین

 یکشنبه 24 شهریور - 16:3۰ از شبکه ورزش

ورزش در سیما

ملی پوشان هندبال 
در تدارک انتخابی المپیک

محمدرضا خزاعی: آخرین اردوی آماده سازی تیم ملی هندبال، برای 
شرکت درمسابقات انتخابی المپیک درمنطقه آسیا،  با ۲۰ بازیکن و بدون 
حضور لژیونرها، از صبح امروز در سالن فدراسیون هندبال آغاز می شود. 
این اردو تا هفتم مهرماه ادامه خواهد داشت و پس از یک هفته استراحت، 
ملی پوشان، روز ۱5 مهر به دوحه، محل برگزاری مسابقات اعزام می شوند 
تا آخرین تمرینات قبل از شروع رقابت ها را باحضور لژیونرها، برگزار کنند.

مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۲۰ توکیو از ۲5 مهر تا 5 آبان ماه با حضور 
هشت تیم در دوحه قطربرگزار خواهد شــد. درگروهA  تیم های قطر، 
عربستان، هند و هنگ کنگ و در گروه B، تیم های ایران، بحرین، کره 
جنوبی و کویت حضوردارند. تیم قهرمان این رقابت ها، مستقیماً سهمیه 
المپیک را بدست می آورد و تیم های دوم و سوم در پلی آف با تیم هایی 
از اروپا، آمریکا و آفریقا، درســه گروه بازی می کنند تا تکلیف 6 سهمیه 
باقیمانده مشخص شود. بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی هندبال؛ 
علی رحیمی، محمدعلی قاسمی، محمدرضا اورعی، مهران حسینی و رضا 
شجاعی از نیروی زمینی کازرون، جال کیانی، امین کاظمی، و میاد 
قلندری از فوالد مبارکه سپاهان. وحید مسعودی، محمدامین فرهادی 
و محمدسیاوشی از ذوب آهن اصفهان. فرزادقاسمی، امید سرپوشی و 
شهاب صادق زاده از فرازبام خائیز دهدشت. یونس آثاری و ایمان یحیائیان 
از سربداران سبزوار. مسلم کاظمی و مجتبی کرمیان از زاگرس اسام آباد. 

مجتبی حیدرپور و سامان بربط از صنعت مس کرمان.

والیبال قهرمانی آسیا
برد آسان ایران مقابل قطر

ورزش: تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی خود از رقابت های قهرمانی 
آسیا ۲۰۱9 قطر را شکست داد. تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی 
خود از رقابت های قهرمانی آسیا ۲۰۱9 تهران، دیشب در سالن ۱۲ هزار 
نفری آزادی به مصاف تیم ملی قطر رفت که به برتری ۳-۰ رسید. تیم ملی 
کشورمان در نخستین دیدارش در این رقابت ها موفق شده بود سریانکا 
را با اقتدار مغلوب کند و عصر امروز در سومین بازی خود در مرحله گروهی 

به مصاف استرالیا می رود .

کشتی فرنگی قهرمانی جهان 
عبدولی از راهیابی به فینال بازماند

ورزش: سعید عبدولی ملی پوش وزن 8۲ کیلوگرم تیم کشتی فرنگی ایران 
در دیدار نیمه نهایی رقابتهای جهانی که در شهر نورسلطان قزاقستان در 
جریان است به مصاف رفیق حسین اف از آذربایجان رفت و با نتیجه 8 بر 5 
مغلوب شد و به دیدار رده بندی رسید. در وزن 6۳ کیلوگرم نیز میثم دلخانی 
پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف استپان ماریانیان از 
روسیه رفت و با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب حریف شد. اما با راهیابی این حریف 
روس به فینال دلخانی هم به گروه شانس مجدد راه یافت.  پویا ناصرپور  و 
امین کاویانی نژاد در اوزان 55 و 7۲ کیلوگرم از دور رقابتها حذف شدند. 
دیدارهای رده بندی و فینال چهار وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی 

جهان عصر امروز برگزار می شود.

گرگ ایرانی در آمریکا کوالک کرد
ورزش: هادی چوپان ســتاره پرورش اندام ایران که به آمریکا رفته و در 
مسابقات مسترالمپیا حاضر شده، در مرحله پیش داوری همه را حیرت زده 
کرد. او در این مرحله موفق شد در بین چهار نفر نخست قرار بگیرد؛ اتفاقی 
که تا به حال در تاریخ پرورش اندام ایران رخ نداده است. تنها ورزشکار ایرانی 
که توانسته بود به مسترالمپیا برود و رقابت کند، بیت اهلل عباسپور بود که در 

نهایت در رده هفدهم قرار گرفت.

پیروزی تیم ملی بسکتبال جوانان در تایلند
ورزش: در چارچوب تورنمنت بین المللی تایلند تیم ملی بســکتبال 
جوانان ایران به مصاف تیم ومپایر تایلند رفت که در این دیدار جوانان ایران 
موفق شدند 7۴ بر 5۳ حریف را از پیش رو بردارند. تیم ومپایر از دو بازیکن 
آمریکایی بهره می برد. تورنمنت بین المللی تایلند با حضور هشت تیم از 
جمله اسوارم آمریکا، توبول قزاقستان، اوفی یونان، منتخب لیگ استرالیا، 
های تک تایلند، تیم ملی هنگ کنگ، مونو ومپایر تایلند و کاله ایران از ۲۳ 

تا ۲7 شهریور برگزار می شود.

تکواندو گرندپری؛ سجاد برنزی شد
ورزش: سجاد مردانی نماینده وزن 8۰+ کیلوگرم تیم ملی کاراته کشورمان 
با شکست مقابل نماینده کره جنوبی به مدال برنز مسابقات گرند پری 
دست یافت. سجاد مردانی نماینده وزن 8۰+ کیلوگرم تیم ملی تکواندو 
کشورمان برای رســیدن به نیمه نهایی به مصاف »کیو دون این« از کره 
جنوبی رفت و با نتیجه 5 بر ۴ مقابل این تکواندوکار شکست خورد و به 

مدال برنز دست یافت.

خدایی: 
سهمیه لیگ جهانی می خواهیم

 ورزش: مجیــد خدایــی ســرمربی تیم کشــتی آزاد
# تا _ثبت_ جهانی- توس پس از امضای قرارداد با این تیم 
به عنوان سرمربی تیم به خبرنگار قدس گفت: ما به دنبال 
این هستیم که تیمی را راهی مســابقات کنیم تا بتوانیم 
سهمیه لیگ جهانی را بدست آوریم. هرچند زمان را برای 
آماده سازی تیم از دست دادیم اما تاش می کنیم در زمان 
باقیمانده  با استفاده از پتانسیل های بومی بهترین نفرات را 
به خدمت بگیریم تا تیمی یک دست و ایده آل را به مسابقات 
اعزام کنیم. وی در ادامه افزود: در حال حاضر تیم »ایران مال« 
یکی از مدعیان اصلی لیگ آینده است اما با این حال و با توجه 
به تغییر قوانین نقل و انتقاالت می توانیم چهار ملی پوش را 
جذب کنیم که به امید خدا در روزهای آینده و اتمام مذاکرات 
تیم با نفرات مورد نظر ترکیب اصلی تیم مشخص خواهد شد. 
خدایی در ادامه گفت: به هواداران کشتی خراسان اطمینان 
می دهم بهترین نفرات و کشتی گیران مستعد را انتخاب 

کنیم تا بتوانیم پرچم کشتی خراسان را دوباره باال ببریم.
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فرهنگ و هنر

خبر

به باور يك تهيه كننده 
دالل ها مسير سينماى كشور را مشخص مى كنند

فرهنگ و هنر/ زهره كهندل: 
يك تهيه كننده سينما با بيان اينكه 
دالل ها در هرجايى دارند مملكت 
را به نابودى مى كشــانند حتى در 
سينما، گفت: همه ما مورد حمله 
دالل ها قرار گرفتيم و در اين جنگ 

داريم مى بازيم.
سيدحامد حسينى در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: متفكران و اهل سينما 
بايد با ابزار سينما موضوعات ارزشى و انسانى را به مردم منتقل كنند و بعد 
از ســاخت يك فيلم خوب، كسانى كه متوليان اقتصادى در صنعت سينما 
هســتند، وارد ميدان شــوند و برنامه ريزى كنند كه چطور يك تفكر خوب 
مى تواند خوب بفروشد اما اين افراد از ابتدا وارد ماجرا مى شوند و فيلم كم ارزش 
مى ســازند كه اوضاع فرهنگى كشور اينچنين مى شود. كسى كه سرمايه اى 
براى توليد فيلمى آورده، توقع دارد كه نامش به عنوان مجرى طرح در تيتراژ 
بخورد فردا هم مى گويند اسمش را به جاى كارگردان بزنيد چون پول آورده 

است.
وى درباره اينكه آيا ســليقه مخاطب به ســمت فيلم هاى تجارى و كمدى 
گرايش پيدا كرده يا صاحبان سرمايه، خوراك ناسالم و گاهى بى اثر به خورد 
مخاطب مى دهند؟ گفت: اين حرف دالل هاى سينماست كه مى گويند ذائقه 
مردم به ســمت فيلم هاى تجارى و كمدى است. تاجران بى هويت و مافياى 
سينما، سليقه بصرى تماشاگر را منحرف كرده اند و مى خواهند كه توپ را در 

زمين مردم بيندازند.
اين تهيه كننده تأكيد كرد: به مردم خوراك تصويرى خوب و ســالم بدهيد، 
چرا استقبال نكنند! ذائقه مردم به سمت بهترين ها گرايش دارد ولى در عرصه 
سينما، تبليغات شرايط را مديريت مى كند. تبليغات كارى مى كند كه مردم در 
آالسكا، فريزر بخرند و در آفريقا، بخارى! مافياى سينما با حقه بازى و تبليغات، 
خوراك فكرى مردم را تغيير داده در حالى كه آن ها بايد در جايگاه خودشان 
بايستند و در خدمت فروِش فيلم خوب باشند نه اينكه در خدمت فروِش فيلم 

بد چون آن فيلم را خودشان ساخته اند.
حسينى با بيان اينكه مافياى سينما دارد قرائت خودش از سينما را به خورد 
مردم مى دهد، خاطرنشان كرد: آن ها دارند به مردم مى گويند كه چه فيلمى را 
نگاه كنند يا چطور زندگى كنند، كسى هم بهشان كارى ندارد چون انديشه اى 
پشت كارشان نيست زيرا معموالً صاحبان انديشه، مورد گفت وگو و چالش 

قرار مى گيرند و به انديشه آن ها نقد وارد مى شود.
به باور تهيه كننده فيلم «سرو زير آب» جذابيت سينما اين است كه انديشه ها، 
جرقه هاى گفت و گو را روشن مى كند ولى االن فيلم هايى روى پرده است كه 

وقتى تماشاگر از سينما بيرون مى آيد، چيزى از فيلم را به ياد ندارد.
وى با بيان اينكه فيلم هاى ســخيف و نازل طنز فرهنگ ما را نابود مى كند، 
گفت: برخى فيلم ها مملو از شوخى هاى جنسى و اروتيك است بعد مى گويند 
فيلم ما در نقد سياست و سياســيون است، اين حرف ها فقط اغفال كردن 
تماشــاگر اســت. براى تبليغ كردن فيلم از هر فريبى استفاده مى كنند كه 
فيلمشان بفروشد و يكى از ابزارهاى فريب اين است كه تبليغ كنند فيلم ما 

مضمون سياسى دارد!
حســينى اظهار داشت: با پول كثيف و شــبهه ناك نمى شود فيلم سالم 
ساخت و حرف درست زد. زمانى حرف درست در دل مردم تأثير دارد كه 

منابع تأمين مالى فيلم از محل درستى باشد.

گراميداشت پنجاهمين سالروز درگذشت جالل
همزمــان با پنجاهمين 
درگذشــت  ســالگرد 
زنده ياد جالل آل احمد، مراســم 
بزرگداشــتى بــراى او و يادى از 
سيمين دانشور برگزار مى شود. اين 
مراســم  بــا همــكارى انجمن 

دوستداران سيمين و جالل  روز دوشنبه 25 شهريور ماه از ساعت 17 تا 19 
در فرهنگسراى سرو  به نشانى وليعصر، باالتر از پارك ساعى، خيابان ساعى 2 
برگزار مى شود. بر اساس اعالم يحيى يثربى،  فريدون مجلسى، محسن محبى، 
عبدالحسين خســروپناه، محمدحسين دانايى و شــهين اوجاق عليزاده، 
سخنرانان اين برنامه خواهند بود. همچنين قسمت هايى از مستند«جالل آل 

احمد» ساخته پريسا عشقى نيز ضمن سخنرانى ها پخش خواهد شد.

 فرهنگ و هنر/ صبــا كريمى  اكران نامتوازن 
فيلم هاى پرفروش در طول ســال پيامدهاى جدى 
به همراه داشــته كه تازه ترين آن افت محســوس 
و قابل توجه درآمد حاصل از فروش اســت. جدا از 
اينكه اكران نكردن فيلم هاى قابل توجه در نيمه دوم 
سال موجب كاهش استقبال سينماروها شده اما در 
تازه ترين آمار منتشــره، نه تنها شاهد افت فروش 
فصل تابســتان امسال نســبت به دو سال گذشته 
هستيم، بلكه فروش شهريورماه جارى نيز نسبت به 
دو ماه گذشته كاهش شديدى را تجربه كرده است. 
براين اساس مجموع فروش فيلم ها از 9 مرداد تا 9 
شهريور(يك ماه پيش از آغاز محرم) 21 ميليارد و 
94 ميليون تومان بوده اســت، در حالى كه فروش 
يك ماه قبل تر سينما رقمى افزون بر 30 ميليارد و 
55 ميليون تومان بوده است. نگاهى گذرا به جدول 
اكران هم از فروش نااميدكننده بســيارى از فيلم ها 
خبر مى دهد كه مى تواند زنگ خطرى براى كاهش 

درآمد سينما باشد.

  همه تخم مرغ ها را در يك سبد نگذاريم
كارگردان  رافعى،  عباس 
تهيه كننــده ســينما  و 
معتقد است: اينكه برخى 
درصددند هرچه سريع تر 
گمان  كــه  فيلم هايــى 
مى كنند فــروش بااليى 

خواهند داشــت را اكران كنند و به همزمانى اكران 
چند فيلم پرفروش و پيامدهاى آن توجه نمى كنند 
كــه در فصول ديگر ســال دستشــان از فيلم هاى 
پرفروش خالى است، به نظرم نشأت گرفته از فرهنگ 
ما ايرانى هاست كه همه تخم مرغ هايمان را در يك 
سبد قرار مى دهيم و هميشه هم از اين بابت متحمل 
شكست بوده ايم. متأسفانه ياد نگرفته ايم براى 12 ماه 
سال برنامه ريزى كنيم و فقط به دنبال اين هستيم 
حس تماميت خواهى خود را اقناع كنيم. وزارت ارشاد 
هم در اين رابطه اصالً سياست گذارى نمى كند و وارد 

اين فضا نمى شود. 
وى افــزود: در حالى كه وزارت ارشــاد در دهه 70 
بــا برنامه ريزى فيلم هــا را پس از جشــنواره فجر 
درجه بندى مى كرد و از يك سال قبل مشخص بود 
قرار است چه فيلم هايى، در چه بازه زمانى و در كدام 
سينماها اكران شود و جدول مشخصى وجود داشت. 
امروز نمى گوييم يك جدولى با اين خط كشــى و 
زمان بنــدى ترتيب دهيد اما مى تــوان يك جدول 
شــناور طراحى و فيلم ها را متناســب با زمان هاى 
مختلف براى اكران آماده كــرد كه مخاطب ميان 
فيلم هاى متنوع حق انتخاب داشته باشد نه مانند 
امروز كه يكباره با حجم زيادى فيلم كمدى يا درام 
مواجه مى شود. اين نشانه بى سياستى و عدم درايت 
است كه همه چيز را رها كنيم و دنبال برنامه ريزى 

سيستماتيك نباشيم.
اين فيلمســاز تأكيد كرد: به نظرم حاال كه ارشــاد 
وارد ماجــرا نمى شــود، صنف بايــد ورود كند و با 
تهيه كنندگان تعامل كند، بدين معنا كه صنف پخش 
و صنف تهيه كنندگان بايد خودشان گليمشان را از 

آب بيرون بكشــند و عدالت و برنامه ريزى را ايجاد 
كنند .

رافعى عنوان كرد: واقعيت اين است كه اگر فيلم هاى 
خوب و پرفروش در نيمه دوم سال هم اكران شوند 
مى بينيم كه سينماروها همچنان به سينما خواهند 
رفت. يك زمانــى مى گفتند مــاه رمضان فرصت 
مناسبى براى اكران فيلم نيست اما فيلم هايى اكران 
شدند كه فروش بسيار خوبى داشتند و اين نتيجه 
يك برنامه ريزى درســت بود. معتقدم كســى كه 
سينمارو باشــد خيلى برايش تفاوت ندارد كه چه 
ماه و فصلى ســينما مى رود، بلكه برايش مهم است 
فيلم خوب ببينــد. در واقع نبايد تصور كنيم آب و 
هوا و فصل در فروش فيلم ها تأثيرگذارند بلكه بايد 
به شكلى برنامه ريزى كنيم كه همه فيلم ها فروش 

خوبى داشته باشند و در معرض ديد قرار بگيرند.

  بارها پيگيرى كرديم اما بى تأثير بود
محمــد قاصد اشــرفى، 
رئيس انجمن سينماداران 
و مدير سينما ماندانا درباره 
توازن اكران در طول سال 
گفت: سال هاست سينما 
با اين مســئله دست به 

گريبان است و اكثر صاحبان آثار عالقه مندند در دو 
مقطع زمانى عيد نوروز و عيد فطر فيلم ها را اكران 
كنند و اتفاقاً سينماداران هم خواستار چنين اتفاقى 
هستند تا مخاطب بيشترى داشته باشند. طبعاً در دو 
فصل ياد شده فيلم هاى قوى اكران مى شوند در حالى 
كه بايد براى باقى فصل ها نيز فكرى كنيم؛ ما بارها 
اين مسئله را مطرح كرده ايم اما تأثيرى نداشته است.
وى تأكيد كرد: اگر فرض كنيم در سال 100 فيلم 

داريم شايد از اين تعداد 15-10 فيلم ارتباط خوبى 
با مخاطب برقرار مى كند و باقى آثار متوسطى است 
و تعدادى هم اساساً قابل تماشا نيست. از سوى ديگر 
كارشناســان ســينما فيلم خوب را در جشنواره ها 
مى بيننــد و از كم و كيف آن ها اطــالع دارند و به 
طور نسبى مى توان ميزان فروش يا جذب مخاطب 
را ارزيابى كرد و با يك كارشناســى معقول مى توان 
پيش بينــى كرد كه يك فيلم مى فروشــد يا خير. 
بايد اين را بپذيريم كه مخاطب تن به تماشاى آثار 
ضعيف نمى دهد و ترجيحش اين است كه هزينه و 
وقتــش را صرف امورات ديگرى كند. در اين حالت 
وقتى مخاطب به سينما مى آيد و فيلمى  را مى بيند 
كه دستاوردى برايش ندارد و ناراضى سالن را ترك 
مى كند مسلماً ديگر چنين آثارى را نمى بيند و بايد از 

اين جهت به او حق داد.

  مخاطب ناراضى را 
به سختى مى توان به سينما  برگرداند

مسعود اطيابى، فيلمساز 
نيز  سينما  تهيه كننده  و 
معتقد اســت: در مبحث 
اكــران چندين مســئله 
وجــود دارد و بــه نظرم 
عدالــت بحــث اصلــى 

نيســت. موضوع اينجاست كه اگر در هر فصل يك 
يا دو فيلم پرمخاطب نداشته باشيم، فيلم هاى ديگر 
هم نمى فروشــند و اساساً اقبال مردم به سينما كم 
مى شــود. وقتى مخاطب فيلمى  مى بيند و راضى 
بيــرون مى آيد فيلم بعدى را هــم مى بيند اما اگر 
ناراضى باشد به سختى مى توان دوباره او را به سينما 

كشاند .

كارگردان دومين فيلم پرفروش ســال در ادامه 
افزود: با وجود اينكه ســينما هنــوز هم تفريح 
ارزانى اســت اما در عين حال گران هم است و 
مردم بايد براى آن پول خرج كنند. به نظرم يك 
معضل اصلى در سينما اين است كه دليل اكران 
برخى فيلم ها مشخص نيست و چرا براى فيلمى  
كه حتــى به تعداد عوامل ســازنده و خانواده ها 
آن ها تماشــاگر ندارد بايد هزينه برق و ســالن 
را متحمل شــد؟ انتقاد اصلى ما به اين اســت 
كه خيلى از اين فيلم ها نبايد اكران شــوند زيرا 
مردم را از سينما دلزده مى كنند و جذب دوباره 

مخاطب به اين سادگى نيست.
وى درباره توزيــع فيلم هاى پرمخاطب در طول 
سال متذكر شــد: مسئله اينجاســت كه تعداد 
فيلم هاى پرفروش و خوب كم است. همين االن 
فيلم هايى اكران شــده اند كــه 2 ميليون تومان 
فروخته اند و اصًال قابل اكران نيستند. فيلم هاى 
پرفــروش هزينه اكران فيلم هــاى كم فروش را 
مى دهنــد و فيلم هاى نفــروش حتى نمى توانند 
هزينــه بــرق آپارات ســالن را هــم دربياورند. 
«تگــزاس2» هزينه برق و آب ســينما آزادى را 
مى دهد و فيلم هاى نفروش ســود آن را مى برند 
و از برق سالن و نيروى انسانى استفاده مى كنند 
كه يك فيلم ديگر هزينــه اش را پرداخت كرده 
اســت. به نظرم فيلم هايى كــه خيلى مخاطب 
ندارند بايد در ســينما تك نمايش داده شــوند 
و از خير اكــران عمومى  بگذرند. ضمن اينكه ما 
برنامه ريزى اصولى براى فيلم هاى موفق نداريم. 
اگر يك ارزيابى جزيــى از فيلم هايى كه بتوانند 
اكران را در نيمه دوم ســال نجات دهند داشته 
باشيم مى بينيم كه تعداد آن ها خيلى كم است و 

پيش بينى مى شود تا پايان سال اين روال بدون 
فيلم را داشته باشيم.

وى در پاســخ به اين پرســش كه اگر فيلم هاى 
پرفروش 6 ماه نخســت سال در نيمه دوم سال 
هم توزيع مى شــد، وضعيت اكــران چگونه بود، 
گفــت: به نظرم همين تعــداد فيلم براى 6ماهه 
دوم ســال هم الزم بود و اگر اين فيلم ها اكران 
نمى شــدند فرصت اكران 6 ماهه اول سال نيز از 
بين مى رفت. ما به فيلم نياز داريم؛ فيلم هايى كه 
سازندگانش مؤلفه هاى الزم براى جذب مخاطب 
را چه در ســاختار، داســتان و انتخاب عوامل و 
بازيگران رعايت كرده انــد. مردم ديگر از فيلمى  

كه كم فروشى كند، استقبال نمى كنند.

 آرايش اكران 
در اختيار شوراى صنفى نيست

در ادامه غالمرضا فرجى، 
شـــوراى  سخنـــگوى 
درباره  اكــران  صنفــى 
فيلم هاى  مناسب  توزيع 
پرفروش در طول ســال 
گفت: آيين نامه شــوراى 

صنفى نمايش و اعضاى شــورا هيچ گونه دخل و 
تصرفى در اكــران و چيدمان فيلم ها ندارد و ورود 
بــه آن تخلف محســوب مى شــود. آرايش اكران 
فيلم ها معموالً توسط سينماداران، تهيه كنندگان 
يا توزيع كنندگان براســاس زمان مقررى كه دارند 
تعيين مى شود. بعضاً شــورا در مورد شيوه اكران 
تذكراتى داده اما تهيه كننده آن را نپذيرفته است. 
در واقع تهيه كننده با سرمايه گذار فيلم هماهنگ 
اســت كه چه مقطع زمانى فيلم را اكران كنند و 
اينكه شــوراى صنفى نمايش به اين مسئله ورود 
كند را كامًال رد مى كنم و اين زمان سنجى دست 

ما نيست.
فرجى عنوان كرد: آرايش اكران فيلم ها زمانى اتفاق 
مى افتد كه در اختيار شوراى صنفى نمايش باشد، در 
حالى كه قرارداد بيرون از شورا برنامه ريزى مى شود و 

براساس آن چيدمان وارد شورا مى شود.
وى در پايان با اشاره به امكان ايجاد تمهيداتى 
براى تشــويق فيلم ســازان به اكران فيلم هاى 
پرفروش در نيمه دوم ســال خاطرنشان كرد: 
ما نيــاز داريم از همين حاال براى ســال 99 
برنامه ريزى كنيم و در جلساتى تهيه كنندگان، 
داشته  توزيع كنندگان حضور  و  ســينماداران 
باشند و بخش آيين نامه شوراى صنفى نمايش 
كالبدشكافى شــود و مجدداً روى آن بررسى 
صورت گيــرد. ضمن اينكه هميــن آيين نامه 
فعلى نيز با حضور تهيه كنندگان و سينماداران 
نوشــته شــده و روى آن بحث اســت. امروز 
شــرايط اقتصادى تغيير كــرده و همان طور 
كه تهيه كننده دغدغه بازگشــت سرمايه دارد، 
ســينمادار به دنبال ســود و خروجى مناسبى 
اســت كه حداقل پاسخگوى هزينه هاى جارى 
سينما باشد. به نظرم مى توان با برنامه ريزى به 

شرايط مطلوبى دست پيدا كرد.

گزارش فروش فصل تابستان چه مى گويد؟

فصل فراموشى سينما در راه است

فرهنگ و هنر: مديرعامل به نشر(انتشارات آستان 
قدس رضوى) از انتشــار كتاب «گوشــه ِشُشــم 
عاشقى» مجموعه داســتان هاى عاشورايى به قلم 
سيدمحمد سادات اخوى در آينده اى نزديك توسط 

به نشر خبر داد.
به گزارش روابط عمومى به نشر، حسين سعيدى 
با اشاره به ايام سوگوارى ساالر شهيدان و سرور 
آزادگان؛ امام حسين(ع) و ياران باوفايشان اظهار 
كرد: «گوشه ِشُشم عاشقى» عنوان مجموعه اى 
از داستان هاى عاشورايى را تشكيل مى دهد كه 
با تأليف سيد محمدسادات اخوى از نويسندگان 
و شــاعران مطرح كشــور براى نوجوانان توسط 

انتشارات به نشر منتشر خواهد شد.
به گفته مديرعامل به نشر «گوشه ِشُشم عاشقى» 
به عنوان مجموعه اى از داستان هاى شهداى جوان 
قيام كربال همچون حضرت قاسم(ع)، حضرت على 

اكبر(ع) و... براى نوجوانان به چاپ خواهد رسيد.
سعيدى خاطرنشان كرد: اين اثر 211 صفحه اى 
كه در ســه بخــش روايت مى شــود، در بخش 
نخســت آن به صورت يك داســتان كه از ابتدا 
تا پايان هر داســتان به يك ماجرا مرتبط است 

و درباره شخصيت هاى شهيد قيام عاشوراست.
وى متذكر شد: داستان هاى بخش دوم، دو بخشى 
هستند كه در بخش نخست داستانى درباره يكى از 
پيامبران خداست و بخش دوم شبيه همان اتفاق 
را در زندگى امام حســين(ع) و خاندانشان نشان 
مى دهد و در نهايت داستان هاى بخش سوم به هم 

پيوسته هستند.
سعيدى يادآور شد: بخش نخست با عنوان فصل 
با عناوينى  شيريِن«ستاره چينى» داستان هايى 
همچون آخرين ســتاره، بازى آينه ها، «مرا» به 
خاطر «تو» و... دارد، بخش دوم كه فصل «به هم 

خوردن فصل ها» نام دارد، با قصه هايى همچون 
پدر و پســر (نــوح(ع) و كنعان، حســين(ع) و 
على اكبر(ع))، تشــنگى و... و در بخش سوم با 
عنوان «فصل سيل رودخانه ها» (چهارده مجلس 
عاشــورايى) از اتفاقــات بيــن راه كاروان امام 
حســين(ع) تا كربال، شهادت حضرت مسلم(ع)، 
ورود امام به كربال، دو فرزند حضرت مسلم(ع)، 
دختر سه ســاله كاروان امام حسين(ع)، يادى 
از حضرت قاســم(ع) و عبــداهللا(ع) فرزند امام 
حسن مجتبى(ع)، فرزندان كوچك كاروان امام؛ 
حضرت على اصغر(ع) و حضرت على اكبر(ع) در 
قالب شــب اول محرم تا عصر عاشــورا و ورود 
كاروان اســيران كربال به شــهر كوفه و خطبه 
حضرت زينب(س) در كوفه روايت مى شــود كه 

توسط انتشارات به نشر منتشر مى شود.
عالقه مندان براى آگاهى از اخبار به نشر و مشاهده 

و تهيه ســاير محصوالت انتشــارات آستان قدس 
www. رضــوي مى توانند بــه نشــانى اينترنتى
Behnashr.com يا فروشــگاه هاى سطح شهر 
مشهد و نمايندگي هاى سراسر كشور مراجعه كنند؛ 
همچنين سامانه پيامكى به شماره 30003209 يا 
كانال اطالع رسانى به نشر از طريق پيام رسان هاى بله 
و ايتا به آدرس @behnashr نيز از ديگر راه هاى 

برقرارى ارتباط  با اين انتشارات است.

مجموعه داستان هاى عاشورايى 
به قلم سيدمحمد سادات اخوى

منتشر مى شود

«گوشه ِشُشم 
عاشقى» براى 

نوجوانان

ادبيات

آگهی تغییرات موسسه خیریه الزهرا س طوس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 438 و شناسه ملی 10380063667
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,10,30 و نامه ش��ماره 1914,2,516,1,5 مورخ 1398,02,28 پلیس اطالعات و امنیت عمومی 
فا اس��تان خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - روزنامه قدس برای درج آگهی موسسه انتخاب شد . - محمدحسین آریانی فر کد ملی : 
0943846651 غالمرضا ش��ریعتی فر کد ملی : 0937528401 عباس غالمی کد ملی : 0935404309 س��ید محمود طوفالی کد ملی : 5228817026 
و غالم عباس امین کد ملی : 0943843936 به س��مت اعضای اصلی هئیت مدیره و جواد آش��فته قهقه کد ملی : 0639502709 و حس��ن چوبدار               
کد ملی : 0778544869 به س��مت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند. - محمود غالمی کد ملی : 943839300 به 

سمت بازرس اصلی و علی محمد رشید آبادی کد ملی : 0639502709 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )595319(

/ع
98
07
72
2

آگهی تغییرات ش�رکت زم�رد واثق 
آرین�ه ش�رکت س�هامی خ�اص به 
ش�ماره ثبت 62782 و شناسه ملی 

14007126927
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
1397,04,16 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : محل 
ش��رکت در واحد ثبتی مش��هد به آدرس مشهد- 
محله آب و برق- خیابان پیروزی 65,1 )سرو23(-

خیابان پیروزی 63 )سرو(-پالک -25-طبقه اول، 
ک��د پس��تی 13378-91788 تغییر یاف��ت و ماده 

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

)595396(

س
,9
80
77
35

آگه�ی تغییرات ش�رکت مهندس�ین 
مشاور زیست آرمان کاووش شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 38958 

و شناسه ملی 10380546073
عموم��ی                        مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
فوق العاده مورخ 1397,07,01 تصمیمات ذیل 
اتخ��اذ ش��د : - مح��ل ش��رکت در واحد ثبتی 
مش��هد ب��ه آدرس مش��هد - خیاب��ان صدف 
- کوچ��ه ص��دف 24- پالک 38- کد پس��تی 
9188333766 تغییر یاف��ت و ماده مربوطه 

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

)595389(

س
,9
80
77
34

آگه�ی تغیی�رات ش�رکت ماهون�د 
خراسان ش�رکت س�هامی خاص به 
ش�ماره ثبت 12434 و شناسه ملی 

10380281234
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
م��ورخ 1397,02,28 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : 
حسابرس��ی آیین پژوهان ایرانیان بش��ماره ثبت 
52350و شناس��ه ملی140062820501 به س��مت 
بازرس اصلی واقای س��ید حس��ین ع��رب تیموری 
ب��ازرس علی  بش��ماره ملی0941686779بس��مت 
البدل بارعایت ماده 147 قانون تجارت برای مدت 

یکسال انتخاب گردیدند
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)595376(

س
,9
80
77
33

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده 
شرکت تعاونی مسکن کارکنان استانداری ایالم 

)نوبت اول(تاریخ انتشار: 98/06/24
جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطورفوق العاده ش��رکت 
تعاون��ی مس��کن کارکن��ان اس��تانداری ای��الم  رأس 
س��اعت 14روز چهار شنبه مورخ  24/ 98/07 در محل 
س��الن اجتماع��ات اس��تانداری ایالم واق��ع در ایالم -                                        
خ آیت اله صدوقی تش��کیل میگ��ردد. از عموم اعضاء 
دعوت بعمل می آید که در روز مقرر و در محل مذکور 
حضور به هم رس��انند. بدیهی است حضور کلیه اعضاء 
در جلس��ه ض��روری و در ص��ورت ع��دم حض��ور برابر 
اساس��نامه هیچگونه اعتراضی در رابطه با تصمیمات 
متخ��ذه در مجم��ع مؤث��ر نخواهد بود. ضمن��اً  هر عضو                                   
می توانند اس��تفاده از حق رأی خود را به یک نماینده 
ت��ام االختیار از میان اعضاء و یا خارج از اعضاء واگذار 
کند. محل بررسی وکالت نامه ها دفتر تعاونی واقع در 
استانداری ایالم می باش��د. ضمنأ کاندیداهای هیئت 
مدیره و بازرسی میتواند جهت ثبت نام و تکمیل فرم 
مربوط تا تاری��خ 98/07/23 به دفتر تعاونی واقع در 

استانداری مراجعه نمایند.
دستور جلسه:1-ارائه گزارش توسط رئیس هیئت مدیره

2-انتخابات هیئت مدیره و بازرسی
3-مأموریت ثبت تصمیمات حاصله به هیئت مدیره

درخواست یک پنجم سهامداران

/ع
98
07
75
9

محم��د  س��جاد  اینجان��ب  دانش��جویی  کارت 
عل��ی کرد رش��ته  معماری مقطع کارشناس��ی 
ش��ماره  ب��ه  ش��اهرود  صنعت��ی  دانش��گاه 
از درج��ه  و  9329833مفق��ود  دانش��جویی 

اعتبار س��اقط می باش��د.

/ع
98
07
73
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خودرو س��واری پراید جی تی ایکس ای  به 
رنگ نق��ره ای متالیک م��دل 1387 به ش��ماره موتور 
2516532 به شماره شاس��ی s 1412287806623  به 
شماره پالک 518ج59 ایران 96  به نام معصومه سادات 

حسینی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

/ع
98
07
74
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناسنامه )برگ س��بز( خودرو سواری سیستم پژو 
تی��پ 405GLX-XU7 رن��گ نق��ره ای متالی��ک مدل 
1396 ش��ماره موتور 124K1167223 ش��ماره شاسی     
NAAM01CE1HK139187 ش��ماره پالک 458م 15 
ای��ران 95 بن��ام وحید دامن��ی مفقود گردی��ده واز 

درجه اعتبار ساقط میباشد  /ع
98
07
73
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز، س��ند کمپانی،س��ند محضری خ��ودروی 
206 م��دل 1383 رن��گ فیل��ی روش��ن متالی��ک به 
ش��ماره انتظام��ی 712ب68 ایران 12 ش��ماره موتور 
ب��ه   83644871 ش��ماره شاس��ی  و   FSS14813608
مالکیت علی حس��ین پور صب��اغ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  /ع
98
07
67
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
07
71
6

اینجان��ب علی حس��ین پ��ور صب��اغ مالک خ��ودروی 
206 به ش��ماره شاس��ی 83644871 و ش��ماره موتور 

FSS14813608 ب��ه عل��ت فق��دان اس��ناد ف��روش 

تقاضای رونوش��ت المثنی اس��ناد مذک��ور را نموده 
اس��ت لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی 
مذک��ور دارد ظ��رف م��دت 10 روز به دفت��ر حقوقی 
س��ازمان ف��روش ش��رکت ای��ران خ��ودرو واقع در 
پیکان شهر س��اختمان س��مند مراجعه نماید بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد

دی
قو

مف
هی 

آگ

ب��رگ س��بز موت��ور س��یکلت زیگم��ا125CC م��دل 
1393 رن��گ زرد به ش��ماره انتظام��ی 44182/772 
ش��ماره موتور 0125N1D301375 و ش��ماره شاسی 
محمدص��ادق  مالکی��ت  ب��ه   N1D***125A9301827
رضوی تقوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  /ع
98
07
61
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 آگهی تغییرات شرکت تولید مواد 
غذایی دالیا شرکت با مسئولیت محدود 

به شماره ثبت 17676 و شناسه ملی 
10380332471

عموم��ی                      مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه   
ف��وق الع��اده م��ورخ 1398,04,30 تصمیمات 
ذی��ل اتخ��اذ ش��د : 1 - ش��عبه ای از ش��رکت 
به نش��انی هم��دان - میدان جه��اد- ابتدای 
می��رزاده عش��قی - طبق��ه س��وم رس��توران 
کلیز - دفتر پخش محصوالت شرکت دالیا به 
مدیریت آقای کورس فرهتی به ش��ماره ملی 

5569819071 تاسیس گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )595279(

/ع
98
07
69
1

آگهی تغییرات شرکت منحله در حال 
تصفیه خاوران صنعت گران قدر طوس 

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
45979 و شناسه ملی 10380622081

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
عادی بط��ور فوق العاده م��ورخ 1397,07,11 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقای محمد 
رضا صالحی به ش��ماره ملی 0072794682 
به س��مت مدیر تصفیه به مدت یک س��ال 

تعیین شد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )595299(

/ع
98
07
72
0

آگه�ی تغیی�رات موسس�ه خیری�ه 
الزهراس طوس موسس�ه غیر تجاری 
به ش�ماره ثبت 438 و شناسه ملی 

10380063667
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1397,10,30 و نامه ش��ماره 1914,2,516,1,5 
امنی��ت  و  اطالع��ات  پلی��س   1398,02,28 م��ورخ 
عمومی فا خراس��ان رضوی تصمیم��ات ذیل اتخاذ 
شد : اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر 3 فصل 
و 41 م��اده و 30 تبصره به تصویب رس��ید و ماده 

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

)595361(

س
,9
80
77
30
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