
اگرقضاوتنمیکردیم

پــس از 35 کیلومتــر رکاب زنی و رد کردن ســرباالیی های نفســگیر، 
رســیده ایم به قناتی که سرشاری و طراوتش آدم و خاک و درخت را به 
وجد می آورد. رسیدن به قنات، فرصتی است برای اینکه آدم خسته دمی 
کنار آن خســتگی در کند. مشتی پر آب کند و به سر و صورتش بزند تا 

برای دقایقی هم که شده از گرمای خردادی در امان بماند.
زیرانداز را پهن می کنیم و می نشینیم کمی دورتر از دو سه خانواده ای که 
دارند برای خودشــان چای آتیشی درست می کنند. حتی نگاه کردن به 
قل قل کتری روی آتش هم از ما که دلمان لک زده اســت برای خوردن 

چایی، دل می برد.
می روم کنار آتــش و اجازه می خواهم برای اینکه ظــرف غذایم را کنار 
آتش بگذارم تا گرم شــود. دو سه جمله ای بین من و دو مرد کنار آتش 
رد و بدل می شــود و مثل همه برنامه ها باز هم حرف از دوچرخه اســت 
و طبیعــت. پس از چند دقیقه  مرد کتری را برمی دارد و می رود با چایی 
که حاال دم کشیده است و جان می دهد که بریزی توی لیوان و بخوری. 
البته به ما هم تعارف می کند تا فقط تشــکر کنیم! دور که می شود، من 
همچنان در این فکرم که کاش یک لیوان از آن چای نصیب من می شد 

و صحبتمان با همسفر ها این است که فقط الکی تعارف کرد!
بدون چای، مشغول خوردن صبحانه می شــویم. چند دقیقه بعد مردی 
را می بینم که از پشــت ماشین پراید بیرون می آید... با یک سینی چایی 
در دســتش! ذوق زده می شــوم. انگار دعوتم کرده انــد به یک میهمانی 
باشکوه. مرد می آید و دعوتمان می کند به خوردن چای آتیشی. سینی را 

می گیریم تا لیوان ها به سرعت خالی شوند. 
چای آتیشــی به خصوص بعد از رکاب زدن ســنگین واقعاً می چسبد و 
خســتگی را در می برد. چای را که می خوریم وخســتگی مان در می رود 
تــازه انگار یــاد حرفی می افتیــم که بعــد از تعارف مــرد زده بودیم. 
 واقعــاً خجالت می کشــم از اینکه خیلــی زود او و چای آتشــی اش را 

قضاوت کردیم.
اینکــه نباید زود قضاوت کرد را بارها به خودمــان گفته ایم و از دیگران 
هــم انتظار داریم ما را قضاوت نکنند، اما نمی دانم چرا باز هم دیگران را 
قضاوت می کنیم و البته شــاید دیگران هم به همین راحتی ما را قضاوت 
می کنند؟ فکر می کنم خودداری از قضاوت دیگران از آن دســته کارهای 
دشــواری اســت که فقط حرف زدن و ســفارش کردن درباره آن کافی 
نیست. باید در شرایط مختلف زندگی و در عمل بارها و بارها آن را تکرار 

کنیم تا ملکه ذهن و رفتارمان شود. 

روایت اول
امیدوارباشیم

قــدسزندگیاین روزهــا خیلی ها بــه این نتیجه 
رسیده اند که باید به زندگی همراه با کرونا عادت کرد اما 
از آن طرف کارشناســان راه های مختلفی برای مهار کرونا 
پیشنهاد کرده اند که البته هیچ کدام از آن ها به اندازه یک 
واکسن قطعی و مؤثر نمی تواند کرونا را ریشه کن کند. اما 
ســاخت واکسن، کار ساده ای نیست. تقریباً هر روز اخبار 
امیدوارکننده ای درباره انــواع نتایج مثبت آزمایش های 
واکسن های کرونا در کشور های مختلف منتشر می شود. 
این اخبار آن قدر ضد و نقیض هســتند که خیلی هایمان 
از دنبال کردن آن ها خســته شــده ایم و اعتمادمان را به 
شرکت های مختلفی که مدعی دستیابی به فرمول ساخت 

واکسن کرونا می شوند از دست داده ایم. 
در حال حاضر در سراســر جهان شرکت های داروسازی 
و مؤسســات پژوهشــی روی بیش از ۱۰۰ واکسن کرونا 
کار می کننــد کــه از این تعداد، ۱۲ واکســن به مرحله 
آزمایش های انسانی رســیده اند. با این حال متخصصان 
می گویند این واکسن ها هم ممکن است در مراحل پایانی 

شکست بخورند.
بر اســاس گزارشی که »فرارو« منتشــر کرده، این روزها 
 )Big Pharma( »یک نظریه توطئه با عنوان »بیگ فارما
در سرتاســر جهان داغ شده که در آن ادعا می شود نظام 
سالمت و درمان، به خصوص شرکت های داروسازی، اهداف 
پلیدی علیه مردم عــادی دنبال می کنند و به بیماری ها 

دامن می زنند. 
البتــه این نظریــه در روزهای پیــش از کرونا هم علیه 
شــرکت های داروسازی وجود داشت اما این روزها بیشتر 
از همیشه باال گرفته است. مثالً تا همین یک سال گذشته، 

صنعت داروسازی منفورترین صنعت آمریکا بود.
با این حال خوِد شــرکت های داروسازی معتقدند بحران 
کرونا فرصت بی نظیری در اختیار این صنعت قرار داده تا 

با ساخت واکسن کرونا، این تصویر منفی را اصالح کنند. 
مردم هم در ابتدای راه، کم و بیش سعی می کردند ذهنیت 
منفی درباره صنعت داروسازی را کنار بگذارند. به عنوان 
مثال زمانی که شرکت داروســازی آمریکایی »مدرنا« از 
نتایج اولیه و امیدوارکننده واکسن کرونای خود خبر داد، 
موجی از شادمانی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی به راه 
افتاد که تأثیرات مثبت آن به بازار سهام رسید. سهام مدرنا 
شــاهد افزایش ۲۰ درصدی شد. همچنین، شرکت هایی 
مانند »نووا واکس« که با مدرنا همکاری می کنند، ارزش 
آن ها بیــش از 3۰ درصد افزایش پیدا کرد. این در حالی 
است که واکسن مدرنا هنوز در مراحل اولیه بود و تا تولید 
نهایی آن، راه دور و درازی باقی مانده است. اما پس از آنکه 
مردم فهمیدند حاال حاال ها خبری از ساخت واکسن کرونا 
نیست، بدبینی هایشان نسبت به صنعت داروسازی یک بار 

دیگر قوت گرفت.
گذشته از تمام این حواشی و اتهام هایی که به شرکت های 
داروسازی زده می شود، برای آنکه زیاد تحت تأثیر تبلیغات 
قرار نگیرید، بد نیســت بدانید ســاخت واکسن مراحل 
مختلفی دارد و موفق شــدن یک واکسن در یک مرحله 
نمی تواند موفقیت نهایی آن را تضمین کند. مرحله اولیه 
ســاخت واکسن شــامل انجام آزمایش های بالینی روی 
حیوانات است. ســپس، آزمایش های بالینی انسانی روی 
تعداد محدودی از داوطلبان آغاز می شود. در مرحله بعدی، 
واکسن روی تعداد بیشتری از داوطلبان آزمایش می شود. 

در مراحل اولیه، معموالً داوطلبان، جوان و سالم هستند. 
پس از اینکه تأثیرات واکســن روی جوانان امتحان شد، 
روی گروه های سنی آسیب پذیر دیگر نیز آزمایش می شود. 
مثالً واکسن آکسفورد، در مرحله اولیه روی ۱۶۰ داوطلب 
آزمایش شد، اما در مراحل بعدی قرار است روی بیش از 

۱۰ هزار نفر آزمایش شود.
در شــرایط عادی، این مراحل ماه ها و شاید سال ها طول 
می کشد، اما بحران کرونا، این مراحل را تسریع کرده است. 
شــرکت ها معموالً در تولید واکسن، دو نوع آزمایش کلی 
انجام می دهند. یک آزمایش مربوط به بررسی سالم بودن 
واکسن است و آزمایش دوم، به کارآمدی واکسن مربوط 
می شود. کرونا، شرکت ها را مجبور کرده این دو آزمایش را 

همزمان انجام دهند.
حاال اگر برایتان ســؤال شده که چرا هرچند وقت یک بار 
شــایعه های مختلف درباره ســاخت واکســن کرونا در 
رسانه ها جنجالی می شود، باید بدانید که در شرایط عادی 
آزمایش های اولیه واکسن ها بازتاب زیادی پیدا نمی کنند 
و فقط در محافل علمی باقی می مانند. اما شرایط خاصی 
که کرونا ایجاد کرده، ســبب شده کوچک ترین موفقیتی 
در آزمایش واکســن های مختلف، رســانه ای شود. این 
درحالی است که براساس ارزیابی کارشناسان، ۷۷ درصد 
واکسن های بیماری های واگیر از مراحل اولیه با موفقیت 
عبور می کنند، اما فقط 33 درصد آن ها همه مراحل را با 

موفقیت پشت سر می گذارند.
ایــن یعنی نباید دلتــان را به برخــی از اخبار تبلیغاتی 
شــرکت های مختلف داروســازی خوش کنید واحتماالً 
همان طور که دانشمندان مختلف گفته اند، باید دسِت کم 
تا پایان امسال برای ساخت واکسن کرونا و عرضه عمومی 

آن منتظر بمانیم.

روایت دوم
آقایگوگل!حواستراجمعکن

برخالف تصور خیلی هایمان، مخاطبان بازی های ویدئویی 
فقط کودکان و نوجوانان نیســتند و براساس آخرین آمار 
شــرکت های ارائه دهنده این بازی ها، طیف وســیعی از 
مخاطبان این بازی ها را بزرگســاالن و حتی میانســاالن 
تشــکیل می دهند. در این میان تأثیــرات منفی برخی 
بازی های ویدئویی روی ذهن افراد، به خصوص کودکان، 
موضوعی است که نمی توان آن را نادیده گرفت. عالوه بر 
آسیب های جســمانی که بازی کردن مکرر به افراد وارد 
می کند، این سرگرمی می تواند عامل بعضی از مشکالت 
روحی هم باشــد. بازی های رایانــه ای می توانند به قدری 
تأثیرات مخرب از لحاظ روانی و تربیتی به گیمر وارد کنند 

که شاید تا مدت ها کسی از آن ها با خبر نشود.
کارشــناس ها می گویند مخاطبان بازی های ویدئویی به 
طور ناخودآگاه جذب شــخصیت ها، محتوا و اهداف بازی 
می شــوند. به همین خاطر اســت که محتوای بازی های 
ویدئویی معموالً توسط یک تیم حرفه ای تنظیم می شود. 
در بســیاری از موارد هم در پشت محتوای بازی های به 
ظاهر ساده ویدئویی، اهدافی قرار گرفته که روح من و شما 

هم از آن خبر ندارد!
بر اساس گزارشی که باشگاه خبرنگاران تهیه کرده، به تازگی 
یکی از بازی های قدیمی فروشگاه گوگل پلی، حسابی میان 
مخاطبان محبوب شده اســت. بازی پرحاشیه ای که در 
قســمت های مختلف آن شخصیت های سیاسی و دینی 
کشورمان به ســخره گرفته شده و مورد بی احترامی قرار 

گرفته اند. این بازی از داستان ضحاک، یکی از معروف ترین 
روایت های شاهنامه، اقتباس شده و شخصیت های دینی 
و سیاســی در آن جاگذاری شده اند. داستان آن در زمان 
حال رخ می دهد و چندین چهره سیاســی در این بازی 

وجود دارد.
گوگل پلی مدعی ا ســت سیاســت های مختلفی را برای 
برنامه هایی که در آن آپلود می شوند در نظر گرفته است. 
  )Hate Speech( یکی از این سیاست ها سخنان تنفرآمیز
نــام دارد. این بخش به صراحت می گوید کســانی که به 
گروهی خاص توهین می کنند، اجازه پخش برنامه یا بازی 
خود در گوگل پلی را ندارند. در بخشــی از سیاست نامه 
گوگل آمده است: »ما به برنامه هایی که خشونت را ترویج 
کنند و یا بر اســاس نژاد یا منش قومی، مذهب، ناتوانی، 
ســن، ملیت، وضعیت جانبازان، جهت گیری جنســی، 
جنسیت، هویت جنسیتی یا هر ویژگی دیگری که با این 
موارد مرتبط باشد و سبب ایجاد نفرت علیه افراد یا گروه ها 
شوند، اجازه انتشــار نمی دهیم«. یعنی بازی توهین آمیز 
»ضحاک« دقیقاً سیاست های ادعایی گوگل پلی را زیر پا 

گذاشته است.
البته این تنها سیاستی نیســت که سازندگان این بازی 
بی خیالش شــده اند. یکی دیگر از قوانین گوگل پلی، که 
زیرمجموعه سیاست ضدخشــونت این شرکت می شود، 
به مسئله محتوای تروریستی اشاره دارد. در ادامه ترجمه 
این قانون را می خوانید: »به سازمان های تروریستی اجازه 
نمی دهیم به هر منظور، از جمله جذب نیرو، برنامه خود 
را در گوگل پلی منتشــر کنند. محتویاتــی که اقدامات 
تروریستی را تبلیغ می کنند، موجب خشونت می شوند یا از 
حمالت تروریستی تجلیل می کنند در گوگل پلی نخواهند 
بود. اگر محتوای مرتبط با تروریســم بــرای یک هدف 
آموزشی، مستند، علمی یا هنری باشد باید اطالعات کافی 

را در اختیار کاربران قرار دهد تا زمینه ها را درک کنند«.
با وجود این گوگل پلی پس از اعتراض های مکرر کاربران 
و مخاطبان و حتی راه افتادن کمپین ریپورت این بازی، 
هیچ توجهی به اعتراض ها نکرده و همچنان اجازه گسترش 

این بازی را می دهد.
در کنار تمام این حواشی، کیفیت و گرافیک این بازی به 
قدری ابتدایی است که هیچ جوره نمی تواند بدون داشتن 
ته مایه های سیاسی، جذابیتی برای مخاطبش ایجاد کند. 
کاربران فضای مجازی می گویند کیفیت پایین این بازی 
نشــان دهنده آن است که ســازندگان آن هدفی به جز 

تخریب چهره های شاخص مذهبی و سیاسی نداشته اند.
درحال حاضر این بازی به راحتی در برنامه گوگل پلی قابل 
دسترس است و هر فردی می تواند حتی بدون فیلترشکن 

آن را دانلود، نصب و اجرا کند.
کســانی که کمپین ریپورت این بازی در فضای مجازی 
را راه انداخته اند،  می گویند این بازی در حالی بســیاری 
از قوانیــن گوگل پلی را نقض کرده که در موارد مشــابه 
بازی هایی که علیه شخصیت های سیاسی کشورهای غربی 
ساخته شده بود، گوگل پلی خیلی زود آن ها را از دسترس 
خارج کرد اما این بازی بیش از پنج ســال اســت که در 
دسترس کاربران قرار دارد و با وجود گزارش مکرر کاربران، 
گوگل هنوز تصمیمی برای حذف آن نگرفته اســت! به 
همین خاطر است که کاربران بی خیاِل گوگل پلی شده و 
به سراغ مسئوالن خودمان رفته اند. حاال باید منتظر بمانیم 
تا ببینیم مسئوالن وزارت ارتباطات پس از مطالبه کاربران، 
اقدامی برای ایجاد محدودیت در دسترســی به این بازی 

انجام می دهند یا خیر؟

ازهشتگهاجانمانید!

یک خبر داغ، یک ماجرای عشقی، نام دختر نوجوانی که به دست پدر، آن هم به 
فجیع ترین شکل کشته شده و... همه این ها آن قدر جاذبه خبری و هیجانی دارد که 
می تواند یکباره در فضای مجازی و رسانه ای گردباد به راه بیندازد. جوری که آقای 
مسئول ارشدی که تا دیروز با ازدواج دختران در این سن و سال مخالف بود و کودک 
همسری را نکوهش می کرد، امروز در دفاع از عشقی که منجر به جنایت شده، به 

میدان آمده و در توییتر به همه چیز و همه کس حمله می کند!
آیا همه ماجرا همین است؟ آیا توفانی که در اینستاگرام، توییتر و... راه افتاده تنها به 
خاطر دفاع از حق و حقوق دختران در عاشق شدن و رابطه با دوست پسرشان است؟ 
نفتکش های ایرانی یکی پس از دیگری به ونزوئال می رسند، طالی ونزوئالیی ها به 
ایران می رسد، مجلس جدید تشکیل شده و آدم های جدیدی پا به عرصه گذاشته اند، 
خبرهای ریز و درشت، فضای خبری را پرکرده اند، در کشور 8۰ میلیونی ایران هر 
از چندی حوادث دردناکی از این دســت اتفاق می افتد اما از میان همه این ها، چرا 

فقط ماجرای تأسفبار »رومینا« ترند می شود و آتش خبری اش خاموش نمی شود؟
خیلی از ما به چه حقی به خودمان اجازه می دهیم به بهانه دلســوزی و تأسف و... 
بدون کمترین اطالعاتی از واقعیت های پشت پرده ماجرا درباره همه ابعاد حقوقی، 

انسانی، خانوادگی و اجتماعی آن صحبت کنیم؟ 
چرا اغلب مطالب و پســت های منتشر شده روزهای اخیر فقط و فقط »پدری« و 
»غیرت« را هدف قرار داده و نکوهش می کنند؟ چرا کمتر کســی به عواقب رابطه 
غیرمتعارف با نامحرم اشاره می کند؟ نه اینکه از جهل و تعصب بیجایی که برخی ها 
اسمش را غیرت می گذارند یا از پدری که با داس، سردخترش را بریده است دفاع 
کنیم، اما به آن هایی که در این چند روز با تحلیل های داغ و البته پر از پیاز داغ و 
سوزناک، فضای رسانه ای را روی سرشان گذاشته اند و همه چیز و همه کس را متهم 
می کنند می گوییم در همه دنیا قتل های خانوادگی، پدرکشی و فرزندکشی هست، 
بروید آمار جهانی را در این زمینه نگاه کنید و بعد با اطالع و توجه به همه جوانب 
یک ماجرا، تحلیل و تجویز بنویسید. پدری که فرزندش را می کشد حتماً مشکل 
جدی اخالقی یا روانی دارد. قاضی و یا هر مقام دیگری اگر به التماس »رومینا« توجه 
نکرده و او را به آغوش خطر فرستاده، باید مؤاخذه جدی شود. واضح است که باید 
این پرونده دقیق و درست بررسی شود. بدیهی است که فرزندکشی با هر انگیزه ای، 
نکوهیده و زشت است. در این ها کسی شکی ندارد و مخالف هم نیست اما یادمان 
باشد این بازی اینستاگرامی، توییتری و رسانه ای که امروز برخی ها راه انداخته اند، در 
موارد مشابه بارها اتفاق افتاده و هر بار هم متأسفانه مدیران فرهنگی و رسانه ای ما 
رکب خورده اند! درود بر همه عزیزان همیشه در صحنه اینستاگرام، تلگرام و غیره... 
درود بر هشــتگ های همیشه پیروز!  اما لطفاً حوصله کنید و فراموش نکنید که 
غیزانیه با رومینا خیلی فــرق می کند. یک مطالبه اجتماعی با یک پرونده خاص 
خانوادگی خیلی فرق می کند.  خدا رومینا و پدرش را بیامرزد که ان شاءاهلل به یاری 

توییت ها و هشتگ ها به زودی اعدام خواهد شد! خدا ما و شما را هم بیامرزد!
ولی این رفتارها بوی خیر نمی دهند. درست وقتی سومین نفتکش ایرانی به آب های 
ونزوئال می رســید، »منو تو« داشت با آب و تاب از به آتش کشیده شدن خواهری 
به دست برادرش خبر می داد... آماده باشید که از هشتگ ها جا نمانید... خدا قوت 

دالور، خسته نباشی پهلوان!
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تهدید محترمانه به تعلیق

یکمشاورهاقتصادیبهمدیرانپرسپولیس

 ضرر ۲۰ میلیاردی 
در صورت قهرمانی!

باالخرهفیلمسینماییاینفرماندهشهیدمحبوبساختهخواهدشد؟

گرای »نوید « برای نقش »همت«

مدینهفاضله،مادرمیخواهد!
رقیهتوسلی:کی گفته مجازی، بد است؟ نخیر... اتفاقاً همین صبحی توی اینستا، 
عکس و کپشنی، دمار از روزگارم درآورد و سراپا ذوق شدم برای مادری که پسرش، 
عشــق را محترم می شــمرد. فرزنِد خردمنِد کاردرستی که تمام دستنوشته های 

مادرش را سه طرف یخچال خانه اش چسبانده.
یخچال، فریزر، کابینت ها و کشوها و هر جا که به عقلم خطور می کند را می جورم 
و آن وقت مثل قهرمانی، فتح الفتوح هایم را می ریزم روی میز. تعدادشــان بی شمار 
است و دیدنشان ِکیف دارد. شکل نباتی که حل می شود در چای، در حال انبساطم. 
شعف دارم. سیرسیر به دستخط درشت »عزیز« جان نگاه می کنم و سرانگشت هایم 
را می کشم روی »بورانی اسفناج«، آن وقت برچسب »مرزه« و »ترخون« را می گذارم 

روی چشم ها و وقت هجای  بادمجان کبابی بغضم می گیرد.
اصالً کی گفته تقلید، بد است؟ نخیر... یک جاهایی تقلید عین عقل و شعور است... 
خوِد خوِد بزرگ شــدن محسوب می شود... پس پا می شوم تا تصمیمم را اجرایی 
کنم. باید تکه کاغذهای عاشقانه مادرم را روی تابلویی که قبلترها تابلو اعالنات خانه 
بود، نصب کنم. در نقطه ای که توی چشم ترین جای دنیاست. نصب این تابلو با تمام 

تابلوهای دیگر فرق دارد. آخر فاخرترین اثر جهانی است... قیمت ندارد!
کارم که تمام می شود، احساس متفاوتی دارم. انگار یکباره روزهای فراموش شده 
شــاد برمی گردند و صدای »عزیز« از آشپزخانه می آید که دارد باخبرم می کند از 
»شربت سکنجبین« توی یخچال و بسته های نخودفرنگی که چیده طبقه باالیی 
فریزر... که قوطی خالی بهارنارنج را پُر کرده... تازه سراغ آبپاش را هم می گیرد تا قبل 

رفتن گلدا ن هایم را سیراب کند!
کی گفته معلمی، یعنی استاد و شاگردی توی مدرسه؟ نخیر... امروز من دانش آموز 
بودم و کسی که نمی شناسمش معلم. کالس درسمان هم چند خط نوشته بود و 
یک عدد عکس. به نظرم تا وقت هست باید عاشقی و دوست داشتن را یاد بگیریم.

می ایستم روبه روی گرانبهاترین تابلویی که بعد از این در خانه دارم و شاد و گریان 
می خوانم:

عرق کاســنی و سنجد را برای تب ات فرستادم... نون ییالقی... بُُخور اکالیپتوس... 
نازگل، چرا زنگ نمی زنی؟ ماکارونی بدون قارچ .

نذری خاله. ببخشید مادر که زیاد نیست... کتلت...آلبالوپلو. رو قیافه ش زوم نکن. 
ماهی شکم پر... آش رشته بدون تزئین نعناع و سیر... خوبی مادر؟ سرمات چطوره؟ 

آویشن و تخم بِه... مربای انجیر... زرشک پلو با مرغ.
... یک کم میوه فرستادم جز سیب، بقیه ُشسته ان. سوغات مشهده. خانوم فتوحی 

آورده. تقسیم کردم عزیزم... میرزاقاسمی. حتماً گرم کن. سرد نخور ته تغاری و... .

کروناعلیهانتقالداغتابستانی

نیازمند:  ترسناک ترین 
مهاجم لیگ »دیاباته« است 

روزمره  نگاری

یادداشت های چرخدار

عباسعلیسپاهییونسی
annotation@qudsonline.ir

کلیدها

علیمحمدمؤدب
annotation@qudsonline.ir
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سینا حسینی: همان طور که انتظار می رفت پیش نویس 
اساس نامه ارسالی فدراسیون فوتبال به فیفا مورد پذیرش 
قرار نگرفت به همین دلیل حاال فوتبال ایران در آستانه 
خطر بزرگی قرار گرفته اســت و چنانچه تا زمان تعیین 
شده از سوی فیفا اصالحات اساس  نامه ارسالی برطرف 
نشــود فوتبال ایران از ســوی این نهاد بین المللی برای 

دومین بار به حالت تعلیق در خواهد آمد.
بازخوانی نامه تهدیدآمیز فدراسیون جهانی فوتبال نشان 
می دهد که ایرادها و ضعف های آیین نامه ای بسیاری در 
متون نگارش شده اساس نامه وجود دارد که باید در اسرع 
وقت برطرف شــود و به شکلی قانع کننده با اساس نامه 

مورد تأیید فیفا همسان سازی شود.

80 ایراد#
فدراسیون بین المللی فوتبال در نامه ای به فدراسیون 
ایــران ایرادهای زیادی را بــه پیش نویس وارد کرده 
که به پیوســت نامه اصلی به آن اشــاره شده است. 
در پیوســت این نامه باالی ۸۰ ایــراد به پیش نویس 
اســاس نامه فدراســیون فوتبال وارد و از مســئوالن 
فوتبال ایران خواسته شــده است تا روز جمعه هفته 
جــاری )۱۶ خــرداد( اصالحات نهایــی را برای فیفا 

ارسال کنند.
اما اگر فدراسیون فوتبال در فاصله موجود برای ارسال 
پیش نویس اصالح شــده تــا ۱۶ خردادماه اقدام الزم 
را انجام ندهد، سرنوشــت تلخی در انتظار ماست به 
شــکلی که در بند پایانی نامه فیفا آمده اســت: »با 
توجه به موارد فوق الذکر، در صورت عدم رعایت این 
بخش نامه، موضوع برای اقدام های بیشتر به نهادهای 
مربــوط FIFA ارجاع داده خواهد شــد. ما اطمینان 
داریــم نقش خــود را در یاری در ایــن موضوع ایفا 
کرده ایم. از توجه شــما متشــکریم و در صورت نیاز، 

آماده ارائه کمک های بیشتری هستیم«.

خودداری از قوانین انتخابات#
در ابتدای نامه فیفا برای فدراســیون ایران ضمن تأیید 
دریافت پیش نویس اســاس نامه در تاریخ ۱۳ می ۲۰۲۰ 
به انتقاد از رعایت نکردن قوانین انتخابات توســط این 
فدراســیون اشاره شــده اســت. این در حالی است که 
مسئوالن فدراسیون و فیفا روز ۲۷ می ۲۰۲۰ )چهارشنبه 
هفته گذشته - ۷ خرداد( جلسه ای غیرحضوری برگزار 
کردنــد که در این جلســه بر رعایــت قوانین انتخابات 

فدراســیون و دســتورات ثابت مجمع تأکید شــد اما 
فدراسیون این مهم را نادیده گرفته است.

تعجب فیفا#
در ادامه این نامه، فیفا عنوان کرده است: »اعمال تغییر در 
ماهیت چندین موضوع در اساس نامه فدراسیون فوتبال 
ایران تعجب برانگیز است، چرا که این موضوعات پیش از 
این توسط مسئوالن فیفا، AFC، نایب رئیس فدراسیون 
فوتبال ایران آقای حیدر بهاروند و اعضای سازمان اجرایی 

فدراسیون فوتبال ایران مورد بحث قرار گرفته است«.

ایرادهای فیفا #
فیفا در نامه خود ایرادهایی به اســاس نامه وارد کرده که 
مهم ترین آن زیر سؤال رفتن استقالل فدراسیون فوتبال 
ایران اســت: »ماده هایی که می توانند تبعیت فدراسیون 
فوتبال ایران از ماده ۱۴ و ۱۹ بند ۱ اســاس نامه فیفا را 
تحت الشعاع قرار دهند. این دو ماده به طور خاص تصریح 
می کنند که کلیــه انجمن های عضو باید امور خود را به 
طور مستقل و بدون نفوذ ناخواسته از طرف شخص ثالث 

اداره کنند«.

بیانیه پنج بندی#
فدراســیون فوتبال با انتشــار یک بیانیــه پنج بندی 
مدعی شــد خطری فوتبال ایران را تهدید نمی کند و 
جای نگرانی نیســت، در بند چهارم این اطالعیه آمده 
اســت: الزم به توضیح است که انتشار برخی شایعات 
و گمانه زنی ها درباره لحــن تهدیدآمیز مکاتبات فیفا 
با فدراســیون فوتبال ایران یا وارد آوردن ۸۰ ایراد به 
پیش نویس ارســال شــده، منطبق با واقعیت نبوده و 
این گونه اخبار غیرمســتند و خالف اخالق حرفه ای، 
کمکی به روند قانونی اصالح اســاس نامه به خصوص 

در همکاری فیفا و AFC نخواهد کرد.

خاطرات #2006
منتقدان بر این باورند که اطالعیه فدراســیون فوتبال 
نوعی فرار بــه جلو بود که با تحریــف واقعیت تالش 
داشــت موضوع را یک اتفاق کاماًل معمولی تلقی کند 
در حالی که فیفا در ســال ۲۰۰۶ هم نشان داد بر سر 
مسائل بنیادی با هیچ کشوری تعارف ندارد و به محض 
مشــاهده تخلفات با صدور رأی تعلیق رأی به تشکیل 

کمیته انتقالی می دهد.

ادبیات امروز مسئوالن فدراسیون فوتبال دقیقاً مشابه 
ادبیات مسئوالن وقت سازمان تربیت بدنی و دبیرکل 
موقت فدراســیون فوتبال پس از جام جهانی ۲۰۰۶ 
آلمان اســت، همان گونــه که محمد علــی آبادی و 
داریوش مصطفوی مدعــی بودند فوتبال ایران تعلیق 
نمی شــود اما شــاید امروز هم تیم فعلی مدیریتی با 
انتشــار این اطالعیه ها به دنبال آرام سازی جو حاکم 
بر فوتبال هستند در حالی که منابع خبری مدعی اند 

خطر تعلیق کاماًل جدی است!

انتخاب مذاکره کننده#
کفاشــیان، رئیس پیشــین فدراســیون فوتبال درباره 
ایرادهای فیفا به پیش نویس اساس نامه فدراسیون گفت: 
۸۰ ایرادی که گفته می شــود به پیش نویس وارد شده 
خیلی زیاد است. اولویت فدراسیون باید اصالح اساس نامه 
باشــد. »و« و »الف« و »ن« را اصالح کند برود! مشکلی 
ندارد. فدراســیون باید یک مذاکره کننده انتخاب و این 

مشکل را برطرف کند.

استقالل فدراسیون؟#
کفاشــیان در خصوص ایراد فیفا بــه بخش هایی که 
استقالل فدراســیون را زیر سؤال می برد تصریح کرد: 
نمی دانم منظور فیفا چیســت. فکر می کنم استقالل 
فدراســیون فوتبال در اســاس نامه دیده شده است. 
کســی نمی تواند در فدراســیون دخالت و یا رئیسش 

را برکنار کند. 
به نظرم فدراســیون باید نماینــده ای را برای مذاکره 
با فیفــا انتخاب کنــد. اصالحات قابل انجام اســت. 
در هــر صورت آمــاده کمک بــه فدراســیون برای 
 مشــورت دادن هســتم ولی قصد ندارم مجــدداً به 

فدراسیون برگردم.

بازتاب جهانی#
اما بازتاب این خبر در رســانه های جهانی بسیار زیاد 
بود، به شکلی که رســانه های معتبر انگلیسی زبان با 
اشاره به ارســال نامه فیفا به فدراسیون فوتبال ایران 
خطر تعلیق را جدی دانستند و تأکید کردند باید دید 
آیا مسئوالن فدراسیون فوتبال ایران می توانند تا روز 
۱۶ خردادمــاه این ایرادها را برطرف ســازند تا برای 
دومین بار کمیته انتقالی مسئولیت اداره امور فوتبال 

را برعهده خواهد گرفت.

فیفا تیر خالص را به اساس نامه پر اشکال فدراسیون شلیک کرد

تهدید محترمانه به تعلیق

پیشنهاد باشگاه اتریشی به بشار رسن
ورزش: پایگاه خبری الکورا اعالم کرد که هافبک عراقی تیم فوتبال پرسپولیس 
پیشــنهادی از یک باشگاه اتریشی دریافت کرده اســت. به نوشته این پایگاه 
خبری قرارداد بشار رسن ملی پوش عراقی در پایان فصل با پرسپولیس به پایان 
می رسد و این بازیکن پیشنهادهایی از چند باشگاه عربی همچنین یک باشگاه 

اتریشی دریافت کرده است. 
بشار با وجود فشــار هواداران ایرانی برای ماندن در پرسپولیس هنوز واکنشی 
نســبت به این پیشنهادها نشــان نداده اســت. این بازیکن به دنبال دریافت 

مطالباتش از پرسپولیس است.

انتقاد فولر از حضور آرایشگران در اردوهای فوتبال
ورزش: ستاره فوتبال آلمان در دهه ۹۰ و سرمربی سابق تیم ملی این کشور از رفتار 
غیر حرفه ای بعضی بازیکنان در دنیای فوتبال انتقاد کرد. رودی فولر در این رابطه 
می گوید: »من معلم اخالق نیستم اما باید بگویم فوتبالیست های حرفه ای نمونه و 
الگوی جامعه هستند. چطور ممکن است که یک بازیکن حرفه ای شب قبل از بازی 
آرایشگر خصوصی خودش را به اردوی تیم در هتل بیاورد؟ این رفتارها قابل پذیرش 
نیست. تعجب می کنم چرا که فوتبالیست های امروزی باهوش نیستند، آن کسی که 
باهوش است و از این موضوع سود می برد همان آرایشگری است که برای خودش با 

کمترین هزینه تبلیغ می کند«.

کاستا به دلیل تخلف مالیاتی دادگاهی می شود
ورزش: بر اساس پرونده ای که علیه دیه گو کاستا در دادگاهی در مادرید تشکیل شده 
است، این مهاجم اسپانیایی به خاطر تخلف مالیاتی  و در صورتی که مجرم شناخته شود، 
ممکن است راهی زندان شود. کاستا در ماه ژوئن )ماه پیش روی میالدی( به دلیل تخلف 
مالیاتی در دادگاهی در مادرید حاضر خواهد شد. طبق گزارش های منتشرشده، مهاجم 
تیم ملی اسپانیا متهم به فریب بیش از یک میلیون یورویی خزانه داری دولت اسپانیا بابت 
عدم خوداظهاری پرداخت مالیات 5.۱5 میلیون یورویی در پی انتقالش از اتلتیکومادرید 
به چلسی در سال ۲۰۱۴ متهم شده است. دادستانی مادرید ۶ ماه زندان و مبلغ جریمه 

بیش از 5۰۰ هزار یورویی را برای مهاجم اتلتیکومادرید در نظر دارد.

ستین: افزایش تعداد تعویض ها به ضرر ماست
ورزش: ســرمربی تیم فوتبال بارســلونا می گوید: تغییر موقت قانون تعویض ها 
در فوتبــال پس از شــیوع کرونا در نهایت به ضرر آبی و اناری ها تمام می شــود. 
کیکه ســتین معتقد است: »من فکر می کنم که افزایش تعداد تعویض ها به پنج 
مورد بیشــتر به ما ضرر برساند تا منفعت. بســیاری از بازی ها در دقایق پایانی 
سرنوشتشــان مشخص می شــود و حاال با این تغییری که در قانون ایجاد شده 
است، حریفان ما خواهند توانست در آن مقطع پایانی بازی هم نیروهای تازه نفس 
به میدان بفرستند در حالی که در گذشته خستگی حریفانمان در دقایق پایانی 

یکی از برگ های برنده ما بود«.

ورزش: پیام نیاز مند هم از جمله آن هایی است که کرونا 
زندگی کاری اش را تحت تأثیر قرار داده؛ او می گوید اگر 

این بیماری وجود نداشت احتماالً لژیونر می شد.
به گزارش »ورزش سه«، پیام نیازمند از دروازه بان های 
نسل جدید فوتبال ایران است که خیلی زود رشد کرد 
و به گلر شــماره یک تیم مدعی فوتبال اصفهان یعنی 
سپاهان تبدیل شــد. از همان روز نخستی که در بازی 
مقابل پرسپولیس درخشید تا این اواخر که قفل محکمی 
به دروازه ســپاهان زده، نیازمند از نظر اخالقی جایگاه 
ویژه ای در بین فوتبالیســت های ایرانی داشته است. او 

که سعی کرده با جلوگیری از اظهارنظرهای 
جنجالی، خود را از حواشــی دور نگه 
دارد، حاال یکی از بازیکنانی محسوب 
می شود که قصد دارد به فوتبال اروپا 

بــرود و مهــارت دروازه بانی اش را در 
قاره سبز به نمایش بگذارد، هرچند که 
انگار کرونا این خواست را تحت تأثیر 
قرار داده و ممکن اســت پروژه لژیونر 

شدنش به تأخیر بیفتد.

از گیمارش پیشنهاد #
داشتم

خصوص  در  نیازمنــد 
شــایعات جدایی اش 
از سپاهان در فوتبال 
الیــو گفــت: نگفتم 
می روم  اروپا  به  حتماً 
و امــکان ندارد چنین 
چیزی بگویم. گفتم اگر 
پیشــنهاد خوبی بیاید، 
اروپا  به  ترجیح می دهم 
بــروم. من با ســپاهان 
قــرارداد دارم و یک بند 
جدایی هم هست که در 
ازای مبلغی می توانم به 
اروپا بــروم و گفتم اگر 
شــرایط خوب باشد و 
تیم مشــکلی نداشته 
باشــد، دوســت دارم 
فصل بعد به یک تیم 
خارج از کشــور بروم. 
من یــک فصل دیگر 
هم با سپاهان قرارداد 
دارم. او درخصــوص 
تیم های  از  پیشنهاد 

خارجی عنوان کرد: قبل از کرونا وقتی بازی لیگ و آسیا 
برگزار می شد، شانسم خیلی زیاد بود که آخر فصل بروم 
و حتی نیم فصل هم از گیمارش پرتغال پیشنهاد آمد. 
بند قرارداد من این طور بود که پس از پایان لیگ نوزدهم 
می توانــم بروم اما دروازه بــان گیمارش عملکرد خوبی 
نداشت و به دنبال دروازه بان بودند، با من صحبت کردند 
و حتی پولی که الزم بود را هم کاماًل داشــتند و آماده 
کرده بودند اما من گفتم این نشدنی است و جوانمردانه 
نیســت که االن تیم را ترک کنــم و بند قراردادم برای 
پایان فصل اســت. می دانم که هنوز هم من را زیر نظر 

دارند اما این کرونا همه چیز را خراب کرد.
 دروازه بان تیم ملی با اشــاره به پیشنهادهایش 
گفت: دراین باره چیزی نگویم بهتر است و اگر 
چیز رسمی باشد باشگاه اعالم می کند و دوست 

ندارم بازار گرمی کنم.

ترسناک ترین مهاجمان#
او درباره بهتریــن مهاجم، بهتریــن دروازه بان و 
همچنین الگوی ایرانــی اش توضیح داد: فصل 
اولی که بــازی کردم جلو مهدی طارمی 
بودم و خیلی خوب و باهوش 
اســت. در تیــم ملی هم 
همین طور است اما اگر 
این فصــل را در نظر 
بگیــرم، فکر می کنم 
ترسناک ترین مهاجم 
لیگ دیاباته است که 
در زمین و هوا خیلی 
خوب است. بهترین 
گلر ایــران خودم را 
و  بگویم  نمی توانــم 
بیرانوند اســت چون 
زیــادی  تجربــه 
جــام  در  دارد. 
بود  ملت ها خوب 
و تجربه جــام جهانی را 
هــم دارد. وقتی در پیکان 
بودم با ۱۸ سال سن در این 
تیم حضور داشــتم و مهدی 
رحمتی با ۸۰ بــازی ملی به 
تیم ما آمد، سعی می کردم از 
او سؤال بپرسم و سبک زندگی 
اش را دنبال کنم اما اینکه از 
یک گلر ایرانی الهام بگیرم، تا 

حاال نبوده.

ورزش: فدراسیون تنیس از ۱۹ آبان ۹۷ که دوره چهارساله 
ریاســت مجید شایســته به پایان رســید، رئیس ندارد. 
فدراسیونی که آشفته ترین روزها را سپری کرد و با سقوط 

تیم ملی به دسته چهارم آسیا عمالً وارد بحران شد.
دوران سرپرســتی احمد نامنی در فدراســیون تنیس از 
شهریور سال گذشته آغاز شد، زمانی حدود ۹ ماه که اتفاقاً 
با حواشی کمی نیز همراه نبود. تغییرات پرتعداد در ارکان و 
منابع انسانی فدراسیون تنیس و به ویژه شرکت سرپرست 
در انتخابات هیئت رئیسه کنفدراسیون تنیس آسیا از جمله 

حواشی پر سر و صدای سرپرست فدراسیون بود.

روز موعود#
چند ماه پس از حضور نامنی در فدراسیون تنیس ثبت نام 
از کاندیداها آغاز شد و باالخره قرار است امروز یکشنبه )۱۱ 
خرداد( مجمع انتخاباتی این فدراســیون پس از حدود دو 
سال بالتکلیفی با شرکت هفت کاندیدا برگزار شود. عبدالرضا 
آریان فر، علیرضا پورســلمانی، پیمــان جعفری طهرانی، 
سیدمحمودرضا حسینی، داود عزیزی، سیدکامیار کیمیایی 
و سیدرضا میرابوطالبی کاندیداهای مجمع انتخاباتی تنیس 
هستند که امروز در هتل المپیک به رقابت با هم می پردازند.

شانس های کم#
در میان کاندیداهای شرکت کننده سیدرضا میرابوطالبی 
نائب رئیس فدراسیون همگانی که از خانواده تنیس نیست 
و ارتباط چندانی هم با این رشــته ندارد، طبیعتاً از شانس 
باالیی برای ریاست برخوردار نیست. چند مهره نیز اگرچه 
دارای ســوابقی هستند و می توانند چند رأی را نیز به خود 
اختصاص دهند اما اغلب از آن ها به عنوان کاندیدای مستقل 
نام برده نمی شود و پیش بینی می شود در جریان انتخابات 
بــه نفع گزینه ای دیگر انصراف دهند. عبدالرضا آریان فر و 

علیرضا پورسلمانی از جمله این کاندیداها هستند.

از شمشیربازی و شطرنج تا تنیس#
اگرچه پورسلمانی از دل رشته شمشیربازی )غیر تنیسی( 
است اما چهره ای شناخته شده در ورزش است و آریانفر نیز 
سابقه فعالیت چندین ساله در تنیس را دارد. برخی از تمایل 
این دو مهره به کناره گیری به نفع جعفری خبر می دهند که 
البته ممکن است در حاشیه انتخابات چنین اتفاقی رخ ندهد.

سید محمودرضا حســینی از مدیران شــرکت توسعه و 
نگهداری اماکن ورزشــی یکی از نامزدهایی بود که در ابتدا 
به عنوان گزینه ای پرشانس در مجمع تنیس از او نام برده 
می شد. هرچند در ادامه از تالش برای انصراف وی از فعالیت 
برای تنیس و زمزمه پیشنهاداتی برای ریاست شطرنج به او 

خبر داده شد. 
کامیار کیمیایی شاید تنیسی ترین گزینه مجمع انتخابات 
باشد. فردی که تا همین چند ماه پیش نیز دبیری فدراسیون 
تنیس را عهده دار بود. سابقه سال ها فعالیت بدون حاشیه از 
کیمیایی چهره ای ساخته که هرچند شاید برنده انتخابات 
نباشد اما آرایی را به خود اختصاص داده است. اگرچه برخی 
وی را منتسب به یکی از کاندیداهای پرشانس می دانند اما 
بعید نیست کیمیایی قید ائتالف را بزند و بخواهد استقالل 

خود را در انتخابات حفظ کند.

گزینه های اصلی#
پیمان جعفری تهرانی هم در تنیس چهره ای شناخته شده 
است و هم در ارتش. او به عنوان مهره ای قدرتمند یکی از 
شانس های اصلی انتخابات است. داوود عزیزی دیگر گزینه 
پرشانس انتخابات فدراسیون تنیس اســت. بسیاری او را 
رئیس آینده فدراسیون می دانند چرا که جزو مدیران وزارت 

ورزش است. 

کرونا علیه انتقال داغ تابستانی

نیازمند:ترسناکترینمهاجملیگ»دیاباته«است
پایان دوسال بالتکلیفی در فدراسیون عجیب

تنیسدرپیچتاریخی

ورزش: در روزهایی که مدیران پرسپولیس بیشترین تمرکز خود 
را در کنار دعواها و کنایه های درون باشگاهی به تأمین منابع مالی 
و پرداخــت مطالبات و بدهی های خارجی قرار داده اند، قهرمانی 

امسال آن ها را زیر دین حدود ۲۰ میلیاردی خواهد برد.
به گزارش ورزش ســه در گیر و دار شروع دوباره لیگ برتر پس 
از تعطیلی نزدیک به هفتاد و اندی روز و در شــرایطی که خیلی 
از تیم ها با بیانیه نویســی و اعتراض های خود به دنبال تعطیلی 
مسابقات این فصل هســتند، پرسپولیس و یحیی گل محمدی 
مصمم تر از گذشــته تمرینات خود را دنبال می کنند تا به پوکر 

قهرمانی دست یابند؛ قهرمانی  زیان ِده برای مدیران این باشگاه! 
»آپشــن«؛ این کلمه برای بازیکنان و مربیــان در فوتبال ایرانی 
شیرینی غیر قابل وصفی دارد؛ به طوری که اگر با آن ها باالترین 
ســقف قرارداد بسته شود اما حرفی از آپشن به میان نیاید انگار 

توهین بزرگی صورت گرفته است!

گرشاسبی؛ ابداع گر آپشن#
آپشن ها در پرســپولیس اما در ســالیان اخیر شرایط عجیبی 
به خود گرفته اند؛ درســت از زمــان محرومیت نقل و انتقاالتی 
ســرخ ها، حمیدرضا گرشاسبی دســت به اقدامی زد که در آن 
مقطع نزدیکانش از این موضوع به خودکشی توصیف می کردند. 
گرشاسبی اما خوش شانس بود که صعود به فینال آسیا یک منبع 
مالی مناســب در اختیار آن ها قرار داد تا بتوانند بخش اعظمی 
از تعهدشــان را به سرانجام برســانند. مدیرعامل اسبق سرخ ها 
برای اینکه در روزهای محرومیت بتواند کادر فنی و به خصوص 
بازیکنــان تیمش را حفظ کند برای آن ها آپشــن ها و بندهای 

قراردادی منحصربه فردی در نظر گرفت که اکنون نیز تداوم یافته 
و در صورتی که در این فصل منتهی به قهرمانی شان شود هزینه 

حدود ۲۰ میلیاردی روی دوش باشگاه خواهد گذاشت.

15درصد افزایش پرداختی برای قهرمانی#
مهم ترین آپشن قراردادی برای بازیکنان ۱5 درصد پرداختی 
اضافه در صورت قهرمانی است. این آپشن درباره صعود از آسیا 
و جام حذفی هم البته وجود دارد که خوشبختانه این بازی ها در 
شرایط فعلی به تعویق افتاده تا نگرانی مالی دیگری برای سرخ ها 
از ایــن جهت به وجود نیاید. اکنون به طور کلی اگر باشــگاه 

پرسپولیس با بودجه قراردادی ۸۰ میلیاردی با بازیکنان مواجه 
باشد، افزایش ۱5 درصدی آن سبب خواهد شد تا آن ها مجبور 

به تأمین ۱۲ میلیارد دیگر برای پرداختی آپشن ها نیز باشند.

آپشن های فردی#
بخش بعدی آپشن های فردی برای بازیکنان است. آپشن ها و 
متمم قراردادهایی که از دستیابی به آقای گلی تا تعداد پاس 
گل و کلین شیت و در نهایت بند مربوط به »رضایت سرمربی« 
خواهد بود. بازیکنان معموالً به بند رضایت مربی کامالً امیدوار 
هســتند و آن را دســت به نقد می دانند تا همیشه در متمم 

قراردادشان به آن ها چشمک بزند؛ چرا که کمتر پیش می آید 
ســرمربی از شــاگردش ابراز نارضایتی کند و او را از این بند 
محروم سازد. این بند به طور حداقلی بین ۷۰ میلیون تا ۱5۰ 
میلیــون برای بازیکنان در نظر گرفته می شــود تا به صورت 

میانگین یک ونیم میلیارد دیگر روی دست باشگاه بگذارد.

بندهای دیگر در صورت پایان فصل#
همان طور که گفته شــد این بندهای قابــل توجه در قرارداد 
محسوب می شود که نه در پرسپولیس که قطعاً در بسیاری از 
تیم ها وجود دارد اما اکنون در جمع سرخ ها با توجه به اختالف 
امتیازی و شانس باالی آن ها برای قهرمانی در شرایط نقد شدن 
قرار دارد تا بار مالی بزرگ تری روی دوش مدیران تیم قرار دهد. 
البته همان طور که گفته شد بندهای دیگری به صورت متمم 
و آپشن در قرارداد وجود دارد که با پایان فصل آزاد خواهد شد 
که از جمله آن عالوه بر موارد اشاره شده باال، می توان به تعداد 
بازی های فصل و حداقل ۷۰ درصد حضور در بازی ها، ملی پوش 
شــدن و... نیز برای دریافتی چند درصدی بیشتر اشاره کرد. با 
تمام این اوصاف اکنون باشگاه پرسپولیس که مدعی اصلی ادامه 
لیگ برتر محســوب می شود، شاید تنها به یک قهرمانی بدون 
درآمدزایی مناســب دیگر دســت یابد و از سوی دیگر با دیون 
پرداختی ۲۰ میلیاردی نیز مواجه خواهد شــد. از سوی دیگر 
برخالف گذشته، این روزها دستیابی به جام حداقل برای مدیران 
به منزله محکم شدن جایگاهشان نیست و در طول چهار سال 
اخیر هم طاهری و گرشاسبی و حتی عرب نیز پس از رسیدن 

به قهرمانی ها از سمت خود کنار رفتند یا کنار گذاشته شدند.

فدرر  راجر  یعنی  تنیس  اسطوره  امیرمحمد سلطان پور: 
درصدر جدول پردرآمدترین ورزشــکاران ســال ۲۰۲۰ به 
انتخــاب مجله فوربز قــرار گرفت. راجر فــدرر در ۱۲ ماه 
گذشته ۱۰۶.۳ میلیون دالر از حقوق، اسپانسر و جوایز خود 
درآمد داشــته است. راجر فدرر سال گذشته در رتبه پنجم 
این جدول قرار داشــت اما اکنون باالتر از فوق ستاره های 
فوتبال یعنی کریســتیانو رونالدو، لیونل مســی، نیمار قرار 
گرفته اســت. این فهرست ۱۰ نفر ابتدایی این لیست است 
بر طبق درآمدهایی که این ورزشــکاران در ۱۲ ماه گذشته 

بدست آورده اند:

1-راجر فدرر )تنیس(؛ 106.3 میلیون دالر
2-کریستیانو رونالدو )فوتبال(؛ 105 میلیون دالر

3-لیونل مسی )فوتبال(؛ 104 میلیون دالر
4-نیمار )فوتبال(؛ 95.5 میلیون دالر

5-لبران جیمز )بسکتبال(؛ 88.2 میلیون دالر
6-استفن ِکری )بسکتبال(؛ 74.4 میلیون دالر

7-کوین دورانت )بسکتبال(؛ 63.9 میلیون دالر
8-تایگر وودز )گلف(؛ 62.3 میلیون دالر

9-ِکرک کازینس )فوتبال آمریکایی(؛ 60.5 میلیون دالر
10-کارسون ونتز )فوتبال آمریکایی(؛ 59.1 میلیون دالر

این برای نخستین بار است که این قهرمان ۲۰ دوره گرند 
اســلم تنیس به رتبه اول پردرآمدترین ورزشــکاران سال 
می رسد. فدرر ۳۸ ساله که همچنان یکی از محبوب ترین 
ورزشکاران جهان نیز هست، بیشتر درآمد خود که حدود 
۱۰۰ میلیون دالر اســت را از راه اسپانســرهایش بدست 
آورده است. بهترین اسپانسر او شرکت ژاپنی یونیکلو است 
که از سال ۲۰۱۸ قراردادی به ارزش ۳۰۰ میلیون دالر به 
مدت سه سال با او امضا کرده است که تأثیر زیادی دراین 

درآمد فدرر داشته است.
مدیر بخش طراحی جهانی شــرکت یونیکلو در مصاحبه 
بــا فوربس می گوید: »به نظر من تأثیر شــخصیت بزرگی 
مثل راجر فدرر هنوز پس از این خود را نشان خواهد داد. 
ایــن تأثیرگذاری نه تنها فقط به خاطر جایگاه او به عنوان 
بزرگ ترین تنیسور تاریخ اســت بلکه شکل توانایی او در 
فراهم آوردن تغییرات مثبت در جهان می تواند برای آینده 

او و ما بسیار مهم باشد«.
در زمیــن تنیــس، راجر فدرر در دوازده ماه گذشــته دو 
عنوان قهرمانی دیگر نیز بــه کارنامه پرافتخار خود اضافه 
کــرد. قهرمانی های او در مســابقات تنیــس آزاد هاله در 

آلمــان در ماه ژوئن و همین طور مســابقات تنیس داخل 
سالن سوئیس در ماه اکتبر بود که در هر دو جام قهرمانی 

را باالی سر برد.
راجر فدرر در رقابت های قهرمانی مختلف در طول دوران 
حضور حرفه ای خود ۱۰۳ بار جام بدســت آورده که فقط 
جیمی کانرز با ۱۰۹ قهرمانی را باالی ســر خود می بیند. 
بســیاری معتقدند که راجر فدرر اصلی ترین هدف گذاری 
خود قبل از خداحافظی از زمین تنیس را رســیدن به رکورد 

کانرز گذاشته است.
اما اگر به فهرست ارائه شده توسط فوربس برگردیم، بیشترین 
درآمد ورزشــکاران در رشته ورزش هایی که در ۱۰ رتبه اول 

نماینده نداشتند به گزینه های زیر بر می خوریم:

بوکس؛ تایسون فیوری )57 میلیون دالر؛ رتبه یازدهم 
در مجموع(

اتومبیلرانی؛ لوئیز همیلتــون )54 میلیون دالر؛ رتبه 
سیزدهم در مجموع(

هنرهای رزمی ترکیبی )MMA(؛ کانر مک گرگور )48 
میلیون دالر؛ رتبه شانزدهم در مجموع(

بیسبال؛ ِکِلیتون ِکرشا )27.3 میلیون دالر؛ رتبه پنجاه 
و هفتم در مجموع(

از نکات جالب در مورد فهرست ۱۰۰ نفره اعالم شده توسط 
فوربز، این است که رتبه آخر این فهرست ۲۱.۸ میلیون دالر 
در یک سال گذشته درآمد داشته است. نکته جالب توجه دیگر 
در مورد این فهرســت عدم حضور هیچ ورزشکار هاکی روی 
یخ در آن است که معموالً رشته پردرآمدی برای ورزشکاران 
حرفه ای این رشته محسوب می شود. به عنوان مثال ستاره تیم 
»تورنتو میپل لیفز« یعنی میچ مارنر که پردرآمدترین ورزشکار 
این رشــته است تنها ۱۶ میلیون دالر در سال گذشته درآمد 

داشته است.
در ورزش زنان هم شــاهد اتفاق جالبی در فهرســت فوربز 
بودیم جایی که نائومی اوزاکا تنیســور ژاپنی و ۲۲ ســاله در 
یک ســال گذشته درآمدی معادل ۳۷.۴ میلیون دالر داشته 
است. تاکنون هیچ ورزشکار زنی در فهرست فوربز در یک سال 

چنین درآمد باالیی را تجربه نکرده بوده است.
با اینکه شیوع ویروس کرونا در اواخر این آمارگیری به وجود 
آمد، اما تأثیر سریع خود را بردرآمد ورزشکاران گذاشته است. 
به گونه ای که ۱۰۰ ورزشــکار برتر که در سال گذشته روی 
هم ۳.۶ میلیارد دالر درآمد داشته اند شاهد کاهش ۹ درصدی 

نسبت به سال گذشته آن می باشند.

در حالی که این روزها با آغاز مجدد تمرینات باشــگاه های 
فوتبال لیگ برتری، بازار تســت گیری کرونــا از بازیکنان و 
دیگر اعضای باشگاه ها داغ شده است، باشگاه سپاهان نیز از 
چند عضو این باشگاه که تست کرونا آن ها مثبت شده است 
رونمایی کرد. مشــهورترین آن ها بدون شک امید نورافکن 
ستاره خط میانی زردپوشان است که در استوری اینستاگرامی 
خود با انتشار عکسی غمگین از خود در زمین چمن، به زبان 

انگلیسی نوشته که به ویروس کرونا مبتال شده است.

مهاجم ملی پوش کشورمان در پستی اینستاگرامی از آرزوی خود 
بــرای بازی با دو چهره مطرح خط حمله فوتبال جهان خبر داد. 
سردار آزمون در پست اینستاگرامی اش عکسی فتوشاپ شده از 
خود در کنار زالتان ابراهیموویچ و علی دایی منتشــر کرده و زیر 
آن نوشته: »چی می شد این اتفاق یک روز واسم می افتاد«. شاید 
حضور ســردار در کنار علی دایی غیر ممکن باشد اما با توجه به 
شــایعات اخیر درباره عالقه آث میالن برای جذب او، غیرممکن 

نیست که او همبازی ستاره سوئدی شود.

سردار آزمونامید  نورافکن
باشــگاه لیورپول انگلیس در چندین توییت به سالروز 
تولد اســطوره این باشــگاه واکنش نشــان داد. دیروز 
استیون جرارد یکی از بزرگ ترین شخصیت های تاریخ 
لیورپول که چند ســال پیش از فوتبال خداحافظی و 
اکنون ســرمربی رنجرز است، ۴۰ ســاله شد تا باشگاه 
لیورپول در توییتی با انتشــار عکسی از او در حال باال 
بردن جام قهرمانــی اروپا با عبارت »اســطوره« به او 

تبریک بگوید.

ســتاره رنگین پوست و بریتانیایی دنیای اتومبیلرانی به کشته 
شدن جرج فلوید به دست پلیس آمریکا واکنش نشان داد. لوئیز 
همیلتون در استوری اینستاگرامی اش چهار عکس را منتشر 
کرده که در آن رفتار متناقض پلیس آمریکا با سیاه پوســتان و 
سفیدپوستان را نشان می دهد. در این تصاویر پلیس این کشور 
در مقابل سفیدپوستانی که به ترتیب ۹ نفر و ۲۳ نفر را کشته اند 
با مالطفت برخورد کرده و در مقابل، سیاه پوست سیگار فروش 

و کسی که فقط جعل چک داشته را وحشیانه رفتار می کند.

لوئیز همیلتونلیورپول

یک مشاوره اقتصادی به  مدیران پرسپولیس 

ضرر۲۰میلیاردیدرصورتقهرمانی!

ضد  حمله

استوکس غرامت پرسپولیس را می دهد؟
ورزش:مدیر حقوقی باشگاه پرسپولیس گفت: پیرو بندهای قرارداد، نامه 

فسخ قرارداد به وکیل استوکس ابالغ شد. 
خواجونــد با بیــان اینکه پس از بررســی های انجام شــده و در پی 
نامه نگاری هایی که قبل از این انجام داده بودیم، فســخ قرارداد آنتونی 
استوکس و درخواست غرامت از وی برای وکیل و مدیربرنامه های این 
بازیکن فرســتاده شده افزود: بند فســخ قرارداد با توجه به غیبت غیر 
موجه این بازیکن، فعال و در این مدت نامه نگاری ها و اقدام های حقوقی 

مختلفی انجام شده است. 

خلیل زاده: 
آماده ایم چون بخور و بخواب نداشتیم

ورزش: شــجاع خلیل زاده در گفت وگو با اپلیکیشــن رسمی باشگاه 
پرسپولیس  درباره میزان آمادگی بازیکنان پرسپولیس همزمان با شروع 
تمرینات این تیم گفت: فکر می کنم حدود ۸۰ درصد آماده هســتیم. 
بازیکنان پرسپولیس همگی بازیکنان حرفه ای هستند و در این مدت 
تمرینات خود را انجام دادند. این طور نبود که بازیکنان در این تعطیالت 
بخور و بخواب داشته باشند. فکر می کنم تا نخستین بازی مقابل پیکان 
بتوانیم به ۱۰۰درصد آمادگی برســیم، هرچند که بازی بسیار سختی 
خواهد بود. قطعاً تیم پیکان هم با همه توان به مصاف ما خواهد آمد، اما 
ما تا آن مسابقه به آمادگی کامل خواهیم رسید و بدون مشکل مقابل 

آن ها بازی خواهیم کرد.

 مخالفت شرق آسیا 
با برگزاری متمرکز لیگ قهرمانان

ورزش: در حالــی که فدراســیون فوتبال برخی کشــورها، زمان آغاز 
مســابقات داخلی را به صورت رســمی اعالم کرده اند، کنفدراســیون 
فوتبال آسیا در انتظار اعالم برنامه و سرنوشت مسابقات داخلی در سایر 
کشورهای آسیایی است تا درباره تقویم بازی ها و تکمیل مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیا تصمیم گیری کند. به نوشته الرایه، در همین حال اختالفی 
بین مواضع کشــورهای شرق قاره با کشورهای غرب ایجاد شده است، 
چون کشورهای شــرق قاره کهن با برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان 
به صورت متمرکز در یک کشور مخالفت کردند و خواستار ادامه مسابقات 
طبق روال قبلی هستند که این درخواست، کار AFC را سخت تر می کند. 

در حالی که کشورهای غرب قاره از این روش استقبال کرده بودند.

دیاباته: هیچ چیز برای من سخت نیست
ورزش: شــیخ دیاباتــه مهاجم اهــل مالی تیم فوتبال اســتقالل 
بامــداد دیروز از طریق فرودگاه امام خمینی )ره( وارد تهران شــد 
تا در تمرینات آبی پوشــان شــرکت کند. دیاباته که برای دریافت 
مطالباتش به اســتقالل هشــدار داده بود، پــس از دریافت حقوق 

معوقه اش وارد تهران شد. 
وی پس از بازگشــت به کشــورمان با بیان اینکه خســته اســت 
و نمی توانــد خــوب صحبت کند گفت: هیچ چیز از جمله تســت 
کرونا برای او ســخت نیســت. دیاباته ضمن عذرخواهی بابت عدم 

پاسخگویی به سؤال ها از بازگشت به ایران ابراز خوشحالی کرد.

پرهیزکار: بازی با اسپانیا قطعی است
ورزش: رئیس کمیته فوتســال ایران گفت: برای بازی با تیم ملی 
فوتســال برزیل در مجارســتان برنامه ای نداشتیم و مذاکره ای هم 

صورت نگرفته است. 
داوود پرهیــزکار در گفت وگــو با مهر درباره اینکه گفته می شــود 
ممکن است اســپانیا در تورنمنت تایلند حاضر نشود و نام بردن از 
این کشور بیشتر یک نوع مانور خبری بوده است اظهار کرد: ارتباط 
خوب تایلند با کشورهای دیگر از جمله اسپانیا در فوتسال، به نظرم 
حضور این تیم اروپایی مانور خبری نیســت و ما هم با اسپانیا بازی 
می کنیم. تمام کشــورها دنبال این هســتند که خود را برای جام 
جهانی آماده کنند. تایلند هم برای جام ملت ها آماده می شود و ما 

هم به این کشور کمک می کنیم.

ارزش لیگ برتر ایران 450 میلیون دالر
ورزش: مسئول سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال در مورد اینکه 
آیا در سال جدید دریافتی از صدا و سیما داشته اند گفت: باید فصل 
تمام شود و پس از پایان فصل وزارت ورزش بر اساس تعداد بیننده 
و آماری که از درآمدها دارند، سهم وزارت ورزش را بگیرد و ما هم 
ســهم خودمان را از وزارت ورزش بگیریم. درودگر در مورد اینکه 
مبلغ سنگینی را به عنوان درآمد صدا و سیما اعالم کرده بود اظهار 
کرد: من گفته بودم AFC برآورد کرده و گفته ارزش لیگ ما ۴5۰ 
میلیون دالر است ولی ما تلویزیون خصوصی نداریم به خاطر همین 
باید با بودجه ای که مجلس می دهد و تعامالتی که انجام می شــود 

بتوانیم به بخش کوچکی از این درآمدها برسیم.

بازی های دوستانه استقالل موقتاً لغو شد
ورزش: پس از برگزاری چند بازی دوســتانه توسط تیم های لیگ 
برتری مهرزاد خلیلیان سرپرســت فدراســیون پزشــکی ورزشی 
اعالم کرد که مجوز بازی دوســتانه صادر نشده است و تیم ها فعاًل 
می توانند با رعایت پروتکل های بهداشــتی تمریــن کنند. در این 
بین فرهاد مجیدی تصمیم داشــت در طول هفته جاری یک بازی 
دوســتانه برگزار کند، ولی ســرمربی جوان آبی ها به دلیل اجرای 
کامل پروتکل های بهداشــتی فعاًل این مسئله را کنسل کرده است. 
با این شرایط تمرینات اســتقالل ادامه خواهد داشت و در صورت 
صــدور مجوز این تیم تا شــروع لیگ چند بازی دوســتانه برگزار 

خواهد کرد.

آغاز تمرینات بدنسازی پساکرونایی شهرخودرو
ورزش: در روزهای اخیر بدون شک یکی از پرحاشیه ترین تیم های 
لیگ، شهرخودرو بود که با امضای نامه کناره گیری از لیگ در کنار 
مصاحبه های متعدد مالک خود، حاشــیه ساز شده بودند؛ در کنار 
این حواشــی اما مشهدی ها تمرینات خود را دنبال می کنند و پس 
از اینکه هفته گذشــته چند جلسه تمرینی را روی چمن پشت سر 
گذاشتند، دیروز با ترکیبی نسبتاً کامل مشغول تمرینات بدنسازی 

در سالن بدنسازی استادیوم امام رضا )ع( شدند. 
بازیکنان تیم مشــهدی پس از اعالم شــروع تمرینات، یک به یک 
خــود را به محل تمرینات این تیم در منزل آباد رســاندند و غایب 
مهم ترکیب شــهرخودرویی ها، اســالوو مهاجم بلندقامت خارجی 
آن ها بود که خبری هم درباره بازگشت او در رسانه ها نیست و فعاًل 

گویا حضورش در مشهد منتفی است.

منهای فوتبال

هفته بیست و نهم بوندس لیگا
پادربورن - دورتموند

 یکشنبه 11 خرداد -  20:30 از شبکه ورزش

هفته بیست و نهم بوندس لیگا
کلن - الیپزیگ

 دوشنبه 12 خرداد -  18:00 از شبکه ورزش

هفته بیست و نهم بوندس لیگا
مونشن گالدباخ - یونیون برلین
 یکشنبه 11 خرداد -  18:00 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

 دروازه بان تیم ملی هندبال 
به مس کرمان پیوست

ورزش: امیدرضا سرپوشــی دروازه بان فصل قبل تیم دهدشت 
که ســابقه عضویت در تیم ملی جوانان و تیم ملی بزرگســاالن 
ایران را نیز در کارنامه دارد، به عنوان بازیکن جدید تیم هندبال 

مس کرمان به این تیم پیوست.
تیم هندبال مس کرمان که بــه عنوان قهرمان لیگ برتر فصل 
قبل کشــور به عنوان نماینده ایران در رقابت های باشــگاه های 
آســیا حضور خواهد داشــت، پس از تمدید قــرارداد با حمید 
صادقی به عنوان ســرمربی فصل بعد خود، با ســالمان بربط و 
افشــین صادقی دو بازیکن ملی پوش کرمانی خود نیز قرارداد 

خود را تمدید کرده بود.

لیگ برتر والیبال 12 تیمی شد
ورزش: رئیس فدراســیون والیبال در آخرین مصاحبه خود گفت: 
تیم های زیادی متقاضی هستند. با این حال ما سعی می کنیم تعداد 
تیم هــای لیگ برتر را روی ۱۲ تیم نگه داریم و با حضور این تعداد 

لیگ سال ۹۹ برگزارشود.
به نظر می رسد فدراسیون برای برقراری نظم در لیگ برتر و همچنین 
زود به پایان رســیدن مسابقات عالقه ای به ۱۴ تیمی برگزار شدن 

لیگ والیبال ندارد.

اول مرداد، زمان آغاز لیگ برتر کشتی
ورزش: عبدالمهدی نصیرزاده رئیس سازمان لیگ کشتی گفت: با 
توجه به اعالم اتحادیه جهانی کشــتی، فعالیت های بین المللی این 
رشته تا ۱۰ تیرماه به حالت تعلیق درآمده و ما می توانیم از ۱۱ تیرماه 
سال جاری کار خود را آغاز کنیم. همچنین با توجه به اطالعاتی که 
از ستاد  پیشگیری کرونا بدست ما رسیده است به احتمال بسیار زیاد 
مجوز فعالیت های کشتی در کشورمان، از اواسط تیرماه صادر خواهد 
شد. بر این اساس طبق برنامه ریزی قبلی، لیگ های برتر کشتی آزاد 

و فرنگی از اول مردادماه آغاز خواهد شد.

 NBA تاریخ برگزاری لیگ
ورزش: پس از کش و قوس های فراوان و بررسی های به عمل آمده 
مسئوالن لیگ بسکتبال NBA سرانجام تاریخ آغاز ادامه مسابقات را 
اعالم کردند. طبق تصمیم گرفته شــده رقابت ها از دهم مرداد  آغاز 

خواهد شد اما هنوز نحوه برگزاری آن مشخص نیست.

 کیهانی: کریمی با همان کیفیت قبلی 
به کشتی برمی گردد

تسنیم: دکتر ســهراب کیهانی در مورد وضعیت حسن یزدانی 
در حالی که چند ماه از عمل مینیســک زانویش گذشــته است 
اظهارکرد: حســن مشــکل خاصی نــدارد و تمریناتش را بدون 

مشکل انجام می دهد.
متخصص جراحی استخوان و مفاصل )ارتوپدی( و فوق تخصص 
جراحــی زانو درباره آخرین وضعیت علیرضــا کریمی که اواخر 
فروردیــن ماه رباط زانویش را جراحی کرد گفت: عمل او خیلی 
خوب انجام شــد. هیچ وقت نمی توانیــم بگوییم زانوی جراحی 
شده، از زانوی سالمی که خدا داده است بهتر می شود اما چیزی 
که هســت میزان پارگی رباط او کامل بود و عملش بسیار خوب 
انجام شد و او می تواند با همان کیفیت قبلی به کشتی اش ادامه 

دهد.

نجمه خدمتی: در اسکایپ تمرین می کنم
ورزش: ملی پــوش تیراندازی گفت: در اردوها با کمبود فشــنگ 
و امکانات مواجهیم اما به دلیل عالقه ای که به این رشــته داریم 

خسته نمی شویم.
نجمــه خدمتی در مورد رونــد تمرینی خود بــا توجه به مجوز 
بازگشایی رشــته های انفرادی گفت: از ابتدای اسفند در قرنطینه 
خانگی هســتیم و به صــورت آنالین و زیر نظــر مربی مان الهام 
هاشــمی تمرینات را ادامه می دهیم. نســبت به اینکه تمرینات 
غیرحضوری اســت اما خوب پیش می رود چون با برنامه ریزی و 
دقیق است. تمرینات به صورت همزمان و آنالین در اسکایپ انجام 

می شود و تصویری می توانیم عملکردمان را به نمایش بگذاریم.
وی در خصــوص آغاز اردوهای تیم ملی تیراندازی گفت: حرف از 
آغاز اردوها هست اما هنوز زمان آن مشخص نیست. نمی دانم چه 
زمانی اما قرار اســت به زودی اردوها برگزار شود. واقعاً دلم برای 
اردوها تنگ شــده است اما این تعطیلی سبب شد بیشتر در کنار 

خانواده ام باشم. 

استکی به بوزائو پیوست
ورزش: اهلل کرم اســتکی، ملی پوش هندبال ایران با عقد قراردادی 
یکســاله به تیم بوزائو رومانی پیوست. به این ترتیب استکی فصل 
آینده در کنار شاهو نصرتی، دیگر بازیکن ملی پوش هندبال ایران در 

لیگ رومانی )زیمبریلور( به میدان خواهد رفت.
کاپیتان تیم ملی هندبال ایران فصل گذشــته در تیم پونته خنیل 
اسپانیا بازی کرد. وی ســابقه حضور در تیم های دیناموبخارست و 

چسمه بخارست رومانی را دارد.

اسطوره تنیس به صدر جدول پردرآمدترین ورزشکار سال رسید

فدررباالترازمسیورونالدو
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

بازداشت مجری »سی. ان. ان« در برنامه زنده 
سیما و سینما: »عمر خیمنز« 
ـ خبرنگار سیاه پوســت شــبکه 
ســی ان ان ـ در حیــن تهیــه 
گزارش زنده از اعتراضات شــهر 
دســتگیر  آمریکا،  مینیاپولیس 

شد.
به نقل از ســی ان ان، به دنبال کشیده شدن اعتراضات به مرگ »جورج 
فلوید« شهروند سیاه پوست به دست پلیس و افزایش اعتراضات خیابانی 
در ایالت مینه ســوتای آمریــکا، »عمر خیمنز« خبرنگار سیاه پوســت 
شبکه ســی ان ان نیز در حال پوشــش خبری این اعتراضات بازداشت 
شــد.  خبرنگار شبکه ســی ان ان پس از نشــان  دادن کارت شناسایی 
خود توسط مأموران پلیس دستگیر شــده است. براساس اعالم شبکه 
ســی ان ان، تهیه کننده و همچنین فیلمبردار این برنامه پوشــش زنده 
خبری نیز توسط پلیس دستگیر شده اند.  گفته می شود یکی از اعضای 
سفیدپوســت تیم خبری سی ان ان حاضر در محل اعتراضات مردمی در 
مینیاپولیس پس از نشان دادن کارت شناسایی خود دستگیر نشده و با 
رفتاری متفاوت از سوی پلیس در مقایسه با »عمر خیمنز« همراه شده 
اســت.  مرگ »جورج فلوید« شــهروند سیاه پوست آمریکایی به دست 
پلیس، به اخراج چهار مأمور پلیس منجر شــده امــا خانواده »فلوید« 

خواستار محاکمه آن ها به جرم قتل هستند.

اعتراض جیمی کیمل به رفتار نژادپرستانه ترامپ
پلیس قاتل رها شد

سیما و سینما: جیمی کیمــل، 
روز  آمریکایی،  مجری مشــهور 
گذشــته در ســخنانی غم انگیز 
و جــدی، نظــرات خــود را در 
مورد مــردی سیاه پوســت که 
توسط  مینیاپولیس  در  بی دلیل 

پلیس کشــته شــد مطرح کرد و ترامپ را به چالش کشید. به نقل از 
ددالین، جیمی کیمل، مجری سرشناس تلویزیون آمریکا شب پیش در 
مونولوگی غم انگیز و جدی نظرات خود را در مورد مرگ جورج فویلد در 
مینیاپولیــس اعالم کرد. وی با یادآوری اینکه روزهای بدی در هفته ای 
بد دارد تجربه می شــود و مردم به ویژه در مینیاپولیس از اینکه مردی 
سیاه پوســت بر اثر خشونت بی دلیل پلیس کشته شد و پلیسی که قاتل 
مرد بود و ســه پلیس دیگر که شاهد این خشونت بودند بدون مجازات 
تنها از اداره پلیس اخراج شــدند، گفت: واقعیت این مورد نشان دهنده 
اعمال بی معنی از خشونتی است که توسط یک رفتار بی معنی خشونت  
بار اعمال شد و نشان داد این حلقه ای است که ما در آن گیر کرده ایم.

کیمــل در ادامــه گفــت: از آن بدتر توییت ترامپ اســت که گفت به 
معترضان شلیک خواهد شد.

وی بــا خواندن توییت ترامپ که گفت اگر اعتراض ها و تخریب در خیابان 
ادامه یابد ارتش وارد عمل می شود، گفت: ارتش آمریکا در برابر آمریکایی ها؟ 

رئیس جمهور دارد مردم آمریکا و به ویژه سیاهان را تهدید می کند.
وی افزود: من به ویژه می خواهم این پرسش را برای افراد سالمندتر که 
درگیری های نژادی را پیشــتر دیده اند مطرح کنم: آیا این واقعاً کسی 
است که شــما می خواهید برای دور بعدی ریاســت جمهوری انتخاب 
کنید؟ شــما می خواهید او ما را رهبــری کند؟ برای من اهمیتی ندارد 
شــما چه کسانی هستید: راســت، چپ، جمهوری خواه و دموکرات، اما 

نمی توانم تصور کنم که بسیاری از ما چنین چیزی را بخواهند.
وی در ادامه گفت: کافی اســت، باید تا همین حاال هم او را از انتخابات 

کنار می گذاشتیم.
کیمل سپس ویدئویی را به اشتراک گذاشت که بالفاصله وایرال شد. در 
این ویدئو تایلرمریت بازیگر »نشــویل« در کلوزآپی مونولوگی را مطرح 
می کند که حقایقی درباره زندگی اش در دنیای واقعی و جدی اســت و 
در نهایت یادآوری می کند از این تفکر متنفر اســت که کسی بخواهد 

از وی بترسد.
وی می افزاید: من مردی مغرور هستم، یک مرد مغرور سیاه پوست و بعد 

می پرسد: آیا هیچ یک از این ها واقعاً مهم است؟
وی به پرســش خودش پاسخ می دهد: نه. فقط می خواهم اول مرا بهتر 

بشناسید و بعد به پلیس زنگ بزنید.

 سیما و ســینما/ زهره کهندل »کشتارگاه« 
فیلمی به کارگردانی عباس امینی و تهیه کنندگی 
جواد نوروزبیگی است که نخستین بار در جشنواره 
فجر سال گذشته به نمایش درآمد و اکران آنالین 
آن از چند روز پیش در سامانه های فیلیمو و نماوا 
آغاز شده است. »کشتارگاه« با بازی مانی حقیقی، 
حســن پورشیرازی، امیرحســین فتحی و باران 
کوثری، چهارمین فیلم امینی است و این فیلمساز 
در روزهــای تعطیلی ســینما و آینده نامعلومی 
که پیش روی اکران ســال ۹۹ است، به نمایش 
آنالیــن فیلم جدیدش رضایت داده اســت. وی 
درباره فرایند رسیدن به تصمیم عرضه اینترنتی 
فیلمش گفته: »طی توافقی که با سرمایه گذار اثر 
داشتیم، تصمیم گرفتیم »کشتارگاه« را به  صورت 
آنالین به نمایش بگذاریم، ضمن اینکه با توجه به 
وضعیت پیش آمده فکر نمی کنم امسال سینماها 
رونقی داشته باشد. از سوی دیگر حجم فیلم های 
انباشته  شده زیاد است و باید در نوبت اکران قرار 
بگیرند که ماجراهای پیچیده تری را رقم می زند. 
با وجود این شرایط و بحران ها و اتفاقات عجیب 
و غریبی که در ســال های اخیــر در حوزه اکران 
عمومی داشتیم، شانسی برای خودم نمی دیدم که 
بتوانم در این وضعیت فیلمم را به اکران عمومی 

برسانم«.
آنچه برای این کارگردان اهمیت دارد، دیده شدن 
»کشتارگاه« است و به گفته خودش موضوع فیلم 
به روزترین موضوعی اســت که تماشاگر می تواند 
ببیند و حس کند این اتفاقات در حال رخ دادن 
در جامعه است؛ دردی که همه ما در آشفته بازار 
دالر درگیرش هستیم. در واقع »کشتارگاه« سعی 
کرده الیه های پنهان ماجرای بازار زیرزمینی دالر 
را در قصه ای جــذاب روایت کند. به بهانه اکران 
آنالین فیلم »کشتارگاه« که پیش بینی می شود 
همچون دیگر فیلم هــای اکران آنالین به توفیق 
نسبی دست یابد، با دو منتقد سینمایی گفت وگو 

کردیم که در ادامه می خوانید.

روایتی سرراست و بدون حاشیه#
منتقد  خوشخو،  آرش 
ســینمایی بــا بیــان 
»کشــتارگاه«  اینکــه 
فیلم خوبی اســت، به 
خبرنگار مــا می گوید: 
فیلم  روایــت  شــیوه 
سرراســت و بــدون حاشــیه پردازی اســت 
یعنــی برای کنش شــخصیت ها دنبال روایت 
پیش زمینه و پس زمینه و حتی انگیزه خاصی 
نمــی رود که موجب می شــود فیلم شــکل و 

شمایل مدرنی پیدا کند.
وی دربــاره اینکه فیلم آســتانه هیجان انگیز 
و هولناکــی دارد، اما در ادامــه ریتمش کند 

می شود، خاطرنشان می کند: این طور نیست، 
من از  تماشای فیلم احساس خستگی نکردم یا 
احساس نکردم که فیلم ریتم کندی دارد. این 
فیلم بخشــی از کارکردش را روی شگفت  زده 
کردن مخاطب متمرکز کرده اســت و دوربین 
کارگردان به جاهایی می رود که شــاید کمتر 
کســی این فضاها را دیده باشد یا از وجودش 
باخبر باشــد، همچون بازار زیرزمینی خرید و 
فروش دالر یا  بازار مرزی برای جابه جایی دالر 

و دام و جاهای دیگر. 
خوشــخو ادامه می دهد: فیلم »کشتارگاه« در 
روایت کمی گنگ اســت ولی فیلمســاز این 
گنگــی را با ســلیقه و برنامه انجــام می دهد 
که مخاطب را یاد فیلم های معاصر فرانســوی 
می انــدازد. اگرچــه ممکن اســت این گنگ 
بــودن برای تماشــاگر عام کمــی گیج کننده 
باشــد، ولی فضاســازی فیلم درست است. ما 
یاد گرفتیم که از فیلم، داســتان بخواهیم در 
حالی که فیلم های چند دهه اخیر ســینمای 
جهان، مسئله روایت را به شکل مستقیم کنار 
می گذارند و برای مخاطب فضاسازی کرده و او 

را تهییج و کنجکاو می کنند. 
فیلم کشــتارگاه در این مسیر حرکت کرده و 
کارش را خــوب انجام می دهد کــه از معدود 
فیلم هــای خوب جشــنواره فیلم فجر ســال 

گذشته بود.
ایــن منتقد ســینمایی با اشــاره بــه قاب های 
ســینمایی فیلم کشــتارگاه می گوید: این فیلم 
جزو فیلم های پرده بزرگ اســت همچون فیلم 

»خروج«، ولی امــکان اکران آنالین، این فرصت 
را به فیلم ها داده اســت کــه از بحران مخاطب 

خارج شوند. 
شاید اگر این فیلم روی پرده سینماها می رفت، 
فروش آن به یک میلیارد تومان هم نمی رســید 
ولی در اکــران آنالین این فرصــت به آن داده 
شــده کــه مخاطب جدی تــر و عام تــری پیدا 
 کند، البتــه امیدوارم فرصت اکــران روی پرده 

هم بیابد. 
وی ادامــه می دهد: این فیلم از جنس فیلم های 
گیشه پســند نیســت، همچون فیلم »طال« که 
بازیگــران چهره زیادی داشــت، ولی در اکران 
عمومی احتماالً به فروش باالیی نمی رســید در 
حالــی که  اکران آنالین به ایــن فیلم ها کمک 
کرده تا مخاطبان بالفعل بیشــتری پیدا کنند و 

فروش بهتری داشته باشند.

سوار بر موج نو سینمای ایران#
خوشــخو با بیان اینکه فیلم ریتم خوبی دارد 
و مخاطب را از یــک صحنه عجیب به صحنه 
عجیــب دیگری می بــرد، توضیــح می دهد: 
امیرحسین فتحی به عنوان بازیگر اصلی فیلم 
بــا وجود تالش زیادی کــه دارد، اما برای این 
نقش کم اســت و شخصیت امیر نیاز به بازیگر 

مسلط تری داشت. 
حسن پورشیرازی بازی بســیار خوبی دارد و  
بــاران کوثری هم که در نقش یک دختر عرب 
ظاهر می شود یکی از بهترین بازی های خود را 

در این فیلم ایفا می کند.   

وی درباره اینکه فیلمساز پایان بندی پرریسکی 
دارد، توضیح می دهد: کشــتارگاه فیلم مدرنی 
اســت که  در فضــای امروز ســینمای ایران 
جایش خالی بود، اگرچه ممکن بود با مخاطب 
عام روی پرده ســینما ارتبــاط کافی را برقرار 
نکند، ولــی در اکران آنالین احتماالً مخاطبان 

بیشتری دارد.
این منتقد درباره مضمون فیلم کشــتارگاه که 
به رؤیاهای طبقه فرودست جامعه می پردازد، 
یادآور می شــود: فیلم های جشنواره فجر سال 
گذشته که کارنامه ســینمای امسال را نشان 
می دهــد، بیشــتر به طبقه فرودســت جامعه 
پرداخته بود. معموالً از ســینما می نالیدیم که 
چرا فقط به طبقه متوســط و آپارتمان نشین 
می پــردازد، ولی اکنون اکثــر فیلم ها در بازار 
زیرزمینــی دالر، قاچــاق موادمخــدر و قمار 
می چرخد و دوربین ســینماگران به جاهایی 
مــی رود که برای مخاطب دیدنی اســت. موج 
فعلی ســینمای ایران داســتان آدم های طرد 
شده و منزوی است از »شنای پروانه« بگیرید 

تا فیلم »خروج«.
وی اضافه می کند: ایــن موج پس از موفقیت 
فیلم »ابد و یک روز« شروع شد و با »مغزهای 
کوچک زنگ زده« ادامــه یافت.  البته پیش از 
این عبدالرضا کاهانی در فیلم های »استراحت 
مطلق« و »بی خود و بی جهت« این کار را کرده 
بــود، اما در آن زمان دیده نشــد در حالی که 
امروز به موجی در سینمای ایران تبدیل شده 

که تماشاگر هم دارد.

یک فیلم حادثه ای متوسط#
منتقد  آذیــن،  جبــار 
اینکه  بیان  با  ســینما 
از  امینــی  عبــاس 
و  جوان  ســینماگران 
کاربلد ســینمای ایران 
مضامین  کــه  اســت 
فیلم هایش اجتماعی اســت، بــه خبرنگار ما 
می گوید: این فیلمســاز مانند هم نسالن خود، 
جامعه را نه از ابعاد مختلف بلکه از دریچه نگاه 
خاص خــود می نگرد که با واقعیت های جامعه 
و نگرش علمی به مســائل اجتماعی متفاوت 

است. 
به بــاور او، در یــک فیلم اجتماعــی ممتاز، 
شــخصیت اصلی خوِد جامعه است که چندان 
مورد توجه تولیدات شــبه گونه اجتماعی قرار 
نمی گیرد. آذین با بیــان اینکه عنوان آخرین 
ســاخته امینی، نام پرمســمای »کشتارگاه« 
اســت، می گوید: این فیلم ســمت و ســوی 
اجتماعــی دارد  و به یکــی از معضالت جدی 
کشــورمان می پردازد که از امتیازات فیلم به 
شمار می رود، زیرا توجه به مسائل و مشکالت 
اجتماعی و دغدغه های مردم باید در دســتور 
کار هنرمندان باشد. توجه سینماگر به معضل 
آشفته بازار دالر مهم است، ولی نگاه فیلمساز 
به موضوع بســته و محدود است در حالی که 
بهتر بود ابعاد مهم تر موضوع باز شود نه اینکه 
فقط نیــم نگاهی به روابط ناســالم اقتصادی 

داشته باشد. 
این منتقد ســینمایی خاطرنشان می کند: این 
فیلم با توجه به مضمون به روز و جذابی که دارد 
می توانست محتوای غنی تر و قوی تری داشته 
باشــد، ولی نگاه گنگ و محدود کارگردان به 
موضوع پولشــویی و بازار زیرزمینی دالر، آن 
را به یک فیلم حادثه ای متوســط تبدیل کرده 

است.
آذین با بیان اینکه یکی از ضعف های کشتارگاه 
در شــخصیت پردازی است که موجب می شود 
شــخصیت ها بــه تیــپ گرایش پیــدا کنند، 
می گوید: شــخصیت پردازی های فیلم خوب و 
کامل نیســت و فقط گوشه ای از ابعاد وجودی 
آن ها به تصویر درآمده است و مخاطب بسیاری 
از مناسبات پشت پرده را نمی داند. وی یادآور 
می شــود: این فیلم در مجموع بازی های قابل 
قبولــی دارد کــه نگاهی حاشــیه ای به یک 
معضل اجتماعی دارد. کارگردانی، میزانســن 
و قاب بندی های ســینمایی فیلم و فضاسازی 
نسبتاً خوب آن موجب می شود تماشاگر  فیلم 
را تــا پایان همراهی کنــد در حالی که از نظر 
مضمون و ســاختار هنری می توانســت اثری 

قوی تر و تأثیرگذارتر ساخته شود.

چهره خبر

باالخره فیلم سینمایی این فرمانده شهید محبوب ساخته خواهد شد؟

گرای »نوید « برای نقش »همت«
سیما و سینما: بازیگر سینمای ایران در هفته گذشته دو پست درباره دفاع مقدس و شهدا 

در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.
در هفته قبل در ســالروز آزادی خرمشهر و همین طور جمعه شب »نوید محمدزاده« در 

صفحه اینستاگرام خود دو پست با موضوع دفاع مقدس و شهدا منتشر کرد.
این بازیگر سینمای ایران در روز آزادی خرمشهر با انتشار جمعی از رزمندگان دفاع مقدس، 
سالروز آزادی این شهر دفاع و جهاد را گرامی داشت و با درج هشتگ هایی مانند #ایران و 

#وطن تاریخ این روز بزرگ و نام عکاس این تصویر را نوشت.
یکی از نکات جالب این عکس بسیجی در وسط تصویر با سربند، شباهت تقریبی به خود 

نوید محمدزاده است.
اما محمدزاده جمعه شب  نیز در صفحه اینستاگرام خود تصویری از شهید محمدابراهیم 
همت منتشر کرد که در فضای مجازی دست به دست می شود. او زیر تصویر شهید همت 

نوشته است: نقشی که دوست دارم بازی کنم. … 
برخی از رسانه ها نوشته اند احتمال بازی نوید محمدزاده در نقش شهید همت وجود دارد. 
به نظر می رسد وی عالقه به بازی در نقش های رزمندگان و دفاع مقدس را دارد. با توجه 
به ساخته شدن چند فیلم ملی و دفاع مقدس توسط فارابی، احتمال بازی وی در فیلمی 

با محوریت شــهید همت در سینمای ایران وجود دارد. رضا میرکریمی نیز در سال های 
قبل برای ساخت فیلمی سینمایی با موضوع شهید همت اقدام کرده  بود که ساخته نشد. 

چرا پروژه سینمایی »شهید همت« متوقف شد؟#
در مورد علت توقف این پروژه  قائم مقام سابق انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس در 
مصاحبه ای  عنوان کرده بود: به دلیل بزرگی پروژه سینمایی »شهید همت« الزم بود چند 
نهاد و ارگان در این قضیه حضور داشته باشند، اما کوتاهی و عدم هماهنگی توسط ارگان ها 

سبب شد ساخت فیلم ابراهیم همت متوقف شود.
این مقام مسئول در ادامه اظهار داشته است: انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس مسیر 
خود را رفت، یعنی متن فیلم نامه منطبق بر اسناد و مدارک نوشته شد که همچنان قابل 
دفاع است و می تواند به  عنوان یک پروژه  ملی و ماندگار تولید شود. مقطع حضور شهید 
همت در عرصه دفاع مقدس برای ســاخت انتخاب شده بود. اگر در هزینه کرد آثار دفاع 

مقدس تجدیدنظر شود، می شود امید داشت این فیلم نیز ساخته شود.
وی در آن زمان در خصوص احتمال ساخته شدن فیلم سینمایی شهید همت عنوان کرده 
است: هر چیزی ممکن است، حتی اینکه گروه دیگری وارد این عرصه شوند. به هر حال 

شهید همت متعلق به یک گروه خاص نیست. البته با توجه به آنچه  می بینیم ساخته 
شــدن این فیلم را بعید می دانم. مسئوالن ما به سمتی نرفته اند و مسیری را مشخص 
نکرده اند که من به  عنوان یک فیلمساز امیدوار به آینده باشم. مگر اینکه ارگان هایی خارج 

از حیطه دولتی وارد میدان شوند.
باید دید در روزهای آینده خبر چنین اتفاقی منتشر خواهد شد یا خیر؟

گفتنی است، »نوید محمدزاده« امسال قرار است در دو فیلم »تفریق« )مانی حقیقی( و 
»شب، داخلی، دیوار« )وحید جلیلوند( بازی کند.

به بهانه اکران آنالین فیلم »کشتارگاه« که پرده از فساد بازار زیرزمینی دالر برمی دارد

طبقه فرودست روی موج نو سینمای ایران

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )860365(

 آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی شایق چهارمحال سهامی خاص به شماره ثبت 2524 و شناسه ملی 10680032724

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,06,17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 
مطالبات حال شده  از طریق  بانام 10000  به 8,800,000 سهم  منقسم  ریال  مبلغ 88,000,000,000  به  ریال   3,600,000
رسمی  کارشناس  نظریه  برابر  ریال   73,000,000,000 مبلغ  به  شرکت  امالک  ارزیابی  و  ریال   14,996,400,000 مبلغ  به 
دادگستری به شماره 98,123 ک مورخ 1398,06,05 افزایش یافت و بدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )861810(

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت زیره و زعفران ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 17375 و شناسه ملی 10380329509

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,02,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با توجه به زیانهای وارده 
به  ریال   53000000000 مبلغ  از  شرکت  سرمایه  تجارت  قانون  از  قسمتی  اصالح  الیحه  قانون   141 ماده  موجب  به  و 
15000060000 ریال منقسم به 106000 سهم 141510 ریالی با نام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل 
اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 15000060000 ریال منقسم به 106000 سهم 141510 ریالی با نام می باشد که تماما 

پرداخت گردیده است.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )861802(

 آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1015 و شناسه ملی 10380112106

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1399,02,01 و نامه شماره 99,248325مورخ 99,2,13 جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات 
باپرداخت مبلغ 7500000 ریال به صندوق مؤسسه، سهم الشرکه خود را از  ذیل اتخاذ شد : 1- آقای سعید خرمی به شماره ملی 0944860982 
باپرداخت مبلغ3250000 ریال به صندوق  500000 ریال به8000000 ریال افزایش داد. 2- آقای محمود نصرتی به شماره ملی 5229493321 
اسامی شرکاء  و  یافت  افزایش  به 40000000 ریال  مبلغ 29250000 ریال  از  نتیجه سرمایه مؤسسه  و در  قرارگرفت  مؤسسه درزمره شرکاء مؤسسه 
و میزان سهم الشرکه هریک به شرح ذیل اصالح میباشد: آقای نیما اخباری با کد ملی 1062700597 دارای مبلغ 28750000 ریال سهم الشرکه - 
آقای سعید خرمی با کد ملی 0944860982 دارای مبلغ 8000000 ریال سهم الشرکه - آقای محمود نصرتی با کد ملی 5229493321 دارای مبلغ 

3250000 ریال سهم الشرکه .
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تأسیس موسسه غیر تجاری انجمن چتر بهار مهربانی درتاریخ 1399,03,03 به شماره ثبت 6871 به شناسه ملی 14009162498

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع : به استناد نامه شماره 3853,2,719 
مورخ 1399,02,06 استانداری خراسان رضوی کلیه فعالیتهای انجمن مهربانی ،غیرسیاسی ، و غیردولتی بوده و در موضوع آسیبهای اجتماعی ) از 
نیازمندان (با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
، خیابان  میرزاکوچک خان29]بیهقی30[  ، خیابان  ، شهر مشهد، محله آزاد شهر  مرکزی  ، بخش  ، شهرستان مشهد  استان خراسان رضوی  اصلی: 
میرزاکوچک خان شمالی]معلم9[ ، پالک 2 ، طبقه دوم کدپستی 9188786983 سرمایه شخصیت حقوقی : 50,000,000 ریال می باشد. اسامی و 
میزان سهم الشرکه شرکا : آقای محمد پهلوان به شماره ملی 0945084765 دارنده 50,000,000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران : آقای محمد عابدی 
به شماره ملی 0872451607 به سمت عضو هیئت مدیره- رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم نصرت حسینی به شماره ملی 0932327291 به 
سمت عضو هیئت مدیره- خزانه دار به مدت 2 سال آقای محمد پهلوان به شماره ملی 0945084765 به سمت عضو هیئت مدیره - مدیرعامل - 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای میالد کیهانی به شماره ملی 0945086474 به سمت عضو هیئت مدیره - منشی هیئت مدیره به مدت 2 
سال خانم الهام چیت ساز به شماره ملی 0945139561 به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 2 سال آقای مجتبی هوشنگی دوغائی 
به شماره ملی 0946197105 به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 2 سال خانم آزاده اکبرزاده به شماره ملی 3674179024 به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مریم مخبریان نژاد به شماره ملی 0942263960 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال خانم سوگند 
توکلی زاده به شماره ملی 0922044325 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهد آور با امضای ثابت مدیرعامل آقای محمدپهلوان و خزانه دار خانم نصرت حسینی و در غیاب خزانه دار رئیس هیئت مدیره آقای 
محمدعابدی و مهر انجمن معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار قدس به عنوان روزنامه اصلی برای درج 

آگهی های موسسه انتخاب گردید.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )861745(

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )861254(

آگهی تغییرات شرکت آریو پالیز کاال شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 353108 و شناسه ملی 10104007821

در  شرکت  محل   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,02,03 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 ، تهران، محله صادقیه  ، شهر  ، بخش مرکزی  تهران  ، شهرستان  تهران - منطقه 14  استان  به آدرس  تهران  ثبتی  واحد 
خیابان پرویز)21 غربی( ، بزرگراه محمد علی جناح ، پالک 0 ، مجتمع تجاری افق ، طبقه سوم ، واحد 303 به کدپستی 
1451785493 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصالح گردید. تعداد اعضاء هیئت مدیره از 3 نفر به 2 

نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصالح شد 
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