
 افتخار زن بودن
در میان همه نگاه هایی که به »زن« و زنانگی 
در میان روشنفکران، نخبگان و... وجود دارد 
و با وجود بحث و جدل های گوناگونی که گاه 
و بیگاه در این زمینه درمی گیرد، بد نیست 
نگاهی هم به دیــدگاه رهبر انقالب در این 
باره بیندازیم. صفحه توییتر ریحانه منتسب 
به دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری 
به نقل از ایشان نوشت: »زن در محیط اسالمی رشد می کند، در عین حال زن باقی 
می ماند. زن بودن، برای زن یک نقطه امتیاز و افتخار اســت. این افتخاری نیست 
برای زن کــه او را از محیط و خصوصیات و اخالق زنانه دور کنیم. خانه داری را، 

فرزندداری را، شوهرداری را ننگ او به حساب بیاوریم«.

سقوط...سقوط... سقوط
تیتر روزهای گذشته نیویورک تایمز، خیلی 
مورد توجه اهالی فضای مجازی قرار گرفت 
و درباره آن خیلی چیزها گفتند و نوشتند 
و از ایــن تیتر به عنوان اعتراف به ســقوط 
یــاد کردند. برخی ها هم اما از زاویه دیگری 
به ماجرا نــگاه کردند. مهــدی محمدی، 
کارشناس مسائل سیاسی با انتشار تصویر 
نیویورک تایمز در کانال تلگرامی خود نوشت: »نیویورک تایمز دیگر نمی داند چطور 
باید سر ترامپ داد بزند. به ویژه آن هایی توجه کنند که خیال می کنند حرف هایی از 

قبیل »افول آمریکا« صرفاً یک مشت شعار در جاهایی مثل ایران است!
پ.ن: نیویورک تایمز: ما درحال سقوط، سقوط، سقوط، سقوط هستیم«.

جان دانش آموزان مهم است
برخــالف برخی ها کــه پایشــان را در 
یــک کفش کرده اند کــه اّل و باِّل کنکور 
باید برگزار شــود، خیلی ها هم هســتند 
کــه می گویند نباید برگزار شــود. »ولی 
اســماعیلی« نایب رئیس اول کمیسیون 
اجتماعی مجلس از همین دســته است 
کــه دیــروز در توییتر نوشــت: »جان 
دانش آمــوزان و فرزندان مرزوبوم ایران زمیــن برای نمایندگان ملت آن قدر 
باارزش اســت که با تمام توان مقابل مافیای کنکور و درآمدهای میلیاردی 
افراد خاص هم در وزارت علوم و هم وزارت آموزش و پرورش خواهند ایستاد. 

دغدغه پدران و مادران دل نگران، دغدغه مجلس انقالبی است«.

خفه خون گرفته
بعــد از اخبــار و اطالعــات و تحلیل و 
تحریف های آبکی بی بی ســی درباره آمار 
مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران، برخی 
کاربران فضای مجازی به شایعه سازی ها 
این شبکه واکنش  و شــبهه افکنی های 
نشان دادند: »فقط همین رو می دونم که 
انگلیس خبیث برای رضای خدا به هیچ 
عنوان سالیانه چند ده میلیون دلر برای اینکه اخبار و تحلیل های صادقانه به 
خورد ما بده، هزینه نمی کنه... اسفند سال گذشته بی بی سی یک گزارش با 
عنوان ایران دومین قربانگاه کرونا در جهان نوشت، اما حال که آمریکا رتبه اول 

رو در مرگ و میر داره، خفه خون گرفته...«.

 قدس زندگی گــره پرونده مرگ قاضی منصوری انگار 
قرار نیســت به این راحتی ها باز شود. اگر خاطرتان باشد 
همین چند صباح پیش بود که رسانه ها از تحویل جنازه 
قاضی سابق قوه قضائیه به کشورمان خبر دادند. هرچند 
مسئولن رومانی از تحویل فیلم های دوربین های مداربسته 
خودداری کرده بودند، اما مسئولن به مردم اطمینان دادند 
با انجام تحقیقات پزشکی قانونی روی جنازه و همچنین 
بررسی اســنادی که همراه با جسد به کشورمان منتقل 
شده، احتمالً خیلی زود پشت پرده های مرگ قاضی سابق 
قوه قضائیه مشخص می شود. حدود دو روز پیش اما رئیس 
پزشکی قانونی از تحویل جنازه به خانواده قاضی منصوری 
خبر داد و اعالم کرد نتیجه پرونده هنوز مشــخص نشده 
اســت. چیزی که اما پرونده را یک بار دیگر وارد حاشیه 
کرد، اظهارنظرهای برادر قاضی منصوری بود. برادر قاضی 
ســابق قوه قضائیه می گوید جنازه ای که به خانواده  آن ها 

تحویل داده شده، هیچ شباهتی به برادرش ندارد!

هیچ گره ای باز نشده است#
بر اســاس آخرین اطالعاتی که در رسانه ها منتشر شده، 
پس از گذشــت بیش از 10 روز از بازگشت جنازه قاضی 
منصوری، هنوز هیچ کدام از گره های پرونده او باز نشــده 
است. دکتر عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی 
قانونی کشور درباره آخرین روند بررسی جسد منصوری 
گفته است: »حدود 10 روز پیش جسد قاضی منصوری 
به پزشــک قانونی منتقل و بررســی های اولیه )معاینه 
جسد( انجام شد، اما به دلیل اینکه در حوزه سم شناسی 
و پاتولوژی فرایند های آزمایشگاهی و آماده سازی لم های 
تشخیصی فرایندی طولنی اســت امیدواریم بتوانیم در 
یکی دو هفته آینده پاسخ را به مرجع قضایی اعالم کنیم«. 
این مقام مسئول می گوید حتی علت مرگ منصوری هم 
هنوز مشخص نیســت و پرونده در دادسرای امور جنایی 

تهران در حال رسیدگی است. 

سکوت مسئوالن#
هرچنــد در اول مرداد، یعنی زمانی که جســد غالمرضا 
منصوری به تهران بازگردانده شد، قوه قضائیه اعالم کرد 
پس از بررســی، علت مرگ اعالم می شــود، اما تاکنون 
مســئولن این قوه هیچ اظهارنظری دربــاره این ماجرا 

نداشته اند. 
در میان ســکوت مســئولن اما برادر ناشــناس قاضی 
منصوری که تا به حال نامی از او در رسانه ها منتشر نشده، 
اعالم کرده که این جنازه، جنازه برادرش نیســت. برادر 
منصوری گفته اســت: »جسدی که منسوب به برادر من 
اســت، به ایران آوردند و دوبار هم با خانواده به پزشــک 
قانونی رفتیم منتها نتوانستیم ظاهر جسد را احراز کنیم. 
پزشک قانونی از همه خانواده ما آزمایش دی ان ای گرفت، 
اما جواب آزمایش هنوز اعالم نشده است. به همین خاطر 
ما هنوز جنازه را تحویل نگرفتیم و منتظریم که آزمایش 
دی ان ای اعالم شود، چون به لحاظ رؤیت احراز نکردیم«.

برادر قاضی ســابق قوه قضائیه همچنین گفته است:»به 

دلیل طول زمان ابعاد و ظاهر مقداری از جسد از بین رفته 
است بنابراین در دو مرحله ای که رفتیم ابعاد و ظاهر جسد 
را احراز نکردیم و دیدیم که هیچ چیز جسد به برادرمان 
نمی خــورد به همین دلیل از خواهران و برادران آزمایش 

دی ان ای گرفتند و منتظریم که جواب آزمایش بیاید«.

خودکشی یا قتل؟#
ناشناس بودن برادر قاضی منصوری، عدم ارسال فیلم های 
دوربین های مداربســته به ایران، ســکوت مســئولن و 
مطابقت نداشتن هویت جنازه با قاضی منصوری و انبوهی 
از حواشی دیگر موجب شــده تا کاربران فضای مجازی، 
بیشــتر از همیشه در مورد پرونده مرگ قاضی سابق قوه 
قضائیه مشکوک شوند. بخشی از کاربران معتقدند آقای 
قاضی هنوز زنده است و تمام این بازی ها را ترتیب داده تا 
از زیربار محاکمه فرار کند. برخی دیگر هم خودکشی او 
را زیر سؤال برده اند و مدعی می شوند آقای قاضی جعبه 
سیاه پرونده طبری بوده و تحت فشارهای خاصی به قتل 
رسیده است. اما بر اساس گزارش های اولیه پلیس رومانی، 
او از راه پله نورگیر طبقه پنجم هتل دوک در بخارســت 
به کف لبی هتل افتاده اســت. جایی که روبه روی بخش 

پذیرش هتل است.
پلیس در نخستین گام احتمال »خودکشی« را مطرح کرد 
و گفت باید دوربین ها را بررسی کند، مخصوصاً مکالمات 
منصوری با کارکنان هتل یا افرادی که ممکن است وارد 
هتل شده باشند. بعدها اما پلیس هیچ کدام از این موارد را 
رسانه ای نکرد تا راز پرونده مرگ قاضی سابق قوه قضائیه 

همچنان سر به مهر بماند.

گزارش نشریه لیبر تاته#
به تازگی اما گزارشــی از یک نشریه رومانیایی در فضای 
مجازی منتشر شــده است. نشریه »لیبر تاته« به نقل از 
یک مقام قضایی نوشته که در روز مرگ، منصوری به دفتر 

پلیس رفته که هفتگی بایــد خودش را معرفی می کرده 
اســت. گزارش شــده که حال او خوب بوده و نشانه ای 
از نگرانی در او وجود نداشــته است. همچنین بر اساس 
گزارش خبرنگار این نشریه به نقل از یک شاهد، منصوری 
به ســوی اتاق خود در طبقه پنج رفت، ولی وارد آن نشد 
و لحظاتــی بعد از بال به طبقه همکــف افتاد. در بدن او 
شکســتگی و خونریزی داخلی وجود داشته است و این 

موضوع، خودکشی او را زیر سؤال می برد.
این نشریه که به مقام های محلی در بخارست دسترسی 
دارد گزارش داده غالمرضا منصوری لحظاتی پیش از مرگ 
هزینه اقامتش را پرداخت کرد و سپس با آسانسور به سوی 

اتاق خود در طبقه پنجم رفت.
این درحالی است که نشریه لیبر تاته و همچنین مقام های 
پلیس پیشتر گفته بودند تصاویر اولیه دوربین ها فرضیه 

خودکشی را تقویت می کند.

پرونده مرموز#
گذشــته از تمام این حواشی، کاربران فضای مجازی این 
روزها بیشــتر از گذشته شفاف سازی در ارتباط با پرونده 
مــرگ قاضی منصوری را از قوه قضائیه مطالبه می کنند. 
در میان سکوت مسئولن اما بستر برای رسانه های غربی 
فراهم شده تا از آب گل آلود ماهی بگیرند و پرونده مرگ را 
به انتقام گروه های مخالف نظام مانند منافقین از قوه قضائیه 

پیوند دهند. 
با وجود تمام این ادعاها هنوز مرگ قاضی سابق قوه قضائیه 
در هاله ای از ابهام اســت. خودداری دولت رومانی از ارائه 
مستندات دقیق پرونده هم بیش از پیش به حواشی پرونده 
دامن زده اســت. با این حال همچنان باید منتظر بمانیم 
تا ببینیم در روزهــای آینده، ابعادی جدید از این پرونده 
توسط مسئولن اعالم می شــود یا این پرونده و حواشی 
عجیب و غریب و مرموزش قرار اســت حال حال ها ادامه 

پیدا کند!

واقعاً توطئه ای در کار است؟
قدس زندگی: دبیرکل سازمان جهانی 
بهداشــت و خود این ســازمان از زمان 
وقوع کرونا، به شدت زیر موج انتقادهای 
مختلف قرار دارند. خیلی ها هم با دلیل 
و بی دلیل، این سازمان را متهم می کنند 
که درباره کرونا و داروها و واکسن های 
ارائه  درســتی  اطالعات  ضدکرونایــی 

نمی دهد، دســتش با برخی شــرکت های بزرگ دارو سازی در یک کاسه 
اســت و... خالصه اگر شــما هم مدتی پیش اعصابتان از اطالعات ضد و 
نقیضی که این ســازمان درباره ماهیت ویروس کرونا و راه های مبارزه با 
آن منتشــر می کرد، ُخرد شده، مطلب ســایت »مشرق« را که به نقل از 
یک صفحه اینســتاگرامی منتشر شــده بخوانید. راست و دروغش هم به 

گردن خودشان: 
»تدروس ادهانوم« نخســتین شــخص آفریقایی است که به ریاست این 
ســازمان درمی آید و اولین رئیس این ســازمان است که دکتر نیست. او 
مدرک بیولوژی از دانشــگاه اسمره اریتره و پی اچ دی بهداشت عمومی از 

ناتینگهام انگلیس دارد.
او عضو جبهه مردمی »تیگری« یک گروه مســلح در اتیوپی است که در 
دیتا بیس امنیت ملی آمریکا جزو گروه های تروریســتی ثبت شده است. 
او پیش از این وزیر خارجــه اتیوپی بود. در آن زمان در کالمی خصمانه 
و اهانت آمیز به مصر گفت: مصر کمتر از آن است که برای متوقف کردن 
پروژه ســد النهضه با ما بجنگد! او در مخفی کردن بیماری های همه گیر 

)پاندمیک( هم سابقه دارد.
نیویورک تایمز در می ۲01۷ نوشت وی در سال های ۲00۵ تا ۲01۲ که 

وزیر بهداشت کشورش بود، انتشار سه دوره کولیرا را مخفی کرد.
او متهم اســت اطالعات برخی داروها از جمله سایدافکت آن ها را مخفی 
کرده و در برنامه ســازمان بهداشــت جهانی در آفریقا عرضه می کند که 
حتــی در خود اروپا و آمریکا ممنوع هســتند. این داروها متعلق به بنیاد 
بیل و ملینا گیتس هستند. رابطه او با بیل گیتس آن قدر نزدیک است که 
مهره مورد عالقه گیتس برای ریاســت سازمان جهانی بود و به این مقام 
رســید. روابط نزدیک وی با بنیاد کلینتون، بنیاد گیتس، دکتر فائوچی و 

چین هم بسیار شک برانگیز است.
شــک و تردیدها درباره وی آن قدر زیاد است که با کمترین جست وجو 
در اینترنت به انبوه اطالعاتی دست پیدا می کنید که شما را قانع می کند 

توطئه ای در این سازمان در حال وقوع است.
البته تا این لحظه در ویکی پدیا فقط می شــود ایــن اطالعات را درباره 
آقای دبیرکل پیدا کرد: »... در یک خانواده فقیر اتوپیایی متولد شد و در 
حالی که هفت سال داشــت به دلیل نداشتن سیستم درمانی کارآمد در 
کشــورش شاهد مرگ برادر پنج ساله خود در اثر بیماری بوده  است، این 
مرگ انگیزه او برای فعالیت در زمینه بهداشــت شده است. در بریتانیا و 
در زمینه بیماری های عفونی تحصیل کرد و در رشــته بهداشت عمومی 
دکترا گرفت. هفت ســال وزیر بهداشــت و درمان اتیوپــی بود و هزاران 
مرکز درمانی جدید در کشــورش برپا کرد و شمار مدارس عالی پزشکی 

را افزایش داد«.
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رویارویی پر حادثه استقالل و شهرخودرو

مشهدی ها نسخه مجیدی را هم 
مثل شفر می پیچند؟

 نگاهی به پرسابقه ترین نمایش کشور در حوزه اجرای عمومی در گفت و گو با محمود فرهنگ

30 سال با»خورشید کاروان« 

رولر می ِکشم اما...
- گلی جان چکار می کردی خاله؟

+ رولر می کشیدم از بیکاری.
- چیکار می کردی؟

+ کوارتز ُرز رولر دیگه.
برای اینکه به نادان ها نزنم می گویم پس 

که این طور. ُخب دیگه چه خبر؟
از  برایــم  دارد  کــه  طــور  همــان 

ناســازگاری های »آبان« شکایت می کند، کل جمله اش را گوگل می کنم. 
رولر را که می دانم می شــود غلتانک، باقی کلمات را اما می ســپارم دسِت 

قدر قدرت اینترنت.
ایــن اطالعات را تندی می گــذارد پیش رویم؛ غلتک هایی از کریســتال 
کوارتــز که خواص درمانگر دارند. با گل ترمــه خداحافظی می کنم اما با 
کوارتز رز رولر، نه... تازه با هم آشنا شدیم... و خدا می داند چقدر به چنین 

شئ کارراه بندازی محتاجم این روزها... به اثرات باورنکردنی اش.
زیر اجاق را روشــن می کنم و به رولر فکر می کنــم، پای گلدان ها ذهنم 

می رود پیش رولر و جارو که می کشم زیر مبل ها را. 
نمی دانم یکهو چه می شــود کــه تکیه می دهم به کابینت آشــپزخانه و 
چشــم ها را می بندم. به خودم می گویم چه خوب می شــد اگر رولر، یک 
وردنه جادویی باشد و من، »بَت ُوومنی« که در پلک زدنی با آن سخت ها 
را آســان می کردم؛ ماسک می بســتم و رولر به دســت اولین جایی که 
می رفتم بانک مرکزی بود. آن وقت یک رولر می کشــیدم روی قیمت ارز 
و ســکه و تمام... بعد سر از بازار مسکن درمی آوردم و یک رولر هم آنجا... 
شک ندارم جای بعدی ادارات دولتی کارراه ننداز بود، یکی دو سه رولر هم 
آنجا... زیر پل و توی پارک و خانه خرابه ها هم می رفتم، آنجا پر از عزیزانی 
اســت که بی پناه و راه گم کرده اند. رولر پشــت رولر می کشــیدم آنجا... 
بعد اگر عمری باقی بود می رفتم ســروقت احتکارگران و اختالسگران... و 
یکراســت از همان جا راهم را می کشیدم سمت دریا و کوه و جنگل بینوا 
که سال هاســت به اســارت رفته اند مثل پرندگان خوش قیافه ای که توی 

قفس های عمو فرهاد زیر بازارچه، نفسشان بال نمی آید... بعد...
زنِگ اس ام اس از جا می پراندم. گوشــی را از شارژ می کشم تا بخوانمش... 
توهمم چاق شــده جوری که واقعاً فکر می کنــم غلتانک جادویی دارم و 

نیرومندم.
پیامــک از وزارت اطالعات اســت. خبر دســتگیری ســرکرده گروهک 

تروریستی را می دهند.
شــاد می شوم و افتخار می کنم به سربازان سلحشور وطن. دلم می خواهد 

جواب بدهم. اما کیست که نداند این پیامک یکطرفه است؟
الحمدهلل گویان می روم ســروقت باقی کارهــای روی زمین مانده خانه و 
قصه رولر همان جا توی آشپزخانه می ماند. تمام می شود. چون دوزاری ام 

می افتد ما جادویی نیستیم. واقعی هستیم.
پی نوشت: مصریان باستان عقیده داشــتند »کوارتز ُرز« برای متعادل 

کردن احساسات و کاهش استرس مؤثر است.
خدا را چه دیدی! حال که نه، شاید یک روزی من هم رولر کوارتز بکشم.

نعمتی:  به دنبال قهرمانی 
مجدد در جام حذفی هستیم

باور می کنید؟ 

روزمره  نگاری

 یک مسابقه دیدنی برای زمانه فیک نیوزها یک مسابقه دیدنی برای زمانه فیک نیوزها

 آموزش سواد رسانه ای  آموزش سواد رسانه ای 
با »شهروند و مافیا«با »شهروند و مافیا«

رقیه توسلی

باشگاه بلژیکی مبلغ رضایت نامه بیرانوند را واریز کرد 

 پول فروش»بیرو« 
در جیب »برانکو«

ابهام های جدید در پرونده مرگ غالمرضا منصوری

این رشته سر دراز دارد
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سینا حسینی: استقاللی ها هنوز خاطره بازی فصل گذشته 
در مشــهد را از یاد نبرده اند، جایی که وینفرد شــفر مقابل 
تیم مدعی شــهرخودرو به میدان رفت و با گل بهنام برزای 
شکست خورد تا همکاری پیرمرد آلمانی با آبی های پایتخت 
به اتمام برسد، پس از آن اتفاق بود فرهاد مجیدی به عنوان 
ســرمربی موقت آبی ها انتخاب شد تا یک تجربه جدید در 

کارنامه سرمربی آبی ها به ثبت برسد.
از آن روز تا به امروز اســتقالل دســتخوش اتفاقات بسیار 
زیادی قرار گرفته اســت، کادر مدیریتی این باشگاه به کلی 
تغییر یافته است، سرمربی ابتدای فصل به دلیل عدم انجام 
تعهدات کادر مدیریتی استقالل از این تیم جدا شد تا یک بار 
دیگر مجیدی به عنوان سرمربی استقالل معرفی شود، حاال 
فرهاد مجیدی در همان شرایط وینفرد شفر قرار گرفته است، 
جایگاه وی به شــدت متزلزل است و در صورت ناکامی در 
مشهد ممکن است اتفاقی که برای مرد آلمانی رقم خورد، 
این بار برای او رخ دهد تا تاریخ دوباره برای آبی ها در مشهد 

تکرار شود.
حساسیت اســتقالل - شــهرخودرو وقتی بیشتر شد که 
ســرمربی آلمانی در مصاحبه ای اعالم کرد مجیدی گزینه 
ایده آل وی برای دستیاری نبوده است بلکه او مجتبی جباری 
را برای این سمت در نظر داشت اما برخی اتفاقات سبب شد 
او به کادر فنی ملحق نشود، انتقادهای شفر از حضور مجیدی 
البته به گفته برخی هواداران ریشــه در جانشینی فرهاد به 
عنوان سرمربی استقالل پس از اخراج مرد آلمانی دارد اما با 

این حال نمی توان از شرایط امروز فرهاد غافل ماند! 

اهداف تعیین شده#
احتمال های مختلف ۲+۴ بازی باقی مانده پیچیده تر از آن 
است که بتوان از حاال وضعیت نیمکت فصل آینده استقالل 
را حدس زد. هرچند احتمال نزدیک به صفر حضور سرمربی 
خارجی، گزینه های نیمکت استقالل را خیلی محدود کرده، 
ولی مجیدی برای حفظ موقعیت برترش نسبت به رقیبان 

باید به اهداف تعیین شده برسد.
در این شــرایط پیچیده، از باشگاه انتظار می رود با انتخاب 
استراتژی مناسب تدارک فصل بعد را تا روز آخر فصل بعد به 
تأخیر نیندازد. اگر باشگاه برای تمدید با مجیدی می خواهد 
تا آخر فصل منتظر بماند بهتر است برای سناریوهای مختلف 
آماده باشد و تازه در پایان مسابقات جلسات و جست وجو را 

شروع نکند. بررسی خریدهای فصل بعد می تواند حرکتی 
رو به جلو باشد و از هرج و مرج فصول اخیر جلوگیری کند. 
اســتقالل به جای خانه تکانی به سبک چند سال اخیر که 
بیشتر به نفع ایجنت هاست نیاز به ترمیم تیم در چند پست 
و البته حفظ بازیکنان کلیدی دارد. هرچند بهتر است انتخاب 
بازیکنان جدید با تأیید سرمربی فصل بعد باشد، ولی حداقل 
از حاال می توان گزینه هایی در نظر داشت و دایره انتخاب را 

محدودتر کرد.

یورش سهراب#
بــه همین دلیل بنا به اعتراف بســیاری از کارشناســان و 
مفســران ورزشی دوئل فرهاد و ســهراب در هفته بیست 
و هشــتم رقابت های لیگ برتر می تواند ســرآغاز اتفاقات 
جدیدی در باشگاه استقالل به حساب بیاید، هرچند سهراب 
بختیاری زاده در سه بازی گذشته از 9 امتیاز ممکن تنها دو 
امتیاز بدست آورده است اما حساسیت های حاکم بر این بازی 
می تواند نقش بسیار زیادی در سرنوشت وی ایفا کند از این 

رو سهراب بختیاری زاده حساب ویژه ای روی این دوئل تمام 
استقاللی باز کرده است تا به این شکل توانمندی های خود 

را به نمایش بگذارد.
سهراب با قبول تســاوی برابر تراکتورسازی و صنعت نفت 
آبادان از سهمیه لیگ قهرمانان آسیا دور شد اما در صورت 
کسب موفقیت برابر استقالل می تواند شانس از دست رفته 
خود را بازیابی کند و دوباره به کســب سهمیه امیدوار شود. 
البته وی برای دسترســی به این مهم در شــرایط کنونی 
ابزارهای مــورد نیازش را در اختیار نــدارد و غیبت برخی 
بازیکنانش می تواند او را از دسترسی به هدف دلخواهش دور 
کند با این حال وی امیدوار است رحمتی در بهترین شرایط 
آرمانی خود حضور داشته باشد تا در برابر حمالت مهاجمان 

استقالل پایداری کند.

نقش ویژه رحمتی#
جدا از دوئل ســرمربیان استقاللی، جدال دروازه بان های دو 
تیم در نوع خود کامالً تماشایی است، رویارویی سید حسین 

حسینی و مهدی رحمتی می تواند نقش تعیین کننده ای در 
نتیجه این بازی ایفا کند، به ویژه این روزها حرف و حدیث 
در خصوص جدایی قریب الوقوع رحمتی به گوش می رسد 
و برخی مدعی هســتند مهدی رحمتی مجدداً به استقالل 
برمی گردد تا دوباره پیراهن شماره یک استقالل را بر تن کند، 
این اتفاق قطعاً به مذاق حســینی خوش نمی آید به همین 
دلیل او به دنبال ارائه نمایشی قانع کننده است تا نشان دهد 
همچنان گزینه نخست برای حراست از دروازه استقالل است!
جدال هــواداران دو تیــم در شــبکه های اجتماعی کاماًل 
محسوس اســت، البته اتفاق جالبی که در این موضوع رقم 
خورده دو دســتگی کامالً مشهود میان هواداران دو تیم در 
خصوص کادر فنی تیم های مورد عالقه آن هاســت، هر دو 
مربی به همان میزان طرفدارانی پر و پا قرص دارند، منتقدان 
دانه درشــتی دارند به همین دلیل می توان از این اتفاق به 
عنوان نقطه مشترک میان هواداران استقالل و شهرخودرو 
یــاد کرد، بدون تردید ناکامی هــر مربی می تواند توفانی از 

انتقادهای تند و تیز را به دنبال داشته باشد!

رویارویی پر حادثه استقالل و شهرخودرو

مشهدی ها نسخه مجیدی را هم مثل شفر می پیچند؟

مدیرعامل مس: هیچ مذاکره ای با قلعه نویی نکردیم
ورزش: مدیرعامل باشگاه مس کرمان درباره برخی صحبت ها پیرامون مذاکره با امیر قلعه 
نویی برای فصل بعد نیز گفت: موضوع آقای قلعه نویی متأسفانه از چند هفته پیش که در 
اوج هفته های حساس لیگ بودیم مطرح شد که قویاً این موضوع را تکذیب می کنیم. محمود 
محمودی نیا در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه آقای قلعه نویی خیلی حرفه ای است و در 
شرایطی که دارای تیم بوده با هیچ تیمی قطعاً مذاکره نخواهد کرد گفت: تیم مس کرمان 
همیشه اخالق مدار بوده و به هیچ عنوان وارد این موضوع نشده و تمامی تمرکز تیم هم اکنون 

بر روی صعود به لیگ برتر است و برای مربی فصل آینده هنوز فکری نکرده ایم.

مدعیان اصلی قهرمانی اروپا از دید »ونگر«
ورزش: سرمربی پیشین آرسنال دو تیم را مدعی اصلی قهرمانی در رقابت های فصل 
جاری لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا می داند. آرسن ونگر در این رابطه معتقد است: 
»وقتی شما مقابل تیمی همچون اتلتیکومادرید و آتاالنتا بازی می کنید، هر اتفاقی 
ممکن اســت رخ دهد، اما به نظر من منچسترســیتی و پاری سن ژرمن با توجه به 
پتانسیلی که دارند، دو مدعی اصلی قهرمانی هستند. من فکر می کنم پاری سن ژرمن 
نسبت به سه یا چهار سال پیش کمی قدرتمندتر است. آن ها حاال نسبت به چند 

سال اخیر تیمی کامل تر در تمامی پست ها هستند.«

همیلتون با الستیک پنچر فاتح گرندپری شد
ورزش: چهارمین مرحله از مســابقات اتومبیلرانی فرمول یک قهرمانی جهان در 
پیست »سیلور اســتون« کشور انگلستان برگزار شد و با برتری لوئیس همیلتون، 
راننده انگلیسی تیم مرسدس به پایان رسید. همیلتون در حالی به خط پایان رسید 
که الستیک جلو سمت چپ او در دور آخر پنچر شد و او با سه چرخ سالم از خط 

پایان گذشت.
پس از همیلتون، مکس فرستاپن، راننده هلندی تیم ردبول، دوم شد و شارل لکلرک، 

راننده اهل موناکو تیم فراری سوم شد. 

توافق اینتر با منچستریونایتد برای سانچز
ورزش: نشریه ایتالیایی »کوریره دال سرا« خبر داد، باشگاه اینتر با منچستریونایتد بر سر 
قطعی کردن قرارداد الکسیس سانچز به توافق رسیده است و این باشگاه ایتالیایی پس 
از بازی با ختافه در مرحله یک هشتم نهایی لیگ اروپا، این خبر را به طور رسمی اعالم 
خواهد کرد. طبق این گزارش، جوزپه ماروتا مدیر اجرایی باشگاه اینتر سرانجام پس از 
مذاکراتی که با مدیران باشگاه منچستر داشت، بر سر قطعی کردن قرارداد این مهاجم 
شیلیایی در ازای 15 میلیون یورو به توافق رسید. سانچس 31 ساله با وجود مصدومیت 

طوالنی مدت، موفق شده نظر کونته را برای قطعی شدن قراردادش جلب کند.

ورزش: باشــگاه آنتورپ بلژیک صبح دیــروز اقدام به 
پرداخت باقیمانده مبلغ رضایت نامه علیرضا بیرانوند کرد. 
دروازه بان ملی پوش پرسپولیس که با عقد قراردادی سه 
ســاله به این تیم ترانسفر شد با موفقیت در تست های 
پزشکی این باشگاه شرکت کرد تا قرارداد او حالت اجرایی 
پیدا کند و مسئوالن باشــگاه آنتورپ طبق تعهد خود 
اقدام به پرداخت 55۰ هزار دالر از رضایت نامه سنگربان 
جدید خود کنند. طبق توافق سه جانبه بین بیرانوند با 
باشگاه های آنتورپ و پرسپولیس، مبلغ رضایت نامه این 
دروازه بــان ۷۰۰ هزار دالر بود کــه 15۰ هزار دالر آن 
هنگام امضای قرارداد به حساب پرسپولیس واریز شد و 
باقیمانده آن نیز دیروز پرداخت شد. باشگاه پرسپولیس 
قصــد دارد تمام و کمال این مبلغ را به حســاب برانکو 
ایوانکوویچ واریز کند تا بخشی از طلب یک میلیون و 113 
هزار یورویی ســرمربی پیشین خود را قبل از اولتیماتوم 
فیفا پرداخت کند. فدراسیون جهانی فوتبال در آخرین 
نامه خود به باشگاه پرسپولیس اعالم کرده بود باید طلب 
برانکو را تا 1۶ مرداد به حســاب اعالم شده از سوی وی 

واریز کند تا با محرومیت های انضباطی روبه رو نشود.

قوانین فیفا در خدمت سرخ ها#
به گزارش مهر باشگاه پرســپولیس طبق حکم فیفا 
بایــد مبلغ یک میلیون و 113 هــزار یورو به برانکو 
ایوانکوویچ تا 1۶ مرداد مــاه پرداخت کند تا پرونده 
سرخپوشــان بســته شــده و کار بــه تعیین حکم 

انضباطی نسبت به این بدهی نرسد.
مهدی رســول پناه سرپرســت باشــگاه پرسپولیس  
در ابتدا عنوان کرده بود نســبت بــه اعالم این حکم 
اعتراض خواهد داشت خبر از اعاده دادرسی هزارو3۰۰ 
صفحــه ای در قبال پرونده برانکــو ایوانکوویچ داد اما 
اطمینان او از شکســت مجدد در آن ســبب شــد تا 
دربازه زمانی کوتاه تصمیم به پرداخت طلب سرمربی 
فصل گذشته سرخ ها تا 1۶ مرداد بگیرد. مبلغی که در 
موجودی باشگاه پرسپولیس دیده نمی شود اما رسول 
پناه قصد دارد با استفاده از قوانین فیفا تا زمان صدور 

حکم انضباطی اقدام به پرداخت طلب برانکو کند.
سرپرست باشــگاه پرسپولیس قصد دارد بیش از ۶۰ 
درصد این پــول را تا پایان هفته به حســابی که از 
ســوی فیفا اعالم شده است به برانکو پرداخت کند و 

مابقی آن را طی یک ماه آینده بدهد.
سیاســتی که با توجه به قوانین مالی و انضباطی در 
فدراسیون جهانی فوتبال برای باشگاه های بدهکار در 
نظر گرفته شــده اســت. از قرار معلوم ارجاع پرونده 

باشــگاه های بدهکار به کمیتــه انضباطی فیفا پس 
از اتمــام مهلت آن حدود یک ماه طول می کشــد و 
سرخ ها از همین مدت برای تسویه با برانکو استفاده 
می کننــد. در صورتی که این باشــگاه باز هم نتواند 
با شــاکی مد نظر خود تســویه کند مشمول یکی از 
بندهای جریمــه نظیر محرومیت از حضور در نقل و 
انتقاالت، کســر ۶ الی 9 امتیاز و محرومیت از حضور 

در رقابت های بین المللی روبه رو می شود.

وکیل برانکو: پرداخت قسطی را قبول #
نمی کنیم

در همیــن زمینــه دارو بوشــیچ، وکیــل برانکو در 
گفت و گو با فارس درباره اینکه آیا پرسپولیس پولی 
به حساب برانکو واریز کرده است اظهارکرد: تاکنون 
)عصردیروز(هیچ پولی به حساب برانکو واریز نشده و 
ما چک هم قبول نمی کنیم. تنها در صورتی از باشگاه 
پرسپولیس چک می گیریم که بتوانیم بالفاصله مبلغ 
این چک را به حســاب برانکو واریز کنیم.  وی افزود: 
باشــگاه پرســپولیس در تماســی که به تازگی با ما 
داشــته اعالم کرده تا 1۶ مرداد کل پول دســتیاران 
برانکو را پرداخت می کند، اما نمی تواند تمام مطالبات 
وی را بدهــد. البته پرســپولیس در ایــن تماس به 
صورت دقیق نگفت می تواند چه مقدار از پول برانکو 
را تا آن زمان بدهد. ما پرداخت پول برانکو به شــکل 

اقساطی را هم نمی پذیریم.

بازیکنان واترپلو پاسور برانکو شدند#
تیم واترپلو پرســپولیس با وجــود قهرمانی در لیگ، 
هیچ پرداختی به بازیکنان خود نداشــته و علت این 
موضــوع را بدهی این تیم به مربیــان فوتبال اعالم 

می کنند.
مهدی یزدانخــواه ملی پوش واترپلو در گفت و گو با 
ایسنا افزود: پرسپولیس در کل فصل تنها هزینه یک 
تی شرت، یک شلوارک و شاید 1۰ وعده نهار پس از 

مسابقه به بازیکنان داده باشد. 
تیم پرســپولیس با داشــتن بهترین ملی پوشــان و 
چند بازیکن جوان قهرمان شد اما خبری از پرداخت 

قراردادها نیست. 
انگار دو مربی تیم فوتبال که اسمشــان را نمی دانم 
)کالدرون و برانکو( رفته اند و باید پولشان را بدهند. 
نباید پرســپولیس به خاطر 5۰۰ یــا ۶۰۰ میلیون 
بدهی به  بازیکنان واترپلو خود را زیر سؤال ببرد و یا 

به دردسر بیندازد.

امیرمحمد ســلطان پور: شــاید همگان این فصل 
منتظر دست به جیب شدن رئال مادرید برای خرید 
ســتاره ها و پرداخت رقم های نجومــی بودند اما به 
وجود آمدن بحران شیوع ویروس کرونا همه برنامه ها 
را به هم ریخته اســت. این همه گیری ضربات سخت 
اقتصادی به تمامی باشگاه ها حتی باشگاه های بزرگ 
وارد آورده اســت. عالوه بر این نباید فراموش کنیم 
رئال مادرید این فصل با داشــتن همیــن بازیکنان 
کنونی موفق شــد بارســلونا را کنــار زده و قهرمان 
اللیگا شــود و این ترکیب نشان داد ظرفیت موفقیت 
در آینده را دارد که ســبب شــد پرز فعاًل به همین 
داشــته های خود قانع باشــد و برنامه های خود برای 
خرید ســتاره های گرانقیمت را به تعویق بیندازد. به 
همین دلیل کهکشانی ها در این پنجره نقل وانتقاالتی 
بیشــتر می خواهند برخی از بازیکنان اضافه خود را 
بفروشــند اما بــاز هم این دلیل نمی شــود برخی از 
ســتاره های بزرگی که همیشــه برای خرید در ذهن 
داشــتند را فراموش کننــد. در زیر بــه چند تن از 
اصلی ترین گزینه های خرید رئال مادرید در آینده ای 
نزدیک می پردازیم که به احتمال زیاد روزی آن ها را 

در پیراهن سفید تماشا خواهیم کرد:

کیلیان امباپه در سال #2021
این ســتاره جوان فرانســوی اصلی ترین هدف نقل و 
انتقاالتی رئال مادرید محســوب می شود. پرز کیلیان 
امباپه را به عنوان فوق ستاره نسل آینده رئال مادرید 
می شناســند که پس از پایان بازسازی استادیوم در 
ســال ۲۰۲۲ در پایتخت اســپانیا رهبری این تیم را 
بــر عهده خواهد گرفت. البته با وجود ابراز عالقه های 
رئال به او در گذشــته، این باشگاه تمامی برنامه های 
خود را برای خرید این ستاره جوان به تابستان آینده 
موکول خواهد کرد، یعنی زمانی که تنها یک سال از 
قرارداد امباپه باقی مانده باشــد تا بتواند او را با قیمت 
منطقی تری به اسپانیا بیاورد. فعاًل همه چیز بر طبق 
خواسته مادریدی ها پیش رفته چون امباپه سه تالش 
پاری ســن ژرمن برای تمدید قرارداد بــا او را ناکام 
گذاشته اســت. البته اگر حتی قرارداد او تمدید شود 
اما به این معنی نیســت رفتنش به رئال غیر ممکن 
خواهد بود چون مسلماً می توان بندی در آن گنجاند 

تا با قیمتی مشخص راهی تیمی مثل مادرید شود.

ادواردو کاماوینگا در سال #2021
یکی دیگر از بازیکنانی که رئال عالقه بســیار زیادی 

به خرید او دارد، بازیکن تیم رن فرانسه یعنی ادواردو 
کاماوینگاست. 

این پدیده 1۷ ســاله با نمایش درخشــانش در این 
فصل لیگ دســته اول فرانسه خود را به عنوان یکی 
از داغ ترین گزینه های نقــل و انتقاالتی فوتبال اروپا 
مطرح کرده اســت؛ اما باشگاه رن می خواهد تا جایی 
کــه می تواند رقم فروش را باال بــرده و حتی به 8۰ 
میلیون یورو برساند. تصمیمی که سبب شد رئال قید 
خرید وی در این تابستان را زده تا دوباره در تابستان 

آینده به سراغ او بیاید.
البته این خطر برای رئال وجود دارد که باشــگاه های 
غول دیگری مانند پاریس و بایرن منتظر نمانند و او 

را زودتر بخرند.

ارلینگ هالند در سال #2022
این مهاجم نروژی در همان زمانی که در ســالزبورگ 
بازی می کرد خود را به عنــوان یک پدیده بزرگ به 
جهان فوتبال معرفی کــرد و وقتی به دورتموند آمد 
بار دیگر ســطح بازی خود را باز هــم ارتقا داد. رقم 
۲۰ میلیون یورویی کــه زنبورها برای ارلینگ هالند 

پرداخت کردند اکنون مفت به نظر می رسد. 
در ابتدا گفته می شــد او بند فســخ ۷5 میلیونی در 
قراردادش دارد که بعدها تکذیب شــد اما این شایعه 
وجــود دارد که مینــو رایوال مدیــر برنامه های او به 
صورت شــفاهی از مدیران دورتموند قول گرفته که 
پس از دو فصــل دیگر، او را با قیمتــی منصفانه به 

فروش برسانند. 
در آن زمان قرارداد کریم بنزما با رئال تمام می شــود 
که البته با وجــود چنین فرم خوبی که دارد احتماالً 
قراردادش تمدید شود اما رئال باز هم به سراغ هالند 

خواهد آمد.

بنوآ بادیاشایل در سال #2020
دیگــر پدیده فوتبال فرانســه می توانــد تنها گزینه 
رئــال بــرای خرید در همین تابســتان باشــد. این 
مدافع 19 ســاله و عضو باشگاه موناکو با 3۰ میلیون 
یورو می تواند به فروش برســد و زیــن الدین زیدان 
همان گونه که پیشــنهاد یک مدافع جوان فوق العاده 
را در چند سال پیش در مورد رافائل واران داد اکنون 

یک گزینه خوب دیگر را کشف کرده است. 
رقم قیمت بادیاشــایل عقالنی به نظر می رســد و با 
توجه به فروش اشرف حکیمی، رئال بودجه خرید او 

را به راحتی دارد.

باشگاه بلژیکی مبلغ رضایت نامه بیرانوند را واریز کرد 

پول فروش»بیرو« در جیب »برانکو«
برنامه های بلندمدت »رئال« برای خرید ستاره ها

»امباپه« و» هالند«، شاید وقتی دیگر

ورزش: سیامک نعمتی در گفت وگو با 
سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، درباره 
برای چهارمین  قهرمانی پرســپولیس 
ســال متوالی اظهار کرد: خدا را شــکر 
توانستیم چهارمین قهرمانی متوالی را 
جشــن بگیریم. این در حالی است ما 
چهار هفته زودتــر روی کاغذ قهرمان 
شــدیم، اما از هشت هفته قبل از پایان 
لیگ این قهرمانی مشخص بود. ما پس 
از شــروع دوباره بازی ها وضعیت خیلی 

خوبی داشتیم.
بازیکن شماره 88 پرسپولیس تصریح 

کرد: فکر می کنم تیم ما امســال یکی 
از بهترین پرســپولیس های تاریخ بود 
و امیدوارم این روند ادامه دار باشــد. ما 
برای جام حذفی برنامه داریم و به دنبال 
قهرمانی مجدد در این رقابت ها هستیم. 
البته حضور در لیگ قهرمانان آسیا هم 
پیش روی ما قرار دارد و ان شــاءاهلل در 
این بازی ها هم سربلند از زمین بیرون 
بیاییم تا در این روزهای سخت که مردم 
مشکالت زیادی دارند، دل هوادارانمان 

را شاد کنیم.
وی درباره انتخابــش به عنوان بهترین 

هافبک ســال ۲۰18 لیــگ قهرمانان 
آسیا در نظرسنجی کنفدراسیون فوتبال 
آسیا ادامه داد: خوشبختانه اتفاق خیلی 
خوبی برای من رخ داد و این اتفاق خوب 

انتخابم به عنوان بهترین هافبک 
آسیا در سال ۲۰18 بود. واقعاً 

اتفاق فوق العاده ای بود. این 
در حالی است که بازیکنان 
خوبی در این نظرسنجی 
حاضر بودند. آن ســال 
برای من و پرســپولیس 
بود  خیلی ســال خوبی 

و حتی به فینال لیگ قهرمانان آســیا 
رسیدیم.

نعمتی افزود: دســت همه کسانی که 
به من در این نظرســنجی رأی دادند 
را می بوسم. از همه کسانی که در 
از من حمایت  این نظرسنجی 
کردند ممنونم. این افتخار و 
عنوان خیلی خوبی برای من 
آخرین  درباره  نعمتی  بود. 
وضعیــت خود افــزود: با 
توجه به امتیازگیری تیم 
و از آنجایــی که کادر فنی 

از من رضایت دارد می دانم روند خیلی 
خوبــی دارم و باز هم به پرســپولیس 
در ادامــه راه کمک می کنم. مهم ترین 
موضــوع برای همه مــا موفقیت و برد 
پرسپولیس است تا هواداران شاد شوند. 
امیدوارم روند خوبم را در جام حذفی و 
لیگ قهرمانان آسیا ادامه دهم تا باز هم 

سبب موفقیت های پرسپولیس شوم.
وی در مورد بازی با ذوب آهن و مراسم 
اهدای جام قهرمانی خاطرنشان کرد: ما 
این هفته بازی ســختی داریم، اما قرار 
است پس از بازی جام قهرمانی را به ما 

بدهند. جای هواداران در ورزشگاه خیلی 
خالی است. ما دوست داشتیم در کنار 
آن ها جام قهرمانی را باالی ســر ببریم 
و کنار هم جشــن بگیریم، اما به دلیل 
شرایط فعلی امکان این موضوع نیست. 
مهم ترین موضوع حفظ سالمتی همه 
مردم اســت اما ان شــاءاهلل در فرصتی 
مناســب این جشن را در کنار هواداران 
بگیریم. با ادامه رونــد خوبی که داریم 
جشــن های دیگری خواهیم داشــت 
امیدوارم بتوانیــم در کنار هواداران این 

موفقیت ها را جشن بگیریم.

نعمتی:  به دنبال قهرمانی مجدد در جام حذفی هستیم

ضد  حمله

کاپیتان فرش آرا شاگرد شمسایی شد
ورزش: دو بازیکن تیم ملی فوتســال ایران به تیم گیتی پســند اصفهان 

پیوستند. 
قدرت بهادری و علیرضا وفایی، ملی پوشان پیشین تیم های فوتسال فرش آرا 
مشهد و سوهان محمدسیمای قم پس از مذاکره با مدیران باشگاه گیتی پسند 
اصفهان قرارداد یکساله ای با این باشگاه امضا کردند و شاگرد وحید شمسایی 
شدند. همچنین سعید احمدعباسی بازیکن سال های گذشته گیتی پسند 

قرارداد خود را با این باشگاه به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. 

پاداش 200 دالری مجیدی به استقاللی ها
ورزش: تیم فوتبال اســتقالل با پیروزی مقابل سپاهان به رده دوم 
جدول رســید تا آبی پوشان به کســب عنوان نایب قهرمانی لیگ 

امیدوار شوند. 
پــس از این پیــروزی فرهاد مجیدی در اقدامی جالب شــخصاً به 
بازیکنان تیمش پاداش داد. وی در حرکتی که پیش از این توسط 
برانکو در پرســپولیس انجام می شد به هر کدام از بازیکنان و کادر 
فنــی این تیم مبلغ ۲۰۰ دالر پاداش داد تا بازیکنان این تیم برای 

بازی با شهرخودرو با روحیه مضاعف به مصاف حریف بروند.

مانع سخت طارمی برای جدایی از ریوآوه 
ورزش: به نقل از روزنامه Ojogo پرتغال، باشگاه ریوآوه برای موافقت 
با جدایی مهــدی طارمی، بهترین گلــزن و بازیکنش در فصل اخیر 
لیگ برتر پرتغال 1۰ میلیون یــورو می خواهد. قیمتی که پرداختش 
برای تیم های مطرح پرتغال همانند اســپورتینگ با توجه به مشکالت 
مالی امکان پذیر نیســت. پیش از این رئیس باشــگاه ریوآوه از پایین 
بودن پیشــنهادهای مالی سه تیم بزرگ پرتغال شامل بنفیکا، پورتو و 
اســپورتینگ برای خرید طارمی در مقایسه با قیمت تعیین شده برای 
این بازیکن خبر داده بود. براگا یکی از تیم هایی اســت که در صورت 
فروش مهاجــم برزیلی  به یک تیم لیگ برتــر انگلیس با قیمت 3۰ 
میلیون یورویی قصد دارد به صورت جدی وارد مذاکره با ریوآوه برای 

خرید مهدی طارمی شود.

پاسخ سرمربی آنتورپ  درباره وضعیت بیرانوند
ورزش: ســرمربی کــروات تیــم فوتبــال آنتورپ دربــاره وضعیت 
دروازه بانــی تیمــش در فصل جاری به صحبــت پرداخت.  به نقل از 
ســایت دالماپورتال، ایوان لکو در پاســخ به این پرســش که از بین 
این دو دروازه بان کدام یــک دروازه بان اصلی آنتورپ در فصل جدید 
هســتند گفت : بهترین و آماده ترین دروازه بان در هر بازی به میدان 
خواهد رفت. دوران مربی دروازه بان ها دوســت من است و به خوبی با 
دروازه بان ها کار خواهد کرد. نظر او برای من بسیار اهمیت دارد کدام 
دروازه بان االن آمادگی بیشتری دارد. او با هر دو دروازه بان کار خواهد 

کرد و نظر می دهد. 

پاسخ منفی تیم ملی فوتسال ایران به مراکش
ورزش: فدراســیون فوتبال مراکش از تیم ملی فوتسال ایران دعوت کرده 
بود در تورنمنتی که قرار است آذرماه در این کشور برگزار شود حضور یابد 
اما ایران به درخواســت مراکش پاسخ منفی داده است. فدراسیون فوتبال 
مراکش قصد دارد در آذرماه تورنمنت چند جانبه فوتسال برگزار کند. این 
کشــور از تیم ملی فوتسال ایران هم دعوت کرده بود که در این تورنمنت 
حاضر شود اما ایران به پیشنهاد این کشور پاسخ منفی داده است. نامشخص 
بودن وضعیت ســفرهای خارجی به خاطر شیوع مجدد کرونا از یک سو و 
نامشخص بودن تیم های شــرکت کننده در این تورنمنت از دالیل پاسخ 

منفی ایران است.

ترابی به بازی با ذوب آهن می رسد
ورزش: مهــدی ترابی کــه در چند بازی اخیر پرســپولیس به دلیل 
مصدومیت حضور نداشــت از دیروز و بــا آغاز دوباره تمرینات پس از 
یک روز تعطیلی، همراه با ســایر بازیکنان به تمرین پرداخت. علیرضا 
حقیقت پزشــک تیم پرســپولیس در این خصوص به رسانه رسمی 
باشگاه گفت: ترابی در تمرینات گروهی حاضر شد و دقایقی با بدنساز 
تیم به صورت اختصاصی کار کرد. امیدواریم این بازیکن مشکلی برای 
بازی با ذوب آهن نداشته باشــد تا در صورت صالحدید کادرفنی، در 

فهرست این دیدار قرار بگیرد.

منهای فوتبال

 ماجرای تیمداری استقالل 
در بسکتبال چه بود؟

ورزش: فریده شــجاعی، نایب رئیس بانوان فدراسیون بسکتبال 
که در جلســه ای با ســعادتمند از او قول گرفته بود این باشگاه 
در لیگ بســکتبال بانوان تیمداری کنــد از رفتار او انتقاد کرد. 
او درباره ماجرای تیمداری اســتقالل در بســکتبال گفت: چند 
ماه پیش زمانی که احمد ســعادتمند برای مدیرعاملی باشــگاه 
استقالل برگزیده شد دیداری با او داشتم. همان طور که می دانید 
باشگاه اســتقالل هنوز مطالبات منصور پورحیدری را پرداخت 
نکرده، البته من غیر از این موضوع و تبریک سمت جدید جناب 
سعادتمند، پیشــنهاد حضور تیم استقالل در لیگ های بانوان و 
آقایان را مطرح کردم. مدیرعامل اســتقالل آن روز از من براورد 
هزینه خواست و من گفتم با مبلغی کمتر از یک میلیارد تومان، 
اســتقالل می تواند در ســوپرلیگ بانوان تیمی مدعی قهرمانی 
داشــته باشــند. حتی چند گزینه مربیگری را هم به باشــگاه 
اســتقالل معرفی کردیم اما پس از مدتی متأسفانه جواب تلفن 
من و حتی علی )پســر مرحوم  پورحیدری و فریده شجاعی( را 

هم ندادند. 

دوئل های تماشایی ستاره های شطرنج ایران
ورزش: 13شــطرنج باز برتر ایــران در تورنمنــت آنالینی که 

فدراسیون در نظر گرفته با هم رقابت می کنند.
مسابقات جام قهرمانی اساتید منتخب شطرنج ایران )بزرگداشت 
مدافعان سالمت( با اعالم فدراســیون شطرنج آغاز می شود. در 
این مســابقات بیشتر شطرنج بازان مطرح کشور در بخش مردان 
و زنــان در یک جدول به صورت آنالین بــه رقابت می پردازند. 
این دور از مسابقات بزرگ ترین رویداد شطرنج سال خواهد بود. 
مســابقات تا روز پنجشــنبه 1۶ مردادماه به طول می انجامد و 
همراه با جوایز نقدی اســت. به نظر می رســد رویارویی بزرگان 
شــطرنج ایران به ویژه در بخــش زنان و مــردان می تواند نگاه 
خیلی ها را به خود جلب کند. تصور کنید ســارا خادم الشریعه و 
پرهام مقصودلو به عنوان پدیده های سال های اخیر شطرنج ایران 

رودرروی هم قرار خواهند گرفت.

بابک نظافت: 
دوست دارم از بسکتبال خداحافظی کنم

ورزش: بازیکن ســابق تیم ملی بســکتبال ایران گفت: دوست 
دارم از لیگ خداحافظی کنم اما دوســتان بــه من لطف دارند 
و می خواهنــد با آن ها همکاری کنم. بابک نظافت درباره آخرین 
وضعیت خود بــرای حضور در فصل جدید رقابت های لیگ برتر 
بســکتبال توضیح داد: حقیقت این است در این  چند وقت اخیر 
دنبال این بودم یکسری کارهای عقب افتاده و پیش رو را انجام 
دهم در حال حاضر مشخص نیست با کدام تیم به توافق خواهم 
رسید، فعاًل هیچی  در مورد قراردادم برای فصل جدید مشخص 
نیست. گارد سابق تیم ملی بســکتبال ایران که سابقه بازی در 
تیم هایی چون مهرام تهران، لوله آ اس شیراز، شهرداری گرگان 
و نفت آبادان را دارد با داشــتن ۴۴ ســال سن از با سابقه ترین 

بسکتبالیست شاغل در لیگ است.

 دوچرخه سواری ایران 
اجازه حضور در قهرمانی جهان را ندارد!

ورزش: مســابقات دوچرخه ســواری جاده قهرمانی جهان ۲۰ 
تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۰)3۰شــهریور تا ۶مهر( در سوئیس برگزار 
می شود. فدراسیون ایران برای حضور در این رقابت ها درخواست 
دعوت نامه کرده بود اما در این میان به نظر می رسد شرایط برای 
حضور رکابزنان ایرانی فراهم نباشــد چراکه با توجه به شــیوع 
ویروس کرونــا اتحادیه جهانی دوچرخه ســواری اجازه حضور 
برخی از کشــورها از جمله ایران را در این رقابت ها صادر نکرده 

است. 
از طرفی زمانــی که این اجازه صادر شــود، ایرانی ها باید برای 
گرفتن ویزای ســوئیس اقدام کنند که این مســئله هم زمانبر 
است و این در حالی است تنها ۴8 روز تا آغاز رقابت ها باقی مانده 

است.

 اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای شماره  139860308001002797 مورخ  1398/07/28  هیئت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نساء دستگردی   فرزند زینل  بشماره شناسنامه 3 صادره از بیرجند  
و کد ملی 0652338364  درششدانگ یکقطعه محوطه مشتمل بر اتاقک به مساحت 164/55 متر مربع قسمتی 
از پ��الک 1396 � اص��ل بخش 2 حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت آقای رجبعلی مددی پور محرز گردیده 
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ-9903758
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/28                           تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/14                          

علی فضلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره  139760308001001124   مورخ  99/03/30 هیئت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حسین مددی پور  فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 2 صادره 
از بیرجند  و کد ملی 0652322468 درششدانگ یکقطعه محوطه مشتمل بر اتاقک به مساحت 164/06 متر مربع 
قس��متی از پالک 1396 � اصل بخش 2 حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت آقای رجبعلی مددی پور محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9903759
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/28                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/14                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره  139760308001001123   مورخ  99/03/30 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حسین مددی پور  فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 2 صادره از بیرجند  و 
کد ملی 0652322468 درششدانگ یکقطعه محوطه مشتمل بر اتاقک به مساحت 156/83 متر مربع قسمتی از 

پالک 1396 � اصل بخش 2 حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت آقای رجبعلی مددی پور محرز گردیده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ-9903760
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/28                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/14                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

 اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی -   اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره  139760308001001122  مورخ  99/03/30 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حسین مددی پور  فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 2 صادره از بیرجند  و 
کد ملی 0652322468    در شش��دانگ یک قطعه محوطه مش��تمل بر سه دربند مغازه به مساحت 16/ 479 متر 
مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رجبعلی مددی پور محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9903762
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/28                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/14                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139960308001000843  مورخ  99/03/26 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم سیده وحیده فاطمی فرزند سید حسین    بشماره شناسنامه و کد ملی 5230015683 
صادره از اسدیه در ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 166/47 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی 
بخش 2 از محل مالکیت آقای نوروز دستی گردی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9903749
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/28                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/14                          
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )927773(علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تغییرات شرکت شخم ران مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8895 و شناسه ملی 10380246528

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,07,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردید: آقای محمدرضا برادران عالف به کدملی 5229508493 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 2ـ آقای بهروز برادران 
عالف به کدملی 0945348444 به سمت رئیس هیئت مدیره 3ـ آقای بهزاد برادران عالف به کدملی 0922926360 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 98,6,26 انتخاب گردیدند 2 - حق امضای کلیه اوراق , چکها و اسناد 

رسمی و تعهدآور وبانکی با امضای منفرد مدیرعامل به همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )927800(

آگهی تغییرات شرکت مشهد پالست شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2143 و شناسه ملی 10380169046

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,05,22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی ناظران به شماره ملی 0946813248 به سمت 
ناظران به شماره ملی  نائب رئیس هیئت مدیره اصغر  بهار به شماره ملی 0943158990 به سمت  رئیس هیئت مدیره افسانه رزاقی 
0938415719 به سمت مدیرعامل و مونا ناظران به شماره ملی 0940060035 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
اعتبار  مهر شرکت دارای  با  ناظران( همراه  اصغر  )آقای  امضاء مدیرعامل  به  تعهد آور شرکت  و  بهادار  اوراق  و  اسناد  کلیه  و  شدند 

میباشد.

س
,  9

90
44

93

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

برگ س���بز خودروی پراید131 مدل 1392 رنگ مشکی 
به شماره انتظامی 148ه�64 ایران 36  شماره موتور 
 NAS411100D1244367 4834663 و شماره شاسی
به مالکیت حسام حسابی نامقی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آ
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اینجان���ب حس���ین بهش���تی ن���ژاد   مالک خ���ودروی 
س���واری س���مند ال ایک���س  ب���ه ش���ماره ش���هربانی

بدن���ه  ش���ماره   96 د   796 ای���ران   32
موت���ور  ش���ماره  و   NAAC91CC0AF816957
12488164681 بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای 
رونوش���ت المثنی اس���ناد مذک���ور را نم���وده ام . لذا 
چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد  
ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقی س���ازمان فروش 
ش���رکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان 
س���مند مراجعه نماید . بدیهی است از انقضا مهلت 
مزب���ور طب���ق ضواب���ط مق���رر اق���دام خواه���د ش���د .

دی
قو

مف
هی 

آگ

س���ند و فاکتور فروش خودرو نوع س���واری سیس���تم 
پ���ژو  GLXI-405 به رنگ نق���ره ای متالیک مدل 1390 
به ش���ماره موتور 12490164744به ش���ماره شاس���ی 
پ���اک  ش���ماره  ب���ه    NAAM11CAXBR557956
446ج88-ای���ران95 بنام مهر خاتون امیریان مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . ,ع
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3 برگ سند موتور سیکلت پرواز 125 رنگ مشکی 
مدل 95  به ش���ماره موتور 390012 و ش���ماره تنه  
9513793 به ش���ماره انتظامی84945ایران 774 
به مالکیت احسان جوادی نیا  مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناس���نامه )برگ س���بز( خ���ودرو وانت نیس���ان تیپ 
2400ب���ه رن���گ آبی – روغن���ی مدل 1390 به ش���ماره 
پاک 513ج55-ایران 95 به ش���ماره موتور 583072 
ب���ه ش���ماره شاس���ی NAZPL140TBO295908 بنام 
فاطمه محمدی پ���ور مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد  ,ع
99

04
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قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز خودروی جک مدل 1395 رنگ س���فید به 
ش���ماره انتظام���ی 711ن35 ایران 36  ش���ماره موتور 
شاس���ی  ش���ماره  و   HFC4GB23CG3471320
مری���م  مالکی���ت  ب���ه   NAKNG721XGB133896
حس���ینی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
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آ

و  راه  کل  اداره  ب���ه  مرب���وط  شناس���ایی  کارت 
شهرس���ازی اس���تان سیس���تان و بلوچس���تان ب���ه 
ش���ماره  0000016129 بنام آقای غامرضا سبزه بان 
ب���ه ک���د مل���ی 3620321590 مفقود گردی���ده و از 

درجه اعتبار ساقط است ,ع
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04
50
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ی 
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آ

برگ س���بز،برگ کمپانی  نوع موتورس���یکلت سیستم 
ایران���ا  تی���پ CDI125 ن���ام مالك:مرتض���ی حمزئ���ی  
تن���ه   ش���ماره    NFA*1038782  : موت���ور  ش���ماره 
NFA***125A8850712 شماره پاك :761-39452

م���دل 1388 مفق���ود گردیده واز درجه اعتبار س���اقط 
می باشد  ,ع

99
04

51
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گه
آ

,ع
99

04
51

0

اینجان���ب فاطمه راهرو مالک خودروی س���واری پژو 
206 به شماره شهربانی 52 ایران 282 ج 26 شماره 
بدن���ه NAAP03ED5BJ518379 و ش���ماره موتور 
14190023666 بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای 
رونوش���ت المثنی اس���ناد مذک���ور را نم���وده ام . لذا 
چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد  
ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقی س���ازمان فروش 
شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان 
س���مند مراجعه نماید . بدیهی اس���ت پس از انقضا 
مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد .

دی
قو

مف
هی 

آگ

ب���رگ س���بز خ���ودروی پ���ژو 206 م���دل 1397 رن���گ 
س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 227ق52 ای���ران 74  
ش���ماره موت���ور 174B0038897 و ش���ماره شاس���ی 
مجتب���ی  مالکی���ت  ب���ه   NAAP13FE8JJ676524
کوثری کاخکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
99
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دی

قو
مف
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گه

آ

اصل برگ س���بز خودروی س���واری سایپا 141SX مدل 
1390 ب���ه ش���ماره انتظام���ی 65 ای���ران 184 ن 17و 
شماره شاسی S3482290344441  و شماره موتور 
41086976 متعل���ق ب���ه آق���ای رض���ا ج���د کاره مفقود 

گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد 
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آ

ق���رارداد ش���ماره 2606 م���ورخ 81/3/19 موضوع یک 
قطعه زمین به شماره پاک 193 از طرح 50 هکتاری 
فاز 2 صدرا به مس���احت 230 مت���ر مربع به مالکیت 
محم���د رضا تاجدانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )927759(

آگهی تغییرات شرکت آبریز سازه توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 30971 و شناسه ملی 10380461981

ملی  کد  عالمتیان  ابراهیم  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,02,07 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
1062808703 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای هادی اسماعیل پور کد ملی 0940852926 به سمت نایب رئیس هیئت 
باقیمانده  مدت  برای  مدیره  هئیت  وعضو  مدیرعامل  سمت  به   0849434432 کدملی  حیدری  داود  سید  آقای  مدیره 
تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 1400,05,01 انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت با امضای مشترک 

دونفر از سه نفر اعضای هئیت مدیره و مهر شرکت معتبر است 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )927763(

آگهی تغییرات شرکت توس صیفی شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 21920 و شناسه ملی 10380374053

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,02,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدحسین ساالرپیشه به سمت 
رئیس هیئت مدیره، آقای رضاباقرزاده یزدی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای رضا سمیعی کماکان بعنوان مدیر 
عامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و متغیر رئیس هیئت مدیره 
و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت صادر و معتبر میباشد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )927788(

آگهی تغییرات شرکت طوس سیر رضوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 40057 و شناسه ملی 10380559125

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,02,08 به استنادنامه شماره 77,99,552مورخ 1399,04,11 
سازمان اتوبوسرانی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی صاحبی شورابی کد ملی : 0918749468 آقای ضیاء الدین صاحبی 
کد ملی : 0918740827 آقای محمدرضا یوسف پورسیفی کد ملی : 2592998217 به سمت اعضاء هیئت مدیره برای 2 سال انتخاب 
گردیدند : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین پژوهان ایرانیان شناسه ملی :14006282050 2- به سمت بازرس اصلی آقای 
غالمرضا رضائی کدملی: 3369326558 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه قدس جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شدند.
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کارت پروانه موقت اینجانب علیرضا رسولی 
ب���ه ش���ماره اختصاص���ی 30852909 متولد 
1367/03/03 تابعی���ت افغانس���تان مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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سه شنبه 14 مرداد 1399

 14 ذی الحجه1441 4 آگوست 2020  سال سی و سوم  شماره 9311  

سیما و سینماسیما و سینما

گفتوگو

نگاهی  به پرسابقه ترین نمایش کشور در حوزه اجرای عمومی 
در گفت و گو با محمود فرهنگ

30 سال با»خورشید کاروان« 

ایرنا: کارگردان »خورشید کاروان« گفت: در صورت فراهم بودن شرایط به  
ویژه در ســایه شیوع ویروس کرونا، برای بزرگداشت ۳۰ سالگی این نمایش 
برنامه های متعددی از جمله تولید و اجرای مجدد آن به عنوان پرسابقه ترین 
نمایش کشــور در حوزه اجرای عمومی را برای ایام ماه محرم و صفر مدنظر 
داریم. نمایش »خورشــید کاروان« که براساس نمایش نامه هیهات به قلم 
ابوباسم)محمد( حیادار توسط مهدی متوسلی از نمایش نامه نویسان شناخته 
 شده کشور بازنویسی شده است، برای نخستین بار ۲۹ سال پیش در ایام ماه 

محرم و صفر به صحنه رفت.
طی این ایام هنرمندان تئاتر نام آشــنایی در قالب بازیگران، گروه اجرایی و 
کارگردانی این اثر با نمایش »خورشید کاروان« همراه بودند که طی بیش از 
یک دهه اخیر محمود فرهنگ، سکاندار کارگردانی اجرای این اثر بوده است.

همچنین »خورشــید کاروان« یکی از مهم ترین رکوردهای تاریخ  تئاتر 
معاصر ایران را به خود اختصاص داده و پرســابقه ترین نمایش در حوزه 
اجرای عمومی اســت. در صورت فراهم بودن شرایط در سال جاری به 
سبب شیوع ویروس کرونا اگر شاهد به صحنه رفتن این اثر در ایام ماه 
محرم و صفر باشــیم، »خورشید کاروان« سی امین سال اجرای خود را 

پشت سر خواهد گذاشت.
همچنین این اثر نمایشی به  عنوان یکی از آثار موفق در عرصه تئاتر دینی که 
براساس روایات مشهور دیر راهب به حوادث پس از واقعه عاشورا می پردازد 
عالوه بر اجرا در بسیاری از نقاط کشور، در کشورهایی مانند امارات، انگلیس 

و هلند نیز به صحنه رفته است.
با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور که از ابتدای اسفند ماه ۱۳۹۸ تا به 
امروز ادامه داشته و طی چند وقت اخیر شاهد آغاز موج دوم این ویروس در 
برخی از استان ها و شهرستان ها بودیم، همین عامل موجب تغییر برنامه های 
مختلــف فرهنگی و هنری در قالب تولید و اجرای عمومی آثار یا همچنین 
تغییرات بنیادین در برگزاری رویدادهای جشنواره ای عرصه تئاتر کشور شده 

است.
با توجه به آنکه در آســتانه ماه محرم قــرار داریم با محمود فرهنگ درباره 
چندوچون و کم وکیف این اثر نمایشــی در قامت تولید و اجرای عمومی آن 
با توجه به شیوع ویروس کرونا و اهمیت این نکته که در صورت اجرا شدن 
شاهد ۳۰سالگی به صحنه رفتن نمایش »خورشید کاروان« خواهیم بود، به 

گفت وگو پرداختیم.

اجرای »خورشید کاروان« بستگی به شرایط کرونا دارد#
محمود فرهنگ با اشاره به آنکه شیوع ویروس کرونا 
در کشور تمامی فعالیت های اجرایی در شاخه های 
مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را 
دستخوش تغییر کرده است، گفت: هنرمندان تئاتر 
نیز با توجه به تأثیرات شیوع ویروس کرونا شاهد 
تغییرات مختلفی در شیوه تولید و اجرای عمومی 

آثار نمایشی بودند.
وی ادامــه داد: ما نیز در گروه فرهنگی هنری فدک که مســئولیت تولید و 
اجرای نمایش های دینی، مذهبی و دفاع مقدس را مدنظر دارد، امســال نیز 
در حال پشت سر گذاشــتن اقدام های نخستین برای فراهم کردن شرایط 
اجرای نمایش »خورشــید کاروان« در ایام ماه محرم و صفر خواهیم بود، اما 
باید ببینیم شــرایط اجرای این اثر با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور 

چگونه خواهد بود.
کارگردان نمایش »خورشــید کاروان« گفت: در گام های نخستین ابتدا 
برنامه ریزی برای آغاز تمرینات این اثر نمایشی و همچنین مواردی که 
به پیش تولید و فراهم ســاختن اجرای این اثر مربوط می شود، مطابق 
سنت پیشــین در دستور کار قرار گرفته اســت. تالش تمامی اعضای 
گــروه نمایش »خورشــید کاروان« و همچنین گــروه فرهنگی هنری 
فدک بر آن اســت که مطابق ســال های گذشته بتوانیم این اثر را برای 
 میزبانــی از مخاطبان ســوگوار اباعبداهلل)ع( در ایــام ماه محرم و صفر 

آماده کنیم.
وی با تأکید بر آنکه امسال اگر شاهد به صحنه رفتن این اثر نمایشی باشیم 
می توانیم بزرگداشت سی امین سال اجرای آن را نیز برگزار کنیم، تصریح کرد: 
این خود مهم ترین دستاورد تئاتر دینی در کشور است که سابقه طوالنی ترین 
اجرا در تاریخ تئاتر ایران به نمایشــی دینی با محوریت داستان قیام عاشورا 

بازمی گردد.

برای اجرا، تابع قوانین ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم#
فرهنگ یادآور شد: مسئله مهم آن است که ما نیز مانند دیگر هنرمندان تابع 
قوانین ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
هستیم که ببینیم آیا طی روزها، هفته ها و ماه های پیش رو شرایط فعالیت 
هنرمندان در عرصه تئاتر در حوزه تولید و اجرای عمومی آثار فراهم خواهد 

بود یا نه؟
مدیر دفتر تئاتر دینی مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تصریــح کرد: از دیگر اقداماتی که در حوزه پیش تولید نمایش »خورشــید 
کاروان« تاکنون صورت گرفته است، رایزنی با مدیران سالن ها و تماشاخانه ها 
برای اجرای این اثر در صورت فراهم بودن شــرایط است که خوشبختانه با 
وجود آنکه هنوز محل قطعی اجرای این اثر مشخص نشده، اما تاکنون چند 
ســالن و نهاد فرهنگی برای میزبانی از این نمایش اعالم آمادگی و همکاری 

کردند.
فرهنگ در پاســخ به خبرنگار فرهنگی ایرنا درباره ویژه برنامه هایی که برای 
۳۰سالگی به صحنه رفتن »خورشید کاروان« مدنظر این گروه نمایشی است، 
گفت: تردیدی وجود ندارد که فصل مهمی از برنامه ریزی های مسئوالن و گروه 
اجرایی برای بزرگداشــت سی امین سال به صحنه رفتن نمایش »خورشید 

کاروان« استوار شده است.
وی خاطرنشــان کرد: اجازه بدهید ابتدا به صحنه رفتن یا نرفتن »خورشید 
کاروان« در ایام ماه محرم و صفر امسال به سبب شیوع ویروس کرونا مشخص 
شود و در صورت مشخص شدن این مسئله، ویژه برنامه های خاصی که برای 
بزرگداشت ۳۰ســالگی »خورشید کاروان« مدنظر خواهد بود، اطالع رسانی 

خواهد شد.

 سیما و ســینما/ زهره کهندل این شب ها 
مخاطبان شــبکه سالمت شاهد بازپخش فصل 
چهارم مســابقه »شــهروند و مافیا« هستند، 
مســابقه ای متفــاوت که اســتقبال مخاطبان 
تلویزیــون از چهــار فصل قبلــی آن موجب 
ادامه ســاخت فصل های بعدی اش شده است. 
این مســابقه که در بین ۱۰ برنامه پرمخاطب 
صداوسیما در نوروز امسال بوده است، مقدمات 
ســاخت فصل پنجم خــود را در دوران کرونا 
سپری می کند. مسابقه »شهروند و مافیا« که با 
استقبال مخاطبان تلویزیون روبه رو شده است، 
بنا دارد به مخاطبان قدرت تشخیص بدهد تا در 
عصر اطالعات، سره را از ناسره تشخیص بدهند. 
بــه باور تهیه کننــده این برنامه، »شــهروند و 
مافیا« به شبکه سالمت آمد، چون هدف گذاری 
اصلی اش ارتقای مهارت های فردی و باال بردن 
قدرت تشــخیص افراد است. دیدگاه این شبکه 
تلویزیونی ســالمت روانی و فردی جامعه است 
و این ماهیت کاری ما در مســابقه »شهروند و 
مافیا« اســت. ما به دنبال ســرگرمی کاذب یا 
اصطالحاً شلنگ تخته که در برخی از مسابقات 
وجود دارد نیســتیم بلکه در عیــن جذابیت، 
اطالعات  می دهیم و ســرگرم  کننده هســتیم؛ 
کپی نیســتیم و اورجینالیم. در ادامه با علیرضا 
ســلطانی، تهیه کننده برنامه »شهروند و مافیا« 
درباره جزئیات ساخت فصل جدید این مسابقه 
گفت وگــو کردیم. وی توضیــح می دهد: هنوز 
ســاخت فصل پنجم برنامه شروع نشده است، 
مســابقات انتخابی بین ثبت نام کنندگان انجام 
شــده و دنبال مکان مناســبی هســتیم که با 
حفظ پروتکل های بهداشتی بتوانیم فصل جدید 

مسابقه را ضبط کنیم.
وی دربــاره اینکه آیا برای ضبــط برنامه نیاز به 
فضای باز است، توضیح می دهد: نیاز به فضای باز 
نیست، اما فضای استادیوم باید باالی ۸۰۰ متر 
باشد تا شرکت کننده ها و عوامل در شرایط فشرده 
نباشند و تا حد امکان فاصله فیزیکی رعایت شود. 
با وجود اینکه همه باید ماسک بزنند، باید گروهی 
را برای حفظ ســالمت و رعایــت پروتکل های 

بهداشتی در استودیو مستقر کنیم.

ثبت نام 18هزار متقاضی#
سلطانی با بیان اینکه برای فصل جدید مسابقه 
۱۸هزار نفر درخواست کننده داشتیم، می گوید: 
بســیاری از متقاضیان فکر می کردند هر کسی 
ثبت نام کند مستقیم وارد مسابقه می شود، ولی 
وقتی گفتیم که آزمــون داریم 4هزار نفر برای 
آزمون داوطلب شــدند که از میان آن ها حدود 
۸۰۰ نفر انتخاب شدند. این ۸۰۰ نفر برای بازی 
در 6 فصل گزینش شده اند و در هر فصل ۱۲۰ 
نفر بــا هم رقابت می کنند که در واقع  تا فصل 
دهم را با همین شرکت کنندگان بستیم و ۱۸۰ 

قسمت ضبط خواهیم کرد. 

وی با بیان اینکه مردم این شب ها تماشاگر تکرار 
فصل چهارم این مسابقه هستند که اوایل امسال 
روی آنتن شبکه سالمت رفت، عنوان می کند: بنا 
داریم ضبط فصل پنجم را از اواخر مرداد شــروع 
کنیم و حتی همزمان با پخش، قسمت هایی که 
آماده شــده را تدوین کنیم و به پخش برسانیم، 
امیدواریم از اوایل مهر یا اواخر شهریور ماه، مردم 

شاهد فصل پنجم مسابقه باشند. 
وی درباره شکل اجرای مسابقات در زمان کرونا 
که شــرکت کننده ها باید ماســک روی صورت 
داشته باشــند، یادآور می شــود: پروتکل های 
بهداشــتی ســازمان صدا و ســیما برای تمام 
برنامه ها باید رعایت شود و ما نیز به آن پایبند 
هستیم. بر این اســاس همه اعضای حاضر در 
اســتودیو باید ماسک داشته باشــند البته باید 
وارد مرحله ضبط شــویم تــا ببینیم که بازی 
شرکت کننده ها با ماسک چطور می شود. چند 
بازی را به صورت آزمایشی ضبط می کنیم تا به 

شکل مطلوب برای اجرای مسابقه برسیم.

اهمیت جذابیت محتوا#
سلطانی درباره دالیل جذابیت مسابقه »شهروند 
و مافیا« توضیح می دهد: ســلیقه مخاطبان در 
انتخاب شبکه های تلویزیونی تغییر کرده است. 
مثاًل در گذشــته مخاطبان روی چند شــبکه 
خاص متمرکــز بودند و منتظــر بودند برنامه 
دلخواهشــان از آن شــبکه پخش شود، ولی با 
تنوع بخشــی به شــبکه های تلویزیون، اهمیت 
جذابیــت محتوا، خودش را نشــان داد. اکنون 

مخاطب بین شبکه ها جست وجو می کند و دیگر 
به اسم شبکه توجهی ندارد. مثاًل اکنون شبکه 
نسیم، برنامه چشمگیری ندارد و با افت مخاطب 

روبه رو شده است. 
وی با تأکیــد بر اینکه مخاطــب دنبال برنامه 
جذاب اســت، خاطرنشــان می کند: مســابقه 
»شــهروند و مافیــا« به این دلیل که شــکل 
جدیدی از مســابقه بود و با ســایر مســابقات 
تلویزیونی تفاوت چشــمگیری داشت، مخاطب 
را جذب خودش کرد. هر فصل حدود ۱6۰ نفر 
شرکت کننده دارد که حضور آدم هایی با تیپ ها 
و دیدگاه های مختلف موجب جذابیت مســابقه 
می شــود. ضمن اینکه خود بازی »شــهروند و 
مافیا« هم بی تأثیر در محبوب شدن این برنامه 
نیست. مافیا یک بازی پیچیده و چندالیه است 
که موجب می شــود مخاطب از تماشــای آن 
لــذت ببرد. گفت وگوهــا، چالش ها، مذاکرات، 

استدالل ها و هیجاناتی که در بازی رخ می دهد، 
مزید بر علت جذابیت این برنامه می شود. 

وی با بیان اینکه راوی فصل آینده هم »علیرام 
نورایی« خواهد بود، خاطرنشان می کند: از اجرا 
و روایت علیرام نورایی، بازخورد خوبی گرفتیم. 
در این بازی به  جز گروه مافیا، شرکت کننده ها 
از هویت هم بی خبر هستند، ولی راوی می داند 
که چه کســی چه نقشــی دارد. اگــر راوی با 
شــرکت کننده ای شوخی کند یا ایما و اشاره ای 
داشته باشد، چون دیگر شرکت کننده ها حرفه 
ای هستند بالفاصله تشخیص می دهند که نقش 
آن شرکت کننده چیست. آنچه روی آن تمرکز 
داریم اینکــه اجرای راوی، روند عادالنه بازی را 
تحت تأثیر قرار ندهد. این کار ســختی بود که 

علیرام نورایی از پس آن برآمد.

لیگ مجزا برای بانوان#
ســلطانی درباره نوع گزینش شرکت کننده های 
فصل هــای بعــدی برنامه می گوید: مــا از همه 
شرکت کننده ها، دو بار آزمون گرفتیم. مرحله اول 
غربالگری بود تا ســطح شرکت کننده ها برایمان 
روشن شود. نفرات منتخب دور مقدماتی در دور 
دیگری از بازی های انتخابی شــرکت کردند که 
تلفیقی از آموزش و امتحان بود. وقتی آن ها بازی 
می کردند، داورها در ورک شاپی، اشتباهاتشان را 
می گفتنــد و در انتها به آن ها نمره می دادند. در 
نهایت فهرست نفراتی که شــرکت کرده بودند 
همراه با نمراتشــان در پورتال برنامه بارگذاری 
شــد، در واقع مســیر شــفافی را برای انتخاب 

شرکت کننده ها طی کردیم. 
وی با تأکید بر اینکه جذابیت این بازی به کیفیت 
بازیکنان آن است، خاطرنشان می کند: بچه های 
کم سن و سال، قدرت استدالل پایین تری دارند؛ 
بنابراین مالک گزینش را ســن قرار ندادیم بلکه 

قدرت بازی ها برایمان اهمیت داشت. 
به گفتــه وی، در فصل های بعدی نیز خانم ها در 
گروه هــای جداگانه در مســابقه حضور خواهند 
داشت، ولی از آنجا که تعداد شرکت کنندگان خانم، 
یک هشتم کل شرکت کنندگان بود و پیدا کردن 
بازیکن حرفه ای در این جامعه آماری، ســخت تر 
بود، تعداد برنامه هایی که گروه خانم ها با هم رقابت 
می کنند کمتر است. به گفته سلطانی، گروه تولید 
در حال طراحی ســازوکاری برای در نظر گرفتن 

لیگ مجزای بانوان در این برنامه هستند.

شناخت سره از ناسره#
تهیه کننده مسابقه »شهروند و مافیا« تأکید دارد: 
ایــن بازی ترویج دروغگویــی و تظاهر نمی کند 
بلکه مهارت افزایی برای تشخیص دروغگو است 
و می گوید در بازی مافیا، حداقل نفرات خودشان 
را بین نفرات اصلی مخفی می کنند یعنی از میان 
۱۰نفر شرکت کننده، سه نفر نقش مافیا را دارند 
و رقابت اصلی بین هفت نفر شهروند است. جالب 
اینکه هر وقت شــهروندها پیروز بازی می شوند 
مخاطبان برنامه خوشحال می شوند و از برد مافیا، 

ناراحت می شوند. 
وی ادامه می دهد: ۱۲۰ قســمت از این برنامه 
که روی آنتن رفت به مــا چنین بازخوردی از 
ســوی مخاطبان را داد. مخاطب با شهروندان 
همذات پنداری می کند و دوست دارد شهروندان 
با هوش و ذکاوت خودشــان، مافیا را شناسایی 
کنند؛ بنابراین شناخت دروغگو و فریبکار، اصل 
بازی است. مهارت تشخیص دروغگو را در این 
بازی یاد می گیریم تــا اگر در موقعیتی نیاز به 
شناخت آدم ها داریم، به این مهارت دست پیدا 

کنیم. 
ســلطانی با اشــاره به اینکه بازی »شهروند و 
مافیا« سالمت اجتماعی و رفتاری را در جامعه 
رواج می دهد، می گویــد: ما در زمانه ای زندگی 
می کنیم که سرشــار از اخبار متناقض و کذب 
اســت و نیاز به مهارتی داریم که راســت را از 
دروغ تشخیص بدهیم. همچنان که اصل سواد 
رســانه ای در فضای مجازی، تشــخیص ســره 
از ناســره اســت که در این مسابقه، این قدرت 

تشخیص را به مخاطبان می دهیم. 
وی بــا بیــان اینکه مبــدع این بــازی، یک 
روان شــناس روس اســت و این بــازی بر پایه 
روان شناسی ساخته شده است، یادآور می شود: 
مدیر شبکه ســالمت معتقد اســت این بازی 
موجب بصیرت افزایی مخاطبان می شــود یعنی 
بینش آدم ها را نســبت به اطرافیانشان افزایش 

می دهد.

برش

ما در زمانه ای زندگی می کنیم که 
سرشار از اخبار متناقض و کذب 
داریم  مهارتی  به  نیاز  و  است 
دروغ تشخیص  از  را  راست  که 
بدهیم. همچنان که اصل سواد 
مجازی،  فضای  در  رسانه ای 
است  ناسره  از  سره  تشخیص 
قدرت  این  مسابقه،  این  در  که 
تشخیص را به مخاطبان می دهیم

مهر:تهیه کننده برنامه »عصر« بیان کرد: نادر طالب زاده، مجری و مستندساز که به کرونا 
مبتال شده است هم اکنون در وضعیت خوبی به سر می برد.

حمید جوادی، تهیه کننده برنامه »عصر« درباره وضعیت نادر طالب زاده که به دلیل کرونا 
در بیمارستان بستری شده است، بیان کرد: خدا را شکر آقای طالب زاده اکنون وضعیت 
خوبی دارد و جای نگرانی نیست. وی درباره وضعیت جسمانی نادر طالب زاده و شرایط 
مراقبتی وی اظهار کرد: آقای طالب زاده اکنون در بخش عمومی بیمارســتان بستری 
است که بیشتر برای اطمینان خاطر است وگرنه با توجه به روند بهبودی می توانست 
در منزل بستری شود. جوادی همچنین بستری بودن طالب زاده را به توصیه پزشکان و 
برای بهبود وضعیت درمانی دانست و عنوان کرد: از آنجایی که نیاز بود آقای طالب زاده 
چکاپ شــود و آزمایش های الزم صورت بگیرد، در حال حاضر ایشــان در بیمارستان 
بستری شده و تحت درمان قرار گرفته است، وگرنه خدا را شکر با اینکه درگیر بیماری 
کرونا شده اند، اما ریه هایشان آسیب ندیده است. وی در توضیح بیشتر درباره روند ابتالی 
مجری و کارشناس برنامه »عصر« به ویروس کرونا ادامه داد: نادر طالب زاده حدود یک 
هفته پیش به کرونا مبتال شد و برای پیگیری روند درمانی در بیمارستان بستری شد که 
امیدواریم به زودی بهبود پیدا کند. تهیه کننده برنامه تلویزیونی »عصر« درباره اینکه چه 
زمانی می توانند دوباره برنامه »عصر« را به تولید برسانند، بیان کرد: منتظر بهبودی کامل 
هستیم و امیدواریم بتوانیم هفته بعد و یا در نهایت پس از استراحت آقای طالب زاده تا 

دو هفته دیگر، برنامه »عصر« را روی آنتن ببریم.

»عصر« در انتظار 
بهبودی نادر طالب زاده

سیما و سینما: چند هفته است که سریال »آقازاده« وارد نمایش خانگی شده است، تلویزیون
ســریالی که به دلیل  شیوع ویروس کرونا، چند ماه متوقف بود، اما همزمان با پخش، 
قسمت های پایانی را جلو دوربین برد. اکنون تصویربرداری سریال »آقازاده« با طراحی، 
نویسندگی و تهیه کنندگی حامد عنقا و کارگردانی بهرنگ توفیقی به پایان رسیده است. 
ساخت سریال »آقازاده« که تابســتان ۹۸ کلید خورده بود، پس از فراز و نشیب های 
مختلفی که به واسطه شــیوع کرونا با آن ها دست و پنجه نرم کرد، سرانجام به پایان 
ضبط خود رســید. این سریال عالوه بر محله های مختلفی در شمال، جنوب، شرق و 
غرب تهران در لواسان، اوشان، کرج، شمال و مشهد طی ۲۱۱ جلسه تصویربرداری شد.

آخرین همکاری مشــترک عنقا با توفیقی اولین سریالی بود که تصویربرداری اش را با 
شیوع ویروس کرونا متوقف کرد و پس از چند ماه وقفه، ۳۰ اردیبهشت ماه دوباره در 
تهران کلید خورد. با ادامه یافتن کار، سریال می توانست زودتر از این ها به پایان برسد، 
اما رعایت دقیق پروتکل های بهداشــتی سرعت ساخت را پایین آورد و تعداد جلسات 

بیشتری صرف ساخت »آقازاده« شد.
تست های مختلفی نیز برای اطمینان از سالمت تک تک اعضای گروه در طول کار گرفته 

شد و با رعایت همگی موارد بهداشتی، تصویربرداری بدون مسئله ای به پایان رسید.
امین تارخ، امیر آقایی، مهدی سلطانی، ثریا قاسمی، لعیا زنگنه، سینا مهراد، دیبا زاهدی، 
مهدی کوشکی، سامیه لک، مسعود فروتن، کاوه خداشناس، سعید داخ، روزبه معینی، 

امین حیایی، کامبیز دیرباز و نیکی کریمی، از بازیگران این سریال هستند .

 »آقازاده« 
به آخر خط رسید

نمایشخانگی

سینمایجهانسریال
تصاویر جدیدی از سریال  در حال ساخت داوود میرباقری منتشر شد 

سفر »سلمان فارسی« به سوی دمشق
با فروش 2/8 میلیون دالر در افتتاحیه رقم خورد

رکوردشکنی فیلم جدید »نوالن« در گیشه
ایسنا: تصویربرداری فاز جدید سریال »سلمان فارسی« در 

شاهرود ادامه دارد.
تصویربــرداری فاز جدید ســریال »سلمان فارســی« به 
کارگردانی داوود میرباقری و تهیه کنندگی حسین طاهری 
جمعه )۱۰ مــرداد ماه( با حضور جواد رمضان نژادـ  رئیس 
مرکز سیمافیلم ـ  و مســئوالن استان سمنان در شاهرود 

از سر گرفته شد.
در این بخش از کار، ادامه سفر سلمان جوان در مسیر دمشق 
و فراز و فرودهای سفر و درگیر شدن با قبایل تحت سلطه 
روم و ایران باســتان روایت می شود و نزدیک به دو ماه گروه 
تصویربرداری را در این منطقه ادامه خواهد داد و بازیگرانی 
مانند فرهاد اصالنی، محمدرضا هدایتی و علی دهکردی، جلو 

دوربین خواهند رفت.
ســیمافیلم اعالم کرده اســت: »گــروه تولید بــا رعایت 
پروتکل های بهداشتی کار را جلو دوربین می برند. به دلیل 
تعدد افراد در صحنه، در جای جای کمپ آماده شــده برای 
تصویربرداری، وسایل و لوازم مورد نیاز بهداشتی و ضدعفونی 
قرار داده شــده که گروه به سالمت به کار خود ادامه دهند. 
همچنیــن از تمهیــدات رعایت پروتکل های بهداشــتی، 
حضور مستمر پزشک و کارشناس بهداشت، تب سنجی و 
اکسیژن ســنجی روزانه از افراد گروه و استفاده از ماسک و 
رعایت مسائل بهداشتی متناسب با دستورالعمل کارشناسان 

سالمت صورت می گیرد«.
در این بخش از کار بر مبنای ســاخت و ســازهای صورت 
گرفته در چند ماه اخیر و لوکیشــن های انتخاب شده در 
استان سمنان، تصویربرداری سریال با بهره گیری از جلوه های 

ویژه )ویژوال افکت( انجام می شود.
بنابر این گزارش، با توجه به شیوع ویروس کرونا تصویربرداری 
فصل بیزانس که پیشتر قرار بود در ترکیه انجام شود، به مدد 

بهره مندی از آخرین دانش صنعت مجازی )ویژوال افکت( در 
سمنان انجام می شود.

 تصویربرداری فاز اول سریال سلمان فارسی زمستان سال 
گذشته از بخش های جنوبی ایران و جزیره قشم آغاز شد و 

هم اکنون در استان سمنان ادامه دارد.
امراهلل احمدجو، کارگردان باســابقه تلویزیون، کارگردانی 
بخش بک گراند )پس زمینه( را عهده دار اســت تا به لحاظ 
تصویــر، زیبایی شناســی افزون تری بــرای مخاطبان این 
مجموعه در نظر گرفته شــود و امکان هدایت بازیگران در 

تمام بخش های تصویر فراهم شود.
در فصل بندی این بخش از داستان سریال »سلمان فارسی« 
از تولد روزبه )سلمان( تا پیش از وفات پیامبر اسالم روایت 
شود که با پیش بینی های صورت گرفته مجموعه »سلمان 

فارسی« در 4۵ قسمت آماده خواهد شد.
سریال »سلمان فارسی« جزو کارهای الف ویژه سیمافیلم 
به شمار می رود. فرهاد اصالنی نقش تاجری را در مجموعه 
»سلمان فارســی« بازی می کند. همچنین علی دهکردی، 
چنگیز جلیلوند و محمدرضا هدایتی نیز در این مجموعه 
به ایفای نقش می پردازند. در این ســریال از تعداد کثیری 
از بازیگران جوان تئاتر در سطح کشور هم برای ایفای نقش 

استفاده شده است.

سیما و سینما: فیلم سینمایی »میان ستاره ای« به کارگردانی 
کریستوفر نوالن، رکورد فروش روزانه از زمان بازگشایی ها در 

این کشور را ثبت کرد.
به نقل از هالیوود ریپورتر، فیلم سینمایی »دلیتل« در هفته دوم 
نمایش در گیشه کشور چین صدرنشین شد. چین مدتی است 

به صورت آزمایشی اقدام به بازگشایی سینماها کرده است.
با وجــود محدودیت هایی در تعــداد نمایش ها و همچنین 
فاصله گذاری اجتماعی، طبق گزارش های محلی چین، گیشه 
این کشــور در حدود ۱7/۵میلیون دالر فروش داشته است. 
فروش این هفته گیشه موجب شد که در مجموع گیشه امسال 
چین به فروش ۳64 میلیون دالر برسد. مبلغی که در مقایسه 
با سال گذشته افتی ۹۳درصدی را شاهد است. سال گذشته 

در زمانی مشابه، گیشه چین ۵/4میلیارد دالر فروش داشت.
۳/۳ میلیون دالر کافی بود تا فیلم ســینمایی »دلیتل« برای 
چندمین هفته متوالی صدرنشــین گیشــه این کشور شود 
و بــه فروش کلی ۱۱میلیون دالر برســد. این فیلم با بودجه 
۱۵میلیون دالری، پیش از دوران کرونا در آمریکا ۱۲6میلیون 
دالر فروخته بود. به دلیل نبود فیلم های جدید، فیلم سینمایی 
»میان ستاره ای« به کارگردانی کریستوفر نوالن در سینماهای 
چین اکران داشــت. این فیلم با رقم زدن ۲/۸ میلیون دالر در 
افتتاحیه، بیشترین میزان افتتاحیه از زمان بازگشایی سینماها 
را ثبت کرد. در این فیلم بازیگرانی مثل جسیکا چستین، آن 
هاتوی، متیو مک کانهی نقش آفرینی می کنند. به این ترتیب 
»میان ستاره ای« با احتساب فروش اصلی خود در سال ۲۰۱4 

به ۱۱۱میلیون دالر در چین رسید.
فیلم جدید کریستوفر نوالن با عنوان »انگاشته« قرار است در 
آینده ای نزدیک در سینماهای جهان اکران شود و این نشانه 
خوبــی برای او خواهد بود که هنــوز تاریخ اکرانی برای فیلم 

»انگاشته« در چین اعالم نشده است.

اطالعات زیادی درباره آخرین فیلم نوالن در دسترس نیست. 
به گفته خبرگزاری ها »انگاشته« در ژانر علمی تخیلی است و 

همچنین دارای ماجراهای اکشن و دلهره آور است. 
این فیلم در هفت کشــور دنیا فیلم برداری شــده و عالوه بر 
کارگردانی، نویسندگی فیلم نامه آن هم توسط کریستوفر نوالن 
انجام شــده و لودویک گورانسون )برنده جایزه اسکار بهترین 
موسیقی متن برای فیلم »پلنگ سیاه«( وظیفه آهنگ سازی 

»انگاشته« را برعهده دارد.
رابرت پتینسون یکی از ستاره های اصلی فیلم نوالن است. جان 
دیوید واشنگتن، فرزند دنیزل واشنگتن، بازیگر مشهور هالیوود 

نیز نقش مهمی در فیلم »انگاشته« دارد. 
 مایکل کین برای چندمین بار با نوالن همکاری می کند. کنت 

برانا و الیزابت دبیکی هم از بازیگران مهم فیلم هستند.
تا پیش از شیوع ویروس کرونا هیچ کس نگران تاریخ اکران فیلم 
Tenet نبود. »Tenet« در ابتدا قرار بود در تاریخ ۱7 می اکران 
شود تا اولین فیلم مهمی باشد که پس از بازگشایی سالن های 
سینما به نمایش گذاشته می شود، اما ادامه روند افزایش موارد 
ابتــال به ویروس کرونا، تاریخ اکران آن را به ۳۱ جوالی تغییر 
داد و در نهایت بحران جهانی کرونا تاریخ اکران این فیلم را به 
۱۲ اوت تغییر داده بود. برادران وارنر هنوز تاریخ جدیدی برای 

رونمایی از فیلم جدید »نوالن« اعالم نکرده اند.

یک مسابقه دیدنی برای زمانه فیک نیوزها

آموزش سواد رسانه ای با »شهروند و مافیا«
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