
دست ما را هم بگیر
حدود یک هفته  از به راه افتادن هشــتگ 
#ما_ملت امام_حســینیم می گذرد و این 
هشتگ، هنوز هم مورد استقبال بسیاری از 
کاربران توییتر و اینستاگرام است. هشتگ ما 
ملت امام حسینیم که به دلیل صحبت های 
سردار سلیمانی در پاسخ به گزافه گویی های 
ترامپ به راه افتاده بــود، برای دومین روز 
پیاپی در ماه محرم ترند دوم توییتر فارسی شد. در ادامه چند نمونه از توییت های 
منتشر شده توسط کاربران را می خوانید: »حاج قاسم مخلصیم و ارادتمند. خدا کنه 
مثل شما جان فدایی مخلص امام زمان باشیم. دست ما رو هم بگیر...در اولین محرم 

بدون حاج قاسم فریاد می زنیم که ما ملت امام حسینیم«.

سروش هم محرمی شد
هرچند ویروس کرونا مانع از برگزاری مراسم 
عزاداری ســاالر شهدا شده، اما مسئوالن و 
همچنین کاربران فضای مجازی سخت در 
تالش هســتند تا مراسم محرم امسال را با 
همان شکوه سابق در فضای مجازی برگزار 
کنند. حساب رسمی پیام رسان سروش هم 
در همین راســتا با انتشار پیامی در توییتر 
از انتشــار صفحه ای ویژه محرم در این پیام رسان و پخش زنده مراسم عزاداری 
هیئت ها خبر داده اســت. در متن پیام توییتری پیام رســان سروش آمده است: 
»سروش پالس به مناسبت این ایام، صفحه ویژه »محرم« را منتشر کرد. در این 
صفحه می توانید به کانال های هیئت ها، پخش زنده حرم های مطهر،  پخش زنده 

عزاداری ها، پویش کریمانه، زیارت عاشورا و... دسترسی داشته باشید«.

بزرگداشت مقام پزشکان
علی ربیعی، سخنگوی دولت در گرامیداشت 
مقام پزشــکان کشــورمان، همزمان با روز 
پزشــک، در صفحــه توییترش نوشــت: 
»بی تردید جان باختگان و آســیب دیدگان 
جامعه درمانی از کرونا و نیز پیشینیان آن ها 
در دوران دفــاع مقدس، هویت ســاز حرفه 
انســانی در پزشکی هستند. در روز پزشک 
یادی می کنم از برخی نماد های جامعه پزشکی چند دهه اخیر: زنده یادان دکتر 
محمدرضا حکیم زاده )پدر آسایشگاه های معلوالن و سالمندان ایران(؛ دکتر قریب 
)بنیان گذار دانش نوین پزشکی کودکان در ایران( و دکتر تقی نوربخش )پزشک 

خیری که در راه خدمت به جامعه کارگری جان باخت(«.

نظرسنجی آقای وزیر
در آستانه سال تحصیلی جدید و با توجه 
به ادامه دار بودن آموزش مجازی به دلیل 
شیوع کرونا در کشورمان، آذری جهرمی 
با انتشار ســؤال های مختلفی در زمینه 
کیفیــت برنامه »شــاد«، حجم مصرفی 
دانش آمــوزان و معلمــان و همچنیــن 
کیفیت آموزش مجازی، از دانش آموزان، 
خانواده آن ها و معلمان خواست در بهبود آموزش مجازی در سال تحصیلی 
آینده به مســئوالن کمک کنند. آقای وزیر همچنین از مخاطبان خواسته 
برای تحقق عدالت آموزشــی و ارائه بسته های اینترنتی رایگان، همه به این 

سؤال ها پاسخ دهند .

 مجید تربت زاده چیزی حدود 10 سال پیش، یا کمتر، 
بهمن ســال 1389 به خبرنگاری که درباره ویژگی های 
یکی از کتاب هایش او را ســؤال پیچ کرده و پرسیده بود: 
»در کتاب شما دو روایت داریم. یکی روایت تصویری است 
و دیگری روایتی به صــورت تاریخ نگاری از زبان حضرت 
سیدالســاجدین)ع(، کدام یک از این روایت ها برای شما 
اهمیت بیشتری داشــته است؟« پاســخی فنی داده و 
آخر گفته هایش اضافه کرده بود: »می خواستم حالوت و 
چاشنی ای به تاریخ بدهم تا مرا تاریخ نگار حساب نکنند و 
به عنوان هنرمندی به حساب آورند که عاشورا را به عنوان 

هنر قدسی در نظر گرفته ام«.

به یاد جابر#
 علی آقای عناصری را همه مردم اردبیل می شناختند. نه 
به خاطر اینکه آدم محترمی به حســاب می آمد. ارادت و 
عالقه اش به ائمه اطهار)ع( زبانزد بود و احترام و شهرتی اگر 
دست و پا کرده بود به خاطر همین ارادتش بود. در اردبیل 
می توانستی از هر کسی ســراغ خانه عناصری را بگیری.

کوچــک و بزرگ راه خانه اش را می دانســتند چندان که 
هرساله در ایام محرم رفته بودند به تماشای شبیه خوانی ها 

و تعزیه هایی که پرشور برگزار می شد.
روزی که خدا فرزند پســری به خانواده داد، شاید پدر به 
یــاد »جابربن عبداهلل« که اولین روضه خوان در کنار مزار 
سید الشهدا بود، نام پسرش را »جابر« گذاشت. پدر عشق 
تعزیه و شبیه خوانی بود و چقدر دلش می خواست فرزندش 

جابر نیز به همین راه برود.
جابــر اگرچه از همان کودکی به این راه افتاد، اما شــاید 
پدرش هرگز تصور نمی کرد پســرش در ارادت و عشق به 
ائمه)ع( راه نویی را بگشاید و یک جورهایی بشود »جابر بن 
عبداهلل« قرن 14 هجری و بنیان گذار و پدر تعزیه علمی 

و دانشگاهی.

با  نوای کاروان#
»جابر« در ســال 1324 در اردبیل و در خانه ای چشم به 
جهــان باز کرد که در و دیوارش پر بــود از آالت و ادوات 
شبیه خوانی. هرساله وقتی نواها و اشعار آیینی فضای خانه 
را پــر می کرد گوش جان نوزاد انگار با آن خو می گرفت و 
هنوز کودک بود که عالقه اش را به تعزیه و شــبیه خوانی 
نشــان داد. پدر هم از خدا خواســته و با اشتیاق آموزش 

»جابر« کوچک را آغاز کرد.
نمی دانیــم جرقه نگاه دقیق و علمی بــه مقوله تعزیه و 
شــبیه خوانی چه زمانی در ذهن »جابر« زده شــد، تنها 
می دانیم که او به خاطر عالقه به ادبیات عامه در 15 سالگی 
از اردبیل راهی تهران شــد تا در مدرسه دارالفنون ادبیات 
بخواند و سه سال بعد هم در رشته فلسفه و علوم تربیتی 

وارد دانشگاه تهران شد.
»جابر عناصری« تحصیل در دانشگاه را تا سطح دکترا ادامه 
داد. همزمان با ادامه تحصیل تحقیق ها و پژوهش هایش را 
به شکل رســمی در زمینه ادبیات و فرهنگ عامه آغاز و 
ســال ها وقت صرف آن کرد. وقتی 28 سال داشت برای 
گذراندن دوره تخصصی مردم شناســی در دانشگاه لندن 
به انگلستان رفت و همزمان به پژوهش درباره خاورمیانه، 
جنوب غرب آســیا و به خصوص مسائل فرهنگی ایران، 

ترکیه و افغانستان پرداخت.

آن روزها#
مدت هــا قاب 24 اینچی تلویزیون خانه ما، مثل خودمان 

عادت کرده بود به »جابر عناصری« و مو و محاســن بلند 
و سپید که هیبت آیینی داشت. شروع به حرف زدن که 
می کرد یا گاه بخشــی از مقتل را که می خواند، بی اختیار 
خیره می ماندیم به تلویزیون تا استاد، استادی که آن روزها 
نمی دانستیم تحصیالت دانشگاهی هم دارد، از رنگ ها و 
نمادهــا در تعزیه بگوید و رابطه رنگ قرمز با شــقاوت را 
برایمان تشریح کند و از پرهای زرد رنگ کالهخود »حر« 
بگوید که نماد رهیدگی و آزادگی است. بدون اینکه بدانیم 
موی سپیدش، حاصل سال ها پژوهیدن و تالش در حوزه 
فرهنگ اســت، او را به استادی پذیرفته بودیم. آن روزها 
کمتر کسی می دانست پیرمرد سپید مویی که در تلویزیون 
مقتل می خواند و از شــبیه خوانی می گوید، از 21 سالگی 
در دانشکده هنرهای دراماتیک تدریس می کرده است و 
درجه استادیاری و استاد ممتازی دانشگاه را دارد. ما فقط 
حرف هایش را دوست داشتیم و بدون مدرک هم او را پدر 
معنوی تعزیه و روضه خوانی مدرن می دانستیم. عناصری 
41 سال در دانشگاه های تهران به عنوان استاد به تدریس 
و تحقیق اشتغال داشــت و بیش از 40 کتاب در زمینه  
مردم شناسی، هنرهای نمایشی و آیین های ایرانی، فرهنگ 

ایران باستان، شاهنامه و... به رشته تحریر درآورد.
وی مدت هــا در رادیو برنامــه  راه شــب و در تلویزیون 
برنامه هایی در ارتباط با آیین هــای ایرانی و نمایش های 

سنتی اقوام ایران اجرا می کرد. 

پژوهش و باز هم پژوهش#
از نخستین پژوهش فرهنگی که می گویند در 13 سالگی 
انجام داد و در مدرسه اش مشهور شد، تا آخر عمر به تحقیق 
و پژوهش وفادار ماند. مردم شناســی و آیین شناسی اش 
تنها به مطالعه در کتابخانه ها محدود نمی شد. سخت به 
کارهای میدانی معتقد بود و گوشــه و کنار ایران را برای 
مردم شناسی مستند زیر پا گذاشته بود. در سفرها دوربین 
به دســت می گرفت و یافته هایش را در قاب هایی زیبا در 
اختیار عالقه مندان و دانشجویان قرار می داد. حاصل سال ها 
تالش او را می توان در 40 کتابی که نوشــته اســت دید. 
از »شناخت اســاطیر ایران« بگیرید تا »مردم شناسی و 
روان شناسی هنری، شبیه خوانی کهن؛ الگوی نمایش های 

ایرانی و عاشق ترین عاشقان فرهنگ«.
در طول سال ها پژوهش، همسر استاد که کارشناس ارشد 
کتابداری اســت در یافتن اسناد و مدارک و نقد و بررسی 
آن ها همیشــه در کنارش بود. فرزنــدان عناصری نیز به 
عنوان شــاگردان او و گاه دستیارانش در کار تحقیق او را 
یاری می کردند. طراحی جلد بســیاری از کتاب های او را 

فرزندانش انجام داده اند.

تعزیه، معراج آدم است#
اگرچه خیلی اهــل گفت وگوهای مطبوعاتی نبود، اما در 
برخی همایش ها و مراسم اگر دعوتش می کردند، اهل درد 
دل کردن و اظهار تأسف درباره وضعیت تعزیه بود و اصرار 
داشــت باید در برابر تعزیه های نادرست و غلط ایستاد و 

آن ها را نقد کرد. 
» عناصری« یکی از آســیب های آیین تعزیه را استفاده 
نکردن از وجود تعزیه خوانان برجسته می دانست و معتقد 
بود در مناطق مختلف کشــور تعزیه خوانان بزرگی وجود 
دارند که به ســوگواره ها دعوت نمی شوند و گوشه نشین 
شده اند. عناصری می گفت اگر لباس ها، سرودها و نغمه های 
بومی را که مردم هر منطقه با آن آشنایی دارند را از تعزیه 

بگیریم، در واقع جان تعزیه را گرفته ایم.
او اعتقاد داشــت حتی اهل سنت ایران نیز در تعزیه با ما 
شیعیان شریک هســتند و تعزیه هایی که اجرا کرده اند، 

تأثیرگذار بوده است.
او عدم شــناخت نُسخ تعزیه از ســوی تعزیه خوانان را از 
دیگر آســیب های این آیین می دانست و می گفت برخی 
تعزیه خوانان گاه به خاطر بی اطالعی از نسخ تعزیه، اشعار را 
به صورت اشتباه و غیرصحیح می خوانند و موجب خنده آور 
شدن آن می شــوند. همچنان که خودنمایی نیز از دیگر 
تهدیدات و آسیب های تعزیه است که تعزیه خوانان باید در 

این خصوص مراقب باشند. 
عناصری تعزیه را نمایشی می دانست که جز ایران در هیچ 
جای دیگر وجود ندارد و ایــن را از افتخارات ما ایرانی ها 
دانســت. او در یکی از آخرین سخنرانی هایش گفته بود: 
»تعزیه، اســطوره و تاریخ نیست، بلکه فراتر از آن هاست 
به گونه ای که ســروده های آن را نمی توان در میان اشعار 
هیچ یک از شاعران بلندآوازه جهان پیدا کرد. تعزیه، معراج 
انسان است و چنان ارتباطی میان بنده و پروردگارش ایجاد 
می کند که انســان را به درستی با حقایق و وقایع دشت 

کربال آگاه می کند«.

پایان بندی در سکوت#
خواست خود این پیرغالم عرصه شبیه خوانی بود که ساده 
و در ســکوت و بی خبری به خاک ســپرده شود تا حتی 
کسانی که او را می شناختند و از بیماری و بستری شدنش 
خبر داشــتند، پس از پایان خاکسپاری از درگذشت او با 
خبر شــوند. دخترش - آناهیتا عناصری - در این باره به 
خبرنگاران گفت: »بنا به وصیت خودشان، هیچ گونه مراسم 
تشــییعی برای ایشان برگزار نشد و تنها با حضور اعضای 
خانواده و بسیار ساده، رهســپار دیار ابدی شدند... پیکر 
ایشان به خواست خودشــان و بدون اینکه کسی مطلع 
شــود، به سرعت به بهشت زهرا)س( منتقل و در یکی از 
قطعات عادی آن به خاک سپرده شد... ایشان تنها چند نفر 
را اسم برده بود که دوست دارد در خاکسپاری او باشند و 

همین گونه هم شد. 
کاری که در دوران زندگی او انجام نشده بود، نیازی نبود 
که بعد از مرگ او انجام شود«. عاشق ترین عاشق فرهنگ، 
در ســکوت رفت اما کیست که نداند در هنر تعزیه امروز، 
َعلَم ها و بیرق ها، رنگ ها و شور اشعار تعزیه های ما، همه و 
همه بخشی از ماندگاری و هویتشان را مدیون »عناصری« 
هستند که کوشید تا آیین های ناب عزاداری را از دل تاریخ 
و از البه الی خرافه های بی شــمار بیرون بکشد و با نگاه و 

زبانی علمی آن را در اختیار نسل امروز بگذارد؟

لطفاً بی سواد نباشید!

قدس زندگی: شاید پیش خودتان فکر کنید که چون از فعاالن حرفه ای 
فضای مجازی نیســتید یا مثل خیلی های دیگر روز و شــبتان به فضای 
مجازی گره نخورده اســت، در نتیجه نیــازی هم ندارید که خودتان را با 
قوانین سخت این شــبکه های اجتماعی درگیر کنید یا به اصطالح سواد 

مجازی خودتان را باال ببرید. 
اما باید بدانید که ســخت در اشــتباهید! شما چه صبح تا شب در فضای 
مجازی پرســه بزنید و چه مدت زمان کوتاهی را در آن سپری کنید، در 
هرحال عضوی از شــبکه گسترده مجازی هســتید و خواه یا ناخواه باید 

قوانین استفاده از آن را هم یاد بگیرید.
کانال تلگرامی »عصر هوشــمندی« هم دقیقاً مطلب کوتاهی در رابطه با 
لزوم باال بردن آگاهی مجازی برای افراد منتشر کرده که اگر تا االن برای 
افزایش ســواد مجازی تان قانع نشده اید، بد نیست بخشی از این مطلب را 
بخوانید تا متوجه شوید که چرا باید در دنیای امروز سواد مجازی داشت: 
»هرگــز امنیت در دنیــای امروز به این معنی نیســت کــه اگر خانه و 
ماشــینمان را قفل کردیم، خودمان را در برابر تهدیدهای دیگر در شهر 

ایمن کرده ایم. 
در شهر ممکن است با افرادی برخورد کنیم که بخواهند فریبمان دهند، 
به مــا حمله کنند، یا جیبمان را بزنند. ما به مــرور یاد گرفته ایم که چه 
رفتارهایی را خطرناک تشــخیص دهیم و چه واکنشی در برابر آن داشته 

باشیم.
همین قوانین در کالنشــهر اینترنت نیز حاکم انــد. نه تنها هر چیزی که 
در اینترنت می بینید لزوماً درســت نیســت، بلکه شــهروندان خرابکار و 
غیرمســئولی در این شــهر زندگی می کنند که کارشــان انتشار عامدانه 
اطالعــات غلــط و گمراه کننده اســت کــه آن را دیس اینفورمیشــن  

)disinformation(  می گویند. 
گاهی ممکن اســت ما هم سهواً و به اشــتباه اطالعات نادرستی را برای 
دیگران بفرســتیم یا به اشــتراک بگذاریم که آن را میس اینفورمیشــن 

)misinformation(  می خوانند.
بعضی از شهروندان، دیگران را مورد آزار و اذیت قرار می دهند و به خاطر 
اعتقادات، جنســیت، زبان، نژاد، هویت جنسی و موارد شخصی دیگر به 
آن ها توهین می کنند. آزار آنالین پدیده خطرناکی است که آثار مخرب و 

گاه طوالنی مدت روی فردی که مورد آزار قرارگرفته می گذارد.
هکرها هم بیکار نیســتند در این شهر؛ روزانه حمالت سایبری متعددی 
برای جمع آوری اطالعات خصوصی مان انجام می شود حتی اگر ما از آن ها 

مطلع نشویم. 
ما به عنوان شــهروندان عصر رســانه باید با این تهدیدها آشــنا شویم، 
درباره شــان بدانیــم و بتوانیــم با آن ها مقابله کنیم. ســواد رســانه ای 
 کمــک می کند مــا در این فضا هم مصــون بمانیم و هــم رفتار بهتری 

داشته باشیم.

 مجازآباد
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امشب، پایان فصلی عجیب با بزرگ ترین مسابقه

 جام به کدام سمت می رود 
قدمت یا ثروت؟

 نمایش تکراری خانه های لوکس، بازیگران چهره و گره های عشقی در شبکه نمایش خانگی

سینمای ایران چگونه به خانه سالمندان تبدیل شد؟!

زیر نور ماه

رقیه توسلی: آبی، طالیی، سفید، صورتی و همه رنگ های عالم به قرباِن 
محــرم ات موالجان... خانه را حســینیه کرده ایم اگر قبــول بفرمایید... با 
کتیبه و پرچم عزا، پوشاندیم چهاردیواری مان را... علم آویختیم و ستون ها 

را با نام شهدا، جالل و جبروت داده ایم... با نام دلیران دشت عشق.
جامــه گرداندیــم... با مفاتیح و ماســک، وعده دیدار گذاشــتیم زیر نور 
ماه... آنجا که هیئت برپاســت و اهل دل، نوحه ســر می دهند... با فاصله، 
بی مصافحه و چای روضه... آنجا که ســقفی نیســت و یاد خرابه های شام 
بیــداد می کنــد... آنجا که ســینه زن ها و نوکران ارباب، آرام و پریشــان 

احوال اند... آنجا که آسمان، رختش تمام قد مشکی است.
قافله ســاالرا! اصاًل منبر امسال است و یاد چراغ های خاموش خیمه... یاد 
حبیب، زهیــر، نافع، جون بن حوی... حال اشــک هایی که یکپارچه فرو 
می افتند و مویه هایی که قطع نمی شوند... یاد عمه سادات و اخای عاشق... 
یاد داغ های گران... اصاًل منبر امســال اســت و حدیث کرب بالیی که از 

همیشه غمبارتر است.
رنگ های عالم به قرباِن محرم ات آقاجان... در جانمان انقالبی است باز... در 
سرمان... اشک هایمان... باز »خولی بن یزید اصبحی« و ساربان می تازند... 
اخنس بن مرثد، عمرســعد، ســنان بن انس، حرمله... باز پریشاِن َمشک 
شــهید و خار مغیالنیم و دســت به دامان روضه تان شــده ایم که سینه 

سوخته ها گدای درگاهند.

پرونده ای برای ششمی یک تیم

 طلسم »شهرخودرو« 
با تصمیمات احساسی

روایت مجازی

نذر ارباب

یادی از استاد »جابر عناصری« یادی از استاد »جابر عناصری« 

عاشق َعَلم ها و بیرق هاعاشق َعَلم ها و بیرق ها

بررسی های سازمان بازرسی کل کشور به پایان رسید

معرفی هشت متهم پرونده 
»ویلموتس« به دادسرا
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امیرمحمد ســلطان پور: امشــب یکی از عجیب ترین 
فصول تاریخ فوتبال با برگزاری دیدار فینال لیگ قهرمانان 
باشگاه های اروپا بین پاری سن ژرمن و بایرن مونیخ به پایان 
می رسد. قهرمان دو کشور فرانسه و آلمان در حالی از ساعت 
23:30 در ورزشــگاه استادیو دا لوژ شهر لیسبون به مصاف 
یکدیگر می روند که به دنبال قهرمانی در بزرگ ترین تورنمنت 

فوتبال باشگاهی و ثبت نام خود در تاریخ هستند.

فرم فوق العاده هر دو تیم#
قهرمانی پی اس جی و بایرن در لیگ های داخلی کشورهای 
خود به یک عادت تبدیل شده است. لیگ فرانسه در حالی 
هنوز چند هفته تا پایان آن باقی مانده بود به خاطر شــیوع 
ویروس کرونا نیمه تمام ماند و پاریســی ها که با 12 امتیاز 
اختــاف در صدر جدول جای داشــتند به عنوان قهرمان 
معرفی شــدند تا برای هفتمین بار در هشت فصل گذشته 
جام قهرمانی را باالی سر ببرند. از طرف دیگر بایرن مونیخ 
در بوندس لیگا با 13 امتیاز اختاف نسبت به تیم دوم یعنی 
دورتموند برای هشتمین فصل پیاپی قهرمان شد. باواریایی ها 
در 29 بازی گذشته خود در تمامی رقابت ها آمار فوق العاده 
28 پیروزی و یک تســاوی را بدست آورده اند. اما در طول 
مسابقات لیگ قهرمانان این فصل، بایرن مقتدرانه تر عمل 
کرده اســت؛ قرمزپوشان در 10 مســابقه قبلی خود آمار 
خیره کننده 42 گل زده را ثبت کرده اند که در میان آن ها 
پیروزی باورنکردنی 8بر2 مقابل بارسلونا در مرحله یک چهارم 
نهایی دیده می شــود. پاریسی ها اما به دو گل دقایق پایانی 
برای کامبک مقابل آتاالنتــا در یک چهارم نهایی نیاز پیدا 
کردنــد اما در نیمه نهایی خیلی راحت الیپزیگ را از پیش 

رو برداشتند تا خود را برای فینال گرم کنند.

کلکسیونی از بهترین مهاجمان دنیا#
نوک تیز پیکان خط حمله بایرن، به روبرت لواندوفســکی 
تعلق دارد. بسیاری این لهستانی را بهترین شماره 9 جهان 
می دانند و او در این فصل افراد را ناامید نکرده و موفق شده 
آمار باورنکردنی 55 گل زده در تمامی مسابقات را ثبت کند 
که بیشــتر از هر بازیکن دیگری در اروپا بوده است. توماس 
مولــِر باتجربه »لِوا« را حمایت می کند و همچنین ســرج 
گنبری هم هســت که بهترین فصل فوتبالی خود را پشت 
سر می گذارد و 9 گل در مسابقات این فصل لیگ قهرمانان 

به ثمر رسانده است.
از طرف دیگر پاری سن ژرمن از موهبت استعداد فوق العاده 
برزیلی خود یعنی نیمار بهره مند است. او شاید همیشه آن 

چیزی که از وی انتظار می رود را به نمایش نگذاشته اما هنوز 
هم جزو بهترین های جهان است و در 28 سالگی به شدت 
به دنبال کسب دومین جام قهرمانی اروپای خود پس از سال 
2015 به همراه بارسلوناست. اگر ارتباط وی با کیلیان امباپه 

کمتر در بازی امشب  بگیرد  شکل 

دفاعی است که توان تحمل این دو را داشته باشد.

دفاعی که زیاد توپ لو می دهد#
با اینکه هر دو فینالیست تیم های بسیار خوبی هستند اما 
در زمینه خط دفاعی آنچنان مستحکم به نظر نمی رسند. 

شاید پیروزی بایرن مقابل لیون از لحاظ نتیجه آسان به نظر 
برسد اما نماینده فرانسه در آن بازی موقعیت های خطرناک 
بسیار زیادی را از دست داد. بایرن در بازی امشب به احتمال 
زیاد بتواند دوباره از جروم بوآتنگ که از مصدومیت رهایی 
پیدا کرده استفاده کند اما خط دفاع جلویی را که همیشه 
می بندند می تواند فرصت مناسبی برای ضربه زدن نیمار و 
امباپه به آن ها باشد. زوج خط دفاعی پاریس یعنی کیمپمبه 
و تیاگو سیلوا با اینکه خوب هستند اما به هیچ عنوان نفوذ 
ناپذیر نیستند و به شدت به کمک دو هافبک دفاعی خود 
یعنی آندر هررا و مارکینیوش نیازمندند. شاید این آخرین 
بازی ســیلوا باشد که با 35 سال سن تجربه باالیی دارد اما 

مسلماً نمی تواند مقابل سرعت وینگرهای بایرن بایستد.

جوانان جذابی که می توانند تفاوت را رقم بزنند#
کیلیان امباپه امشــب این شانس را دارد کاری را انجام 
دهد که حتی کریســتیانو رونالدو و لیونل مسی موفق 
به انجام آن نشــدند. اگر این ستاره 21 ساله فرانسوی 
بتواند قهرمان اروپا شود با این سن و سال کم مدال جام 
جهانــی و هم لیگ قهرمانــان را در ویترین افتخاراتش 
خواهد داشــت. این مهاجم پر ســرعت نقشی ویژه در 
موفقیت های پاریس ایفا کرده و توانایی فوق العاده ای 
در تحمل فشار بازی های بزرگ دارد، توانمندی که 

امشب مسلماً به کارش خواهد آمد.
صحبت از بازیکن سرعتی و خونسرد شد و بهتر است به 
یک جوان فوق العاده در پیراهن بایرن اشــاره کنیم. مدافع 
چپ باواریایی ها که فقط 19 سال سن دارد خود را به بهترین 
مدافع چپ حال حاضر جهان بدل کرده و امشب نخستین 
کانادایی تاریخ خواهد بود که در فینال اروپا به میدان می رود.

تاریخی که به نفع بایرن است#
مونیخی ها از لحاظ تاریخی در شرایط بسیار بهتری نسبت 
به پی اس جی قرار دارند. آن ها امشــب برای دهمین بار 
در فینال بزرگ ترین تورنمنت اروپایی حاضر می شــوند و 
می خواهند برای ششــمین بار جام قهرمانی را باالی سر 
ببرند. قرمزپوشان سه بار پیاپی از 1974 تا 1976 قهرمان 
شــدند و افتخارات بعدی خود را در ســال های 2001 و 

2013 بدست آورده اند.
اما این نخستین حضور پاریسی ها در فینال لیگ قهرمانان 
اروپا محســوب می شــود اما با تکیه بر موفقیت بیشتر در 
بازی های رودرروی گذشــته مقابل بایــرن، به هیچ عنوان 

امیدشان برای موفقیت در بازی امشب کم نیست.

امشب، پایان فصلی عجیب با بزرگ ترین مسابقه

جام به کدام سمت می رود، قدمت یا ثروت؟

رضاییان در راه تیم جدید
ورزش: رامین رضاییان با اینکه ستاره این فصل باشگاه الشحانیه قطر بود، اما نتوانست با 
روند گلزنی های خود، این باشگاه را نجات داده و از سقوطش به دسته پایین تر جلوگیری 
کند. با توجه به سقوط این تیم به لیگ پایین تر، رامین ظرف امروز و فردا تیم جدیدش را 
معرفی خواهد کرد. در این خصوص شایعاتی به گوش می رسد مبنی بر حضور رامین در 
پرسپولیس، سپاهان یا تراکتور اما این موضوع به طور کلی منتفی است و شایعاتی که در 
خصوص حضور وی در لیگ برتر عنوان می شود صحت ندارد. از سوی دیگر باشگاه العربی 
قطر یکی از مشتریان رضاییان به شمار می آید اما این باشگاه منتظر پاسخ رضاییان است. 

پیشنهاد 18 میلیاردی برای »رسن«
ورزش: نواف االســیوی خبرنگار معروف عربستانی عکســی قدیمی از بشاررسن 
و عمرخریبین بازیکن تیم ملی ســوریه منتشر کرد که در تیم نیروی هوایی عراق 
هم تیمی بوده اند. علی نوری، ســردبیر مجله فوتبال عراق در توییترش از پیشنهاد 
یک باشــگاه فوتبال عربستانی به بشار رسن، هافبک عراقی پرسپولیس خبر داد.در 
جدیدترین خبر در این زمینه سایت »اخبار الکره العراقیه« از مبلغ پیشنهاد این باشگاه 
متمول سعودی به رسن پرده برداشت. طبق ادعای این رسانه عراقی باشگاه عربستانی 
پیشنهاد 3 میلیون ریالی)تقریبا 18 میلیارد تومان( به هافبک پرسپولیس داده است.

سانچو: منچستریونایتد؟ تمرکزم روی تمرینات است
ورزش: ستاره انگلیسی دورتموند که این روزها اخبار مربوط به انتقالش به منچستریونایتد 
داغ اســت، ترجیح می دهد به شایعات رسانه ها توجهی نداشته باشد. جیدون سانچو در 
این رابطه می گوید: »تاش می کنم به رسانه ها توجهی نداشته باشم و فکر می کنم وقتی 
به حواشی بپردازید، تمرکزتان از بین خواهد رفت. رسانه ها می توانند روی بازیکنان تاثیر 
بگذارند و من تاش می کنم تنها روی ارائه بهترین عملکرد در زمین تمرکز کنم. به خصوص 
این موضوع در تمرینات، کاربرد بیشــتری دارد و تاش می کنم هر روز در تمرینات بهتر 
شوم. برایم مهم است که راضی و خوشحال باشم. به شایعات و این هجمه ها توجهی ندارم.«

 استقالل با پرداخت طلب بویان از خطر محرومیت گریخت
ورزش: مدیران اســتقال تاش زیادی کردند تا بتوانند پــول بویان را تأمین و به او 
پرداخت کنند. در این خصوص مســئوالن اســتقال 200 هزار دالر به حســاب این 
بازیکن مقدونیه ای واریز کردند تا خطری باشــگاه را تهدید نکند. از طرف دیگر طی 
هماهنگی های انجام شده قرار است بقیه مطالبات بویان از طریق مطالبات استقال در 
فیفا پرداخت شود که برای این مسئله رایزنی هایی انجام شده است. بر این اساس دیگر 
خطری از بابت محرومیت نقل و انتقاالت استقال در ماجرای شکایت بویان استقال 

را تهدید نمی کند.

جواد رستم زاده: مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های 
دســته یک سال 99 در دو گروه هشــت تیمی برگزار 
می شود. کمیته برگزاری رویدادها و مسابقات فدراسیون 
والیبال در نظر دارد در صورت تأیید ســتاد ملی مقابله 
با کرونا، لیگ دســته یک مردان را از اوایل مهرماه سال 
جاری آغاز کند. درهمین راســتا، مراســم قرعه کشی 
بیست و نهمین دوره این مسابقات در سالن استاد فارسی 
آکادمی ملی المپیک برگزار شد و تیم های شرکت کننده، 
این رقابت ها را در دو گروه مقدماتی زیر آغاز خواهند کرد.

گروه یک: جوان ارومیه/ مس رفســنجان/ سروقامتان 
همدان/ مقاومت بســیج  ملوان تهــران/ مجتمع فوالد 

خراسان/ عقاب نهاجا/ خراسان رضوی
گروه دو: رعد پدافند قم/ سامســونگ تهران/ نماینده 
اردبیل/ پاس گرگان/ صنایع اردکان/ ایرانشــید چالوس/ 

خوش سیمای آمل/ هوشیار تبریز

فوالد نیشابور اسیر دالل ها نشود#
 بدین ترتیب دو تیم خراسانی در این فصل با حضور در 
یک گروه دربی خراسان رضوی را برگزار خواهند کرد که 

بر جذابیت رقابت ها خواهد افزود.
تیم مجتمع فوالد خراســان رضوی از نیشابور وارد این 
رقابت ها شده و امید است مســئوالن این تیم با وجود 
اوضاع مالی خوبی که احتماالً خواهند داشــت اســیر 
دالل ها نشوند و تمام تمرکز خود را متوجه بازیکنان بومی 
این شــهر و حداقل مربیان ممتاز استانی کنند. تجربه 
نشان داده است تیم های صنعتی تازه وارد خوراک خوبی 
برای دالالن هستند و مدیران این تیم ها برای پیمودن 
ره صد ســاله در یک شب، خام دالل هایی می شوند که 
بــرای بازیکنان و مربیان بیرون مانده و بنجل غیر بومی 
دنبال تیم می گردند. آنچه آشکار است اینکه مسئوالن 

ورزش شهر نیشابور باید مراقب انگیزه های مالی اسپانسر 
خود باشند و از سامت افراد نزدیک به این تیم اطمینان 
حاصــل کنند. این حضور زمانی ارزشــمند و مثمرثمر 
خواهد بود که پول فوالد خرج جوانان و اســتعدادهایی 

شود که در همان اقلیم زندگی می کنند و بس.

مشهد با جوانان بومی#
اما تیمی که با عنوان نماینده خراســان رضوی در لیگ 
دسته یک حاضر است به سرمربیگری حامد صمدی آماده 
ورود به این رقابت ها شــده است. طبق ادعای مسئوالن 
هیئت صفــر تا 100 این تیم با مربیان و بازیکنان بومی 
کم سن وسال بسته شده و هدف از تشکیل آن زیر ساخت 
سازی برای آینده والیبال استان است. بازی های این تیم 
در سالن مهران برگزار می شود و این بهترین فرصت برای 
اســتعدادهای شهر مشهد اســت که بتوانند در میدانی 
رسمی خود را در بوته آزمایش و ویترین لیگ قرار دهند. 
این ادعا اگر به واقعیت تبدیل شود می توان امیدوار بود که 
والیبال مشهد دوباره با کمترین هزینه ها به روزهای خوب 

برگردد و تعداد ملی پوشان این شهر افزایش یابد.
برنامه هفته نخست لیگ دسته یک والیبال 

 گروه یک
شهرداری جوان ارومیه – نماینده خراسان رضوی

مس رفسنجان – عقاب نهاجا
سروقامتان همدان – مجتمع فوالد خراسان

مقاومت بسیج – ملوان تهران
 گروه دو

رعد پدافند قم – هوشیار تبریز
سامسونگ تهران – خوش سیمای آمل

نماینده اردبیل - ایرانشید چالوس
پاس گرگان – صنایع اردکان

بررسی های سازمان بازرسی کل کشور به پایان رسید

معرفی هشت متهم پرونده »ویلموتس« به دادسرا
لیگ دسته یک والیبال با 16 تیم قرعه کشی شد

دربی خراسان رضوی جور شد

گزارش ویژه

جزئیات سفر سعادتمند به ایتالیا 
 استراماچونی صندلی اش را 

از مجیدی پس می گیرد؟
ورزش: استراماچونی سرمربی سابق استقال که در اواخر نیم فصل به 
خاطر پرداخت نشدن مطالباتش به ایتالیا رفت و دیگر به ایران برنگشت 
از آن زمان به فدراسیون جهانی فوتبال شکایت کرده و حاال مسئوالن 
اســتقال به دنبال توافق مالی با وی برای جلوگیری از مشکات 
بعدی هســتند. مسئوالن اســتقال از مدتی قبل به واسطه 
ارتباطاتی که با یکی از مربیان ایرانی شاغل در ایتالیا به نام علی 
عبادی گرفتند، توانستند مذاکرات اولیه را با استراماچونی و 
وکایش انجام بدهند.  از این رو سعادتمند به همراه مهدی 
نوروزی معاون اقتصادی اســتقال و همچنین کاظم قیم 
معاون بین الملل باشگاه به کشور ایتالیا رسیدند و جلسه ای 
را با عبادی مربی ایرانی شاغل در ایتالیا ویک مربی ایتالیایی 
به نام سرجیو روتیجانی که از دوستان استراماچونی است برگزار 
کردند. همچنین طبق قرارهای انجام شــده، مدیران استقال 
جلسه ای را با فدریکو پاستورلو مدیربرنامه های استراماچونی 
برگزار می کنند تا شاید بشود درباره مسائل مالی توافق حاصل 
شود. هدف اصلی از این جلسات البته حضور استراماچونی 
در ایران اســت. مدیران استقال در تاش هستند تا مربی 
ایتالیایی را به ایران بیاورند و پای میزمذاکره بنشانند تا در 
نهایت درباره موارد مالی با اوبه توافق مالی برسند و ماجرای 

شکایت او حل و فصل شود.
گفتنی است؛ این نشست ها می توانست در کشوری مثل قطر 
یا کویت برگزار شود اما مدیرعامل باشگاه استقال احساس 
کرد در صورت ســفر به ایتالیا می تواند به نتایج قابل 
ماحظه تری با اســتراماچونی برسد و به همین خاطر 

چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است.

سینا حسینی: شهرخودرو پس از یک فصل رؤیایی و صعود 
به لیگ قهرمانان آسیا با تفکرات طایی مالک جوانش برای 
فتح قله های بزرگ بعدی در مستطیل سبز وارد لیگ نوزدهم 
شد. بســیاری بر این باور بودند شهرخودرو با تفکرات یحیی 
گل محمدی یک موفقیت بزرگ دیگر را رقم خواهد زد اما قصه 
عنابی های لیگ برتر برابر انتظار پیش نرفت تا اینکه در پایان 
لیگ پر فراز و نشیب بیســتم همه اتفاقات به شکل دیگری 

رقم خورد.

اختالفات مویرگی#
با شروع رقابت های لیگ نوزدهم تنها تیم مشهدی لیگ برتر 
نتایج قابل قبولی را بدست آورد. اما با نزدیک شدن به نیم فصل 
مسابقات زمزمه های جدایی یحیی گل محمدی در رسانه های 

خبری شنیده شد.
هرچند این گمانه زنی ها و حضور گل محمدی در پرسپولیس 
به عنوان جانشــین گابریل کالدرون با قدرت از سوی مالک 
جوان این تیم تکذیب شد اما به یکباره با تماس های مقامات 
باالدســتی، مالک جوان شهرخودرو به خیال دریافت مبلغی 
نجومی به جدایی یحیی رضایت داد تا شــاید با مبلغ حاصله 
از صدور رضایت نامه گل محمدی بتواند انتخابی ایده آل داشته 

باشد.
البته اختافات مویرگی میان حمیداوی و یحیی گل محمدی، 

در جدایی سرمربی جوان شهرخودرو تأثیر به سزایی داشت.
البته اتفاق تلخی که قبل از جدایی یحیی در شهرخودرو رقم 
خورد، جدایی ستاره های این تیم از باشگاه مشهدی بودند به 
شکلی که بسیاری بر این باور بودند یحیی زمانی که متوجه 

شد قطعاً در نیم فصل دوم لیگ نوزدهم در مشهد نیست به 
بازیکنانی که خواهان جدایی از تیم بودند اجازه داد دیگر در 

مشهد فوتبال بازی نکنند.

اختالفات نمایان#
خروج جنجالی و پرحاشــیه یحیی شــوک بزرگی به پیکره 
شــهرخودرو وارد کرد، اما امیدواری هواداران این بود که یک 
مربی بزرگ به جای گل محمدی روی نیمکت بنشــیند. اما 
در اتفاقاتی دور از انتظار مالک باشــگاه مجتبی سرآسیایی را 
به همراه یک مربی ایتالیایی به عنوان سرمربی جدید معرفی 
کرد، سرآسیایی شروع بسیار مطلوبی داشت به شکلی که با 

موفقیت در مرحله پلی اف لیگ قهرمانان آسیا توانست جواز 
حضور در مرحله گروهی را بدســت آورد، این شروع امیدوار 
کننده بسیاری از منتقدان را به آینده با سرآسیایی امیدوار کرد.

خودکشی  از ترس مرگ#
سرآسیایی به واسطه آنچه خودش دخالت در حیطه فنی عنوان 
می کرد در آســتانه جدایی قرار گرفت اما این مسئله از سوی 
مالک تیم و دیگر مسئوالنش تکذیب شد. در روزهای کرونایی 
و تعطیلی مسابقات لیگ برتر، همزمان با اظهارنظرهای عجیب 
و غریب مالک جوان شهرخودرو مبنی بر اینکه مسابقات باید 
تعطیل شود چون جان بازیکنان دارای ارزش بیشتری است، 

اختافات حمیداوی و سرآسیایی باال گرفت تا اینکه سرآسیایی 
شبانه استعفا داد.

این اتفاق دوباره شــهرخودرو را به کانون حاشــیه ها برد، 
تا دوبــاره انتقادهای فراوانی نســبت بــه عملکرد مالک 
جوان شــکل گیرد، با افزایش شــدت انتقادها در اقدامی 
تعجب برانگیز حمیداوی سهراب بختیاری زاده را با سابقه 
کمک مربیگری در تیم المپیک ایران به عنوان ســرمربی 
شــهرخودرو معرفی کــرد تا در دوران پســاکرونا پس از 
موفقیت های قانع کننده سرآسیایی هدایت این تیم را در 

9 بازی آخر شهرخودرو برعهده گیرد.

سهراب ُکشون#
با انتخاب بختیاری زاده منتقدان مشــهدی و غیرمشهدی 
فوتبال ایران این انتخاب را یک سیاســت نادرست عنوان 
کردند و پیش بینی در ارتباط با ناکامی بزرگ تیم مشهدی 
به حرف اول محافل ورزشی تبدیل شد. بختیاری زاده کار 
خود را با شکست مقابل پارس جنوبی آغاز کرد، تا میزان 

انتقادها نسبت به عملکرد وی بیشتر شود.
ناکامی ســهراب بختیاری زاده در بازی هــای باقیمانده و 
از دســت رفتن شانس کسب مجدد ســهمیه عرصه را بر 
مالک جوان و ســرمربی بدون تجربه شهرخودرو بیش از 
پیش تنگ کرد تا در فصلی که نماینده مشهد می توانست 
از فوتبال و اعتبار نیمه شــرقی کشــور دفــاع کند با یک 
ناکامی بزرگ به واسطه تصمیم گیری های غلط و تغییرات 
احساســی ضربه جبــران ناپذیری را تحمــل کند و نایب 

قهرمانی را با ششمی تاخت زند.

تیــم اســتقال و  ورزش: شــرایط دو 
پرسپولیس برای حضور در لیگ قهرمانان 
آســیا به گونه ای اســت کــه در صورت 
قرار نگرفتن در شــرایط مطلــوب امکان 
شکست های سنگین برای هر دو تیم وجود 
دارد. در این بین شرایط استقال به واسطه 
محرومیت ها و مصدومیت های بازیکنانش به 

مراتب سخت تر از رقیب سنتی است.

درخواست اول استقالل#
به همین خاطر مسئوالن باشگاه استقال و 
کادر فنی این تیم زودتر از پرســپولیس به 
فکر پیدا کردن راهی برای به تعویق انداختن 
دربی شدند.  حتی مسئوالن باشگاه استقال 
پس از بررسی شرایط و شنیدن نقطه نظرات 
فرهاد مجیدی به این جمع بندی می رسند 
که با ارســال نامه ای به سازمان لیگ برتر 
رسماً تقاضا کنند دیدار روز 5 شهریور برابر 
پرسپولیس به زمان دیگری موکول شود تا 
این تیم بتواند خود را برای حضور در لیگ 

قهرمانان آسیا آماده کند.

تماس با یحیی#
به دنبال جدی شــدن تصمیم مســئوالن 
باشگاه اســتقال، فرهاد مجیدی با یحیی 
گل محمــدی تلفنــی صحبــت می کند و 
نظراتش در مورد این بازی را به ســرمربی 
رقیب اعام می کند. وی در این گفت و گوی 
تلفنی از گل محمدی می خواهد او هم تعویق 
بازی موافقت کند که این درخواســت مورد 

تأیید سرمربی پرسپولیس هم قرار می گیرد.

یحیی در منگنه#
پــس از انتشــار خبــر »توافــق یحیی 
گل محمدی با فرهاد مجیــدی برای لغو 
دربــی« بازتابــی که این خبــر در فضای 
مجازی داشت، هواداران پرسپولیس فشار 
زیــادی به یحیی گل محمدی وارد کردند 
و از وی خواستند که زیر بار این توافق نرود 
چرا که شرایط سرخپوشان به مراتب بهتر از 
رقیب است و شانس باالی پیروزی در این 
بازی را خواهد داشت. هواداران پرسپولیس 
تأکید کردند اگر گل محمدی این توافق را 
بپذیرد عماً به استقال کمک کرده است.

هر چند ســرمربی پرسپولیس در گفت و 
گوی تلفنی اش با سرمربی رقیب موافقت 
خود برای به تعویــق افتادن دربی را اعام 
کرده بود اما پس از هجمه ای که از سوی 
هواداران تیمش علیه او شکل گرفت، ناچار 

به عقب نشــینی شد و با انتشار پستی در 
صفحه شخصی خود با عنوان »بنا به دالیلی 
تعویق بازی پیشنهاد شد ولی با دالیل دیگر 
دربی انجام خواهد شــد«، تعویق افتادن 
دربــی را لغو و بر برگزاری این بازی در روز 

چهارشنبه تأکید کرد.

 دربی قطعًا چهارشنبه #
برگزار می شود

دیروز البته شــایعه شد جلســه ای میان 
مسئوالن فدراسیون فوتبال با فرهاد مجیدی 
ســرمربی تیم فوتبال اســتقال و یحیی 
گل محمدی سرمربی تیم پرسپولیس در 
خصوص تعویق دربی در مرحله نیمه نهایی 
جام حذفی، در محل فدراسیون برگزار شد. 
اما  مسئول برگزاری مسابقات جام حذفی 
می گوید: حضور گل محمدی و مجیدی در 

سازمان لیگ شایعه  است. مثل اینکه قرار 
بود مدیران دو تیم استقال و پرسپولیس به 
سازمان لیگ بیایند که این اتفاق هم نیفتاده 
است و چنین چیزی صحت ندارد. از نظر 
سازمان لیگ چنین چیزی امکان ندارد و ما 
در زمان مقرر )چهارشنبه( دربی جام حذفی 
را برگزار می کنیم. ما زمان دیگری نداریم، 
تیم ها بعد از جام حذفی به لیگ قهرمانان 
آسیا می روند و بعد از آن هم باید برای فصل 
جدید آماده شــوند. اینکه ما نیمه نهایی و 
فینــال را به پیش از فصــل آینده موکول 

کنیم، اصاً شدنی نیست.

استارت برای دربی#
جالب اینکه اعضای تیم اســتقال پس از 
برتری مقابل شاهین بوشهر و نایب قهرمانی 
در لیگ برتر روز گذشــته تمرین ریکاوری 
خود را انجــام دادند. بعــد از قطعی بودن 
برگزاری دربی فرهاد مجیدی سرمربی آبی ها 
تصمیم گرفت به خاطر خســتگی ناشی از 
فشردگی مسابقات و جلوگیری از مصدومیت 
نفراتش یک روز به آن ها اســتراحت بدهد. 
از آنجایی که دیدار با پرســپولیس در نیمه 
نهایــی جام حذفی روز چهارشــنبه هفته 
جاری برگزار می شــود و تا آن زمان فرصت 
برای آماده سازی وجود دارد، مجیدی تمرین 
امروز استقال را تعطیل کرد تا بازیکنان به 
استراحت بپردازند. بر این اساس استقالی ها 
به طــور رســمی کار خود را بــرای دربی 
پایتخت در نیمه نهایی جام حذفی از امروز 

آغاز خواهند کرد.

سرمربی تیم نساجی مازندران در صفحه اینستاگرام خود، 
پایان رسیدن فصلی قابل قبول در لیگ برتر را برای دنبال 
کنندگانش بازتاب داد. محمــود فکری که تیمش نتایج 
خوبــی در هفته های پایانی لیگ برتــر گرفت نه تنها از 
منطقه خطر گریخت بلکه به میانه جدول صعود کرد، در 
پست اینستاگرامی خود نوشته: »خدایا بابت عزتی که در 
لیگ یک و لیگ برتر به من دادی شکرت. می دونم دستم رو 
گرفتی لوطی گری محکم تر بگیرش و یک لحظه به حال 

خودم مرا وا مگذار«.

دروازه بان مشهور سابق تیم ملی هلند و مدیر اجرایی کنونی 
باشگاه آژاکس در توییتر خود به رونمایی از مجسمه اسطوره 
این باشــگاه واکنش نشان داد. ادوین فندرسار در توییتی که 
به همین منظور منتشــر کرده به رونمایی باشــگاه آژاکس از 
مجسمه یوهان کرویف در بیرون ورزشگاه خانگی این باشگاه 
پرداخته و نوشــته: »از همه کســانی که سبب شدند این امر 
محقق شود تشــکر می کنم؛ این حرکتی دوست داشتنی بود 
و ســبب شد ورزشــگاه یوهان کرویف آرنا به محلی خاص تر 

برایمان تبدیل شود«. 

ادوین فندرسارمحمود فکری
باشــگاه یوونتوس ایتالیا شنبه شــب بهانه جدیدی پیدا 
کرد تا به ُکری خوانی غیر مســتقیم با باشگاه رقیب خود 
یعنی اینتر بپردازد. پس از شکســت اینتر در بازی فینال 
لیگ اروپا مقابل سویا و از دست رفتن جام قهرمانی برای 
رقیب همیشگی یوونتوس، حساب توییتر این باشگاه در 
اقدامی عجیب و کاماً غرض ورزانه در توییتی به باشــگاه 
ســویای اســپانیا این موفقیت را تبریک گفت! عملی که 
موجب اســتقبال طرفدارهای بانوی پیر و خشم هواداران 

تیم میانی شد.

به مناســبت دوازدهمین سال امضا قرارداد ونسانت کمپانی با 
باشــگاه منچسترسیتی، این باشگاه انگلیســی در توییتی به 

بزرگداشت کاپیتان سابق خود پرداخت. 
کمپانی که در سال های حضور خود در منچستر یکی از عوامل 
اصلی موفقیت های آبی پوشــان بود، سال گذشته از این تیم 
خداحافظی کرد، اما توییتر سیتی برای بزرگداشت کمپانی در 
ســالروز امضا قرارداد او، صحنه گل تاریخی وی به لسترسیتی 
که آخرین قهرمانی آن ها در لیگ برتر را قطعی کرد را منتشر 

کرده است.

منچسترسیتییوونتوس

پرونده ای برای ششمی یک تیم

طلسم »شهرخودرو« با تصمیمات احساسی

نیمنگاه

ضدحمله

حضور باقری در تیم ملی منتفی شد
ورزش: با اعام یک منبع آگاه در فدراســیون فوتبال حضور کریم باقری 
در اردوی آتی تیم ملی لغو شــده و اسکوچیچ به همراه وحید هاشمیان و 
دستیاران خارجی کار در تیم ملی را از سر خواهند گرفت. فدراسیون فوتبال 
به این نتیجه رســیده که نمی تواند دستمزد کریم باقری را تأمین کند؛ به 

همین خاطر پروسه جذب این مربی را رها کرده است. 
باشگاه پرسپولیس نزدیک به 2 میلیارد تومان به این مربی دستمزد می دهد 
و طبیعتاً اگر فدراسیون فوتبال خواهان بکارگیری این مربی باشد باید چنین 
عددی را برای کریم باقری در نظر بگیرد که این در تاریخ فوتبال ایران سابقه 

نداشته که فدراسیون فوتبال به مربی ایرانی چنین دستمزدی بدهد.

قایدی در آستانه دعوت به تیم ملی
ورزش: اسکوچیچ بازی های مهدی قایدی در ترکیب استقال را پسندیده 
و قصد دارد برای بازی با ازبکستان که 17 شهریور در تاشکند برگزار می شود 
او را محک بزند. این نخستین بار است که این بازیکن به تیم ملی بزرگساالن 

دعوت می شود. او سابقه بازی در تیم ملی امید به رهبری استیلی را دارد.

تارتار در جام حذفی هم با نفت است 
ورزش: مهدی تارتار که در نشســت خبری پس از بازی با پارس جنوبی 
در آخرین دیــدار از هفته پایانی لیگ، از هواداران نفت مسجدســلیمان 
خداحافظی کرد، با اعام باشگاه نفت، در جام حذفی و دیدار با تراکتور این 
تیم را همراهی خواهد کرد. البته به نظر می رسید تارتار به خاطر فشارهای 
زیاد مالی تیم، پس از بازی با پارس جنوبی، تصمیم احساسی خداحافظی 
از نفت مسجدسلیمان را گرفت. باشگاه نفت که پیش از این اعام کرده بود 
تمایل به ادامه همکاری با مهدی تارتار در لیگ بیستم را دارد، درباره این 

موضوع پس از جام حذفی با تارتار وارد مذاکره خواهد شد.

مدافع استقالل به دربی می رسد
ورزش: ســیاوش یزدانی که در اواخر مسابقه استقال و شاهین در هفته 
پایانی لیگ برتر دچار مصدومیت شد، نگرانی هایی درباره وضعیتش وجود 
داشت. این بازیکن اما روز گذشته در تمرین ریکاوری آبی ها حضور یافت و 
پس از معاینه توسط پزشکان مشکل خاصی ندارد. با توجه به غیبت محمد 
دانشگر و مصدومیت روزبه چشمی و وضعیت نامشخص این بازیکن سامتی 
یزدانی و عارف غامی برای کادر فنی اســتقال در آستانه دربی حساس 

پایتخت اهمیت ویژه ای دارد.

خانه تکانی در ذوب آهن
جدایی لوکا، مربیان برزیلی و گلر لبنانی

ورزش: تیم فوتبال ذوب آهن دستخوش تغییرات زیادی شده است. عاوه 
بر لوکا بوناچیچ، مربیان برزیلی و دروازه بان لبنانی از ذوب آهن جدا شده اند.

باوجود اینکه بوناچیچ تیم ذوب آهن را در لیگ برتر حفظ کرد، اما مسئوالن 
باشگاه به دنبال انتخاب ســرمربی جدید و ایرانی هستند. جدایی لوکا از 
ذوب آهن قطعی اســت و جانشین وی احتماالً همین هفته از بین نفراتی 

چون مجتبی حسینی، مهدی تارتار، رحمان رضایی و ... انتخاب می شود. 

مدافع شهرخودرو لژیونر می شود
ورزش: در حالی که پیش ازاین نوشــتیم 6 بازیکن شــهرخودرو هدف 
تیم های مدعی لیگ قرار گرفته اند، حسین مرادمند رسماً با پیشنهادهایی 
از یک باشگاه لیگ ستارگان قطر و یک باشگاه بلژیکی مواجه شده تا آینده 

فوتبال خود را به طور قطع در خارج از کشور دنبال کند.
مدافع قد بلند و ســرزن شهرخودرو که مشتریان لیگ برتری هم داشته، 
هنوز یک ســال دیگر با مشــهدی ها قرارداد دارد و در روزهای آینده برای 
دریافت رضایت نامه خود با مدیران این باشــگاه رسماً وارد مذاکره خواهد 
شد تا مشهدی ها را مجاب کند رضایت نامه وی را به مقصد یکی از این دو 

باشگاه صادر کنند.
 

برگزاری فینال جام حذفی، شاید در تهران
ورزش: مسئوالن سازمان لیگ شاید دیدار فینال جام حذفی را در تهران 
برگزار کنند. طبق شنیده ها اگر ورزشگاه پارس شیراز مورد تأیید مسئوالن 
ســازمان لیگ قرار نگیرد، در صورتی که تیم تراکتور به فینال برسد، بازی 
در ورزشگاه امام رضا )ع( مشهد و در صورتی که تیم نفت مسجدسلیمان 
به این مهم دســت پیدا کند بازی در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. البته 
هنوز مسئوالن سازمان لیگ در خصوص این مسئله به جمع بندی نهایی 

نرسیده اند.

 دیاباته بمب نقل و انتقاالت 
تیم ایتالیایی می شود؟

ورزش: یک رســانه ایتالیایــی خبر داد: احتمــال دارد مهاجم آفریقایی 
اســتقال بمب نقل و انتقاالت باشــگاه بنوونتو باشــد. به نقل از سایت 
»derbyderbyderby« ایتالیا، بدون شک رقابت در لیگ برتر فوتبال ایران 
رقابت سطح باالیی در دنیا نیست. شیخ دیاباته، مهاجم سابق بنونتو در فصل 
2017-2018 در ســری آ را به یاد می آورید که از تیم عثمانلی اسپور به 
صــورت قرضی آمده بود. او در این فصل در لیگ ایران عنوان آقای گلی را 
کسب کرده است. میانگین آمار گلزنی دیاباته)0.73( در یک دهه گذشته 
در سری آ باالتر از مهاجمان سرشناسی مثل کاوانی و لوکاکو)0.71( است. 
همچنین آمار شــیخ از رونالدو و زالتان)0.69( هم باالتر است. با بازگشت 
بنوونتو به سری آ شاید رئیس این باشگاه روی ستاره سابق این تیم حساب 

باز کند و او به عنوان بمب نقل و انتقاالت بنوونتو به این تیم برگرداند.  

منهایفوتبال

نیمه نهایی جام حذفی ایران
تراکتور - نفت مسجدسلیمان

    سه شنبه 4 شهریور - 19:30 از شبکه ورزش

فینال لیگ قهرمانان اروپا
پاری سن ژرمن - بایرن مونیخ
 یکشنبه 2 شهریور -  23:30 از شبکه سه

ورزشدرسیما

 به همت تربیت بدنی آستان قدس رضوی 
انجام می شود

 مراسم سوگواری محرم 
در ورزشگاه امام رضا)ع( 

ورزش: به همت تربیت بدنی آستان قدس رضوی، مراسم عزاداری 
دهه اول ماه محرم در محل ورزشگاه امام رضا )ع( برگزار می شود.

علیرضا تاج فیروز با اعام این برنامه مناســبتی گفت: این برنامه 
مذهبــی با رعایت همــه پروتکل های بهداشــتی و دریافت همه 
مجوزهــای الزم از نهادهــای ذی ربط، در فضای روباز ورزشــگاه 
امــام رضــا )ع( که از امکاناتــی همچون فضای گســترده جهت 
حضورعزاداران به لحاظ رعایت فاصله اجتماعی، امکانات صوتی و 
تصویری ، پارکینگ و دسترسی آسان برای عموم مردم برخوردار 

است، برگزار خواهد شد. 
تاج فیروز با ذکر جزئیات اجرای مراسم افزود: این آیین سوگواری 

تا شامگاه یکشنبه، 9 شهریور ماه ادامه خواهد یافت. 

بدهی ۵00 میلیونی پرسپولیس به شناگران 
ورزش: در حالی که تیم پرســپولیس در هر دو لیگ شــنا و واترپلو 
قهرمان شده اما هنوز بدهی خود به بازیکنانش را پرداخت نکرده است 
و این درصورتی است که به گفته دبیر فدراسیون بدهی اش به هر دو 

تیم مبلغی حدود 500 تا 600 میلیون تومان است.
در حال حاضر بازیکنان در تاش هستند تا بتوانند بدهی اندک خود 
از این باشگاه را بگیرند ولی گویا هیچ قولی برای پرداخت وجود ندارد. 
فدراسیون همراه بازیکنان درصدد است تا بتواند این مشکل را رفع کند.

هیاهو برای رفتن از ووشو
خواهران منصوریان در ته خط

ورزش: شــهربانو، الهه و سهیا منصوریان با عقد قراردادی با یک 
سازمان آمریکایی به نام »PRIDELAND« قرار است از این پس 

در قفس MMA یا همان مبارزات ترکیبی رزمی مبارزه کنند.
این سازمان در بخش مدیریت برگزاری مبارزات حرفه ای فعالیت 
دارد و بیشتر به ســراغ رزمی کاران آماتوری می رود که در رشته 
خود نام و آوازه ای دارند تا آن ها را در مسیر حرفه ای و البته کسب 
درآمد دالری قرار دهد. نخســتین مبارزه آن ها در قفس حرفه ای 
MMA، به منزله خداحافظی از دنیای قهرمانی ووشوست، چرا که 
بر اساس قانون فدراسیون جهانی، بازگشت یک ورزشکار حرفه ای 
به مســابقات این رشته ممنوع می باشــد. در رقابت های حرفه ای 
MMA استفاده از پوشــش مقنعه ممنوع است و برای بانوانی که 
قصد دارند در این شــرایط مبارزه کنند، پوشــش خاصی در نظر 

گرفته شده است که شرایط خاصی خواهد داشت.

اهدای تابعیت لهستان به میالد عبادی پور
ورزش: مسئوالن فدراســیون والیبال لهستان به مناسبت 90 ساله 
شدن باشگاه اسکرا بلچاتوف، تابعیت این کشور را به میاد عبادی پور 
ستاره و دریافت کننده ایرانی این تیم اهدا کردند. البته اهدای گواهی 
تابعیت به معنای جدایی عبادی پور از تیم ملی ایران و پیوستنش به 

تیم ملی لهستان نیست.

والیبال لیگ قهرمانان اروپا
لژیونرهای ایرانی حریفان خود را شناختند

ورزش: لژیونرهای والیبال ایران حریفان خود در رقابت های لیگ 
قهرمانان اروپا را شــناختند. مراســم قرعه کشی مسابقات والیبال 
لیگ قهرمانان اروپا به میزبانی لوزان سوئیس برگزار شد و 20 تیم 

در پنج گروه چهار تیمی قرار گرفتند. 
بــه این ترتیب در گروه A این مســابقات تیم اســکرابلچاتوف با 
حضور میاد عبادی پور با تیم های زاکسا لهستان، فنرباغچه ترکیه 
و لیندمانس بلژیک همگروه شد.  در گروه B  تیم های لوبه، پروجا، 

تور و آرکاس حضور دارند.
تیم دیگر لژیونر والیبال ایران یعنی امیرحســین توخته،  در گروه 
C با دو تیم زنیت کازان روســیه و برلین والی آلمان همگروه شد. 
توخته عضو تیم AHC Volley )ای اچ ســی والی( اسلوونی بوده و 
مربی این تیم هم آکو کریمی اســت. تیم چهــارم این گروه قرار 
است از بین تیم های صعود کننده در مرحله پلی آف مشخص شود.

تیــم گرین یارد بلژیک با حضور امیرحســین اســفندیار و جواد 
کریمــی باید در مرحله انتخابی به میدان برود. این تیم در صورت 
 E یا C کســب عنوان قهرمانی با نایب قهرمانی می تواند در گروه

لیگ قهرمانان قرار بگیرد.

دبیر: بودجه 9 میلیاردی را امضا نمی کنم
ورزش: دبیر، رئیس فدراســیون کشــتی در خصــوص ناراحتی 
مسئوالن فدراسیون گفت: وقتی در خصوص بدهی های فدراسیون 
قبل صحبت می کنم، دوســتان ناراحت می شــوند. این در حالی 
است که ناراحتی نباید داشته باشد و شاید من از فدراسیون بروم 
وضعیت بدتری را بر جای بگذارم. بودجه فدراســیون کشتی سال 
92 و با دالر 3 هزار تومان، بین 12 تا 14 میلیارد بوده اســت. در 
آن مقطع کمیتــه ملی المپیک 5 میلیارد بودجه به فدراســیون 
پرداخت می کردیم که در مجموع حدود 19 میلیارد می شــد. در 
روزهای گذشته با معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان صحبت 
کردم و بســیار ناراحت بودم، چرا که برای ما 9 میلیارد بودجه در 

نظر گرفتند.
وی تصریح کرد: دوستان سازمان مدیریت و بودجه بدانند من این 
بودجــه را امضا نخواهم کرد. حتی اگر 2 یا 3 میلیارد بودجه ما را 
افزایــش بدهند، با 12 میلیارد کاری نمی توان انجام داد و این در 

حالی است که قیمت دالر افزایش یافته است.  نبرد بی کفایت ها در عصر بی کفایتی
ورزش: عجب داســتانی اســت. به تاج می گویند باید ضرر زیانی که 
قراردادش با ویلموتس به مملکت فوتبال وارد کرده از حساب شخصی ات 
برداشت شود اما او تذکر می دهد اگر قرار به این باشد مدیرانی هستند 
که تصمیماتشان ضررهای بیشتری را به مملکت واردکرده. آیا رفته اند 
سراغ آن ها و یقه شان را بگیرند؟ میثاقی به او گفته بی کفایت اما همین 
لفظ را برنتابیده و می گوید بی کفایت کســی است که برنامه 3میلیون 
مخاطبــی را به 200 هزار نفر بیننده رســانده. جالب نیســت؟ یعنی 
همیشه می توان گفت چون یک نفرخرابکارتر از من وجود دارد نیازی به 
محاکمه نیست. چون دیگران گندهای بزرگ تری زدند گند من به چشم 
نمی آید. این جنگ عصر بی کفایت هاست که در آن هر اشتباهی قابل 
توجیه است چون دیگران مشغول اشتباه های بزرگ تر هستند. حاال و 
با منطق جناب تاج حتماً باید سپاسگزارشان باشیم که در میان این همه 

بی کفایت چنین قرارداد کم ضرری را برای ما بسته است.

ورزش: داســتان پرونده سرمربی سابق تیم ملی که با رأی 
اخیر فدراسیون جهانی فوتبال، موجب جریمه سنگین مالی 
کشورمان گردیده، با معرفی هشت متهم به دادسرا وارد فاز 

تازه ای شد.
پس از شکایت مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی سابق تیم 
ملی ایران از فدراســیون فوتبال کشورمان، فیفا ایران را به 
پرداخت جریمه ســنگین 6.3 میلیون دالری محکوم کرد. 
جریمه ای که در تاریخ ورزش ایران بی سابقه است. این رأی 
شوک بزرگی را نه تنها به ورزش بلکه در ابعادی بزرگ تر به 
همه ارکان جامعه وارد آورده که چگونه کسی تعداد حضور او 
روی نیمکت تیم ملی به اندازه انگشتان یک دست نمی رسد، 
می تواند در مجامع بین المللی با اســتفاده از کم کاری ها و 
اشتباهات مدیران کشورمان در زمان تنظیم قرارداد چنین 
ضرر مالی هنگفتی را به کشــورمان وارد آورد. مسلماً شکل 
تنظیم قرارداد و فرایند رویکرد مدیران ورزش کشورمان در 
این رابطه جای ابهام های زیادی دارد که همین امر ســبب 
شــده سازمان بازرسی کل کشــور به ماجرا ورود کرده و با 
بررســی هایی که صورت داده، هشت نفر را به ظن اتهام در 
این پرونده به دادسرا معرفی کند. سازمان بازرسی کل کشور 
هشت اسم را با اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر 
ذمه فدراسیون و همچنین ورود خسارت به اموال دولتی و 
حقوق عمومی و تضییع آن هــا، به این پرونده الصاق کرده 
و به دادســتان عمومی و انقاب تهران ارائــه داده تا درباره 
جرایم آن ها بررسی شود. بنا بر رویه های قضایی در این موارد 
متهمان تفهیم اتهام می شوند و قاضی پرونده دفاعیات آن ها 
را خواهد شنید تا در صورت اثبات جرم درباره ایشان تصمیم 

بگیرد.

 تناقض گویی های تاج#
این ماجرا ابتدا با درز خبرهایی در شبکه های اجتماعی داغ شد 
اما فدراسیون فوتبال نخست مانند بسیاری از کم کاری های 

گذشته خود آن را تکذیب کرد؛ اما پس از انتشار نامه های فیفا 
به فدراسیون فوتبال در شبکه های خبری مجبور به پذیرفتن 
آن شد. گستردگی کم کاری در سطوح مدیریتی می تواند 
بسیار فراتر از فدراسیون فوتبال بوده و حتی به وزارت ورزش 
کشورمان برسد اما بر طبق شنیده ها هشت متهمی که به 
دادسرا معرفی شدند رئیس مستعفی فدراسیون فوتبال یعنی 
مهدی تاج، اعضای هیئت رئیسه این فدراسیون و رابطان این 

انتقال و شاید مشاوران مربوط به این فرایند هستند.
تاج در مصاحبه های مختلفی که پس از انتشار اخبار درباره 
محکومیت فیفا انجام پذیرفت، اعام کرد:»از لحاظ قانونی 
ویلموتــس می تواند ایران را محکوم کند و یک ماه بوده که 
می خواســته این مسئله را به مســئوالن بگوید!« البته در 
صحبت های اخیر تاج نسبت به صحبت های حدود سه ماه 
گذشته وی تناقض های جدی دیده می شود جایی که وی به 
صراحت اعام کرد:»او نمی تواند غرامت بگیرد و 300 هزار 

یورو باید پس بدهد چرا بیشتر به او پول داده ایم«.

 شانس در cas؟ شاید هیچ#
مســلماً این تناقض گویی ها بخشی از قضایایی است که 
توسط سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گرفته 
و با معرفی او و افراد دیگر دخیل در این پرونده به دادسرا 
ختم شــده است. فدراسیون فوتبال و به خصوص مهدی 
تاج امیدوارند که در دادگاه عالی ورزش یا CAS این حکم 
را برگردانند، در حالی که بســیاری دیگر از کارشناسان 
معتقدنــد ایران در آن دادگاه شانســی برای موفقیت در 
مقابل شــکایت ویلموتس نخواهد داشت. مسلماً معرفی 
هشــت فرد متهم به تخلف در رابطه با این قرارداد شبه 
ترکمنچای به دادسرا تازه شروع ماجرا خواهد بود؛ یعنی 
جایی که مسلماً در آینده ای نزدیک نام افراد بیشتری به 
میان خواهد آمد که چگونه سبب بروز چنین حکم فاجعه 

باری علیه ایران شده اند.

جزئیات توافق برای تعویق دربی
زور فدراسیون به باشگاه ها چربید
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

حالوهوایحسینیدربرنامه»چهلتیکه«
 احمدجو، سرشار و آهنگران 

میهمان شبکه »نسیم« می شوند
برنامه  خبرنگاران:  باشــگاه 
تلویزیونــی »چهل تیکــه« بــا 
آغاز دهه محــرم میزبان صادق 
آهنگران خواهد بود و این برنامه 
با حال و هوای حســینی روی 

آنتن شبکه نسیم می رود.
برنامــه تلویزیونی »چهل تیکه« با آغاز دهــه محرم از اول تا هفتم 
شــهریور ماه با حال و هوای ایــن ایام از تلویزیــون پخش خواهد 
شــد. میهمان ویژه این برنامه صادق آهنگران مــداح نام آور دوران 
دفاع مقدس اســت که جمعه شب هفتم شهریور ماه میهمان »چهل 
تیکه« خواهد بود. این برنامه تلویزیونی در اولین روز از پخش خود، شنبه 

یکم شهریورماه میزبان روانشناس برجسته ایرانی غالمعلی افروز بود.
کاظم هژیرآزاد؛ بازیگر ســینما و تئاتر یکشــنبه شب دوم شهریور 
ماه، مرتضی ضرابی؛ بازیگر و چهره پرداز ســینمای ایران دوشــنبه 
شب ســوم شهریور ماه ، حسن ســلطانی؛ مجری باسابقه تلویزیون 
سه شنبه شب چهارم شهریور ماه، چهارشنبه شب پنجم شهریورماه 
نیز امراهلل احمدجو؛ کارگردان سریال به یادماندنی »روزی روزگاری« 
و پنجشنبه محمدرضا سرشــار؛ نویسنده و منتقد ادبی که با برنامه 
رادیویی »قصه ظهر جمعه« در میان مخاطبان رادیو در یاد ها مانده 
اســت در »چهل تیکه« روبه روی محمدرضا علیمردانی قرار خواهند 
گرفــت. برنامه تلویزیونی چهل تیکه به تهیه کنندگی و کارگردانی الهام 
حاتمی و اجرای محمدرضا علیمردانی از روز شنبه تا جمعه ساعت ۲۳ از 

شبکه نسیم پخش خواهد شد.

آخرینخبرهاازسریالشهیدباکری
پژوهش و نگارش به پایان رسیده است

تســنیم: مجموعه تلویزیونی 
»شــهید باکــری« قرار اســت 
تصویری از رشادت های شهدای 
لشکر عاشــورا را نشــان دهد؛ 
ســریالی که پژوهش و نگارش 
را به پایان رســانده و با تصمیم 

صداوسیما به زودی وارد مرحله تولید خواهد شد.
مجموعه تلویزیونی با موضوع شهیدان حمید و مهدی باکری در دستور 
سازمان صداوسیما قرار گرفته است. تهیه کنندگی این سریال را ابوالفضل 
صفری که پیشتر هم ساخت آثاری متفاوت و استراتژیک را در کارنامه اش 
دارد بر عهده گرفته و بناســت هادی حجازی فر به عنوان اولین تجربه 
آن را کارگردانی کند. بنا بر این گزارش، سریال شهید باکری این روزها 
به پایان نگارش و پژوهش رســیده اســت و حتــی از فضای پژوهش و 
همرزمان شهیدان حمید و مهدی در لشکر عاشورا، مستندسازی شده 
است. به گفته تهیه کننده، مراحل بعدی به تصمیم سازمان صداوسیما 
برمی گردد؛چرا که با پایان پژوهش و نگارش، پیش بینی می شــود این 

سریال به زودی وارد مرحله تولید شود.
ابوالفضل صفری همچنین گفته قرار اســت با وجود تمرکز و محوریت 
سریال بر شهیدان حمید و مهدی باکری، تصویری از رشادت های شهدای 

لشکر عاشورا در عملیات های بدر و خیبر نشان داده شود.

 سیما و سینما/زهره کهندل  هفته گذشته سریال 
» همگناه« پس از بیســت و چهار قسمت به پایان 
رسید. آخرین ساخته برادران کیایی با جمع کردن 
کلکسیونی از بازیگران مطرح در کنار فیلم نامه جذاب 
و بافتن داســتان زندگی کاراکترها به هم توانست 
مشتریان خودش را در شبکه نمایش خانگی جذب 
کند به طوری که قصه های ناتمام شــخصیت های 
این ســریال، هواداران را به ساخت فصل های بعدی 
آن امیدوار کرده اســت، اتفاقی که درباره ســریال 

»شهرزاد« رخ داد و تا سه فصل ادامه یافت. 
ســریال »دل« که از زمستان سال گذشته میزبان 
هفتگی مخاطبانش در شــبکه نمایش خانگی بود 
به قســمت های پایانی نزدیک می شــود و سریال 
جنجالی »آقازاده« هم به اواســط قصه اش نزدیک 
شده است. وجه اشتراک همه این سریال ها، نمایش 
زندگی های تجمالتی و لوکس و استفاده از چهره های 
سینمایی است. آنچه هنوز جای خالی اش در شبکه 
نمایش خانگی به چشــم می آیــد، دوری از زندگی 
ایرانی است. تمرکز فیلم نامه نویسان بیان مسائل و 
مشــکالت خانواده های مرفه است؛ مقوله ای که در 
دو سریال نمایش خانگی »همگناه« و »دل« کاماًل 
مشهود است و افرادی با خانه های ویالیی و بزرگ، 
ماشین های لوکس و رفتارهای متفاوت، زندگی شان 
را به رخ مردم می کشــند. عده ای بر این باورند که 
اگر نویسندگان و فیلم نامه نویسان تمرکز خود را روی 
ســریال هایی با سبک ایرانی و خانواده های متوسط 
بگذارند نتیجه ای بهتر از این بدست می آورند و گواه 
این مدعا ســریالی همچون »پایتخت« است که با 

اختالف در تلویزیون یکه تازی می کرد.
جبار آذین، منتقد سینما 
و تلویزیون، درباره دالیل 
اســتقبال از سریال های 
شــبکه نمایش خانگــی 
به خبرنــگار ما می گوید: 
مهم تریــن و بزرگ ترین 
دلیــل پیدایش شــبکه نمایش خانگی، ضعف های 
فراوان صدا و ســیما بود. رســانه ملی به عنوان یک 
دستگاه مهم فرهنگی و تأثیرگذار اجتماعی به اهداف 

از پیش تعیین شده خود به درستی عمل نکرد. 
به باور او، آنچــه در حوزه های مختلف مدیریتی و 
اجرایی سازمان صدا و سیما دیده می شود با مطالبات 
رهبری و انتظارات مردمی فاصله زیادی دارد. از این 
منظر نحوه مدیریت تلویزیون در سال های اخیر به 
سمتی حرکت کرده است که گروهی از هنرمندان 
حرفه ای به دلیل بدعهدی مدیران سازمان و وصول 
نشدن بدهی هایشــان، از صدا و سیما دور شده اند. 
آذین توضیــح می دهد: در این شــرایط عده ای از 

مدیران فرهنگی دولتی از موقعیت پیش آمده بهره 
بردند و شــبکه نمایش خانگی را در وزارت ارشــاد 
راه انــدازی کردند. شــبکه نمایش خانگی با اهداف 
فرهنگی، هنری و تبلیغاتی قرار بود همسو با نیازها، 
فرهنگ و سلیقه مخاطب حرکت کند و ضعف های 
مکرر تلویزیون در عرصه سریال ســازی موجب شد 
تا این شــبکه در میان مردم رونق بیشتری بگیرد و 
هنرمندان رانده شده از تلویزیون را جذب خود کند.

شبکه نمایش خانگی در رقابت با تلویزیون#
این منتقد درباره اینکه چرا ســازندگان سریال های 
شــبکه نمایش خانگی برای ســاخت آثارشــان از 
فرمول هــای نخ نمای ســریال های ترکیه ای تقلید 
می کنند، می گوید: آنچه شــبکه نمایش خانگی به 
سمت آن کشیده شد فراتر از کجروی های تلویزیون 
بود که موجب دوری محتــوای آن از واقعیت های 
امروز جامعه ایران شــد. در یــک رقابت کور بین 
تلویزیون و شبکه نمایش خانگی هر دو مسیر انحراف 
را پیمودند. برنامه سازان هر دو شبکه نمایشی به  جای 
توجه کردن به نیازهای مردم و حمایت از هنرمندان 
وطنی و قصه های ایرانی، پای برنامه های کم محتوای 
ماهواره نشستند و هر دو به تقلید و کپی برداری از 
برنامه های ماهواره و سریال های ترکیه ای پرداختند 
که این مســئله موجب رونق بیشــتر در شــبکه 

نمایش خانگی شد.
وی اضافه می کند: شل گیری در اعمال ممیزی های 

اخالقی در سریال های شبکه نمایش خانگی و استفاده 
از چهره های ســینمایی موجب شد از سریال های 
شبکه نمایش خانگی استقبال بیشتری شود. البته 
این اســتقبال به دلیل اســتاندارد بودن یا خوب و 
درســت بودن سریال های شــبکه نمایش خانگی 
نیست، چنانکه ممکن است از یک برنامه تلویزیونی 
هم استقبال شــود، ولی این استقبال مردم معیار 
درستی برای استاندارد یا خوب بودن برنامه نیست. 

بــه گفته آذین، هر دو جریــان فرهنگی و تبلیغی 
در شبکه نمایش خانگی و تلویزیون از مسیر اصلی 
فرهنگی و اجتماعی خود دور شده اند. وی خاطرنشان 
می کنــد: صدور مجوز برای ســریال های شــبکه 
نمایش خانگی اگر زیر نظر تلویزیون باشد به شبکه ای 
خاموش و بدون مشــتری تبدیل می شود و همان 
مسیری که صدا و سیما در ساخت سریال های تلخ 
و غمگین یا تجمالتی و مصرف زده طی می کند را 
دنبال خواهد کرد، در حالی که شبکه نمایش خانگی 

نیاز به تنوع و تکثر موضوعی و محتوایی دارد. 
وی یکی از دالیل مهم انحراف ســریال های شبکه 
نمایش خانگــی و برنامه های تلویزیون را از مســیر 
مطالبات جامعه، ورود ســلیقه اسپانســرها به این 
عرصه دانسته و می گوید: معیار تولید در سریال های 
شبکه نمایش خانگی باید فرهنگ باشد، ولی اکنون 
ســودآوری و سرمایه ســاالری مالک است. آذین 
یادآور می شود: برای اسپانســرها فقط پول و سود 
مهم است و آنچه موجب سودآوری بیشتر می شود 

سوار شــدن  روی نام و شهرت بازیگران سینمایی 
و عوامل نامدار در این حوزه اســت، به همین دلیل 
شاهد معرفی چهره های جدید بازیگری یا فیلم سازی 
در سریال های شبکه نمایش خانگی نیستیم و معموالً 
از تعداد مشخصی بازیگر سینمایی و عوامل باتجربه 
استفاده می کنند حتی اگر سن و سال آن بازیگران با 

شخصیت های سریال هم تناسبی نداشته باشد. 

سینما یا خانه سالمندان؟!#
به  نســبت  واکنش هــا 
اســتفاده از بازیگرانی که 
در دهه پنجم زندگی شان 
به ســر می برند اما نقش 
نوعــروس دامادهای زیر 
۳0 ساله را در سریال های 
شبکه نمایش خانگی بازی می کنند، زیاد شده است. 
از اعتراض های وارده به ســریال »دل« این بود که 
چرا بازیگرانی همچون ســاره بیــات، حامد بهداد 
یا محمدرضا گلزار که نزدیک 50 سالشــان است 
نقش دختر و پســرهای عاشق و در شرف ازدواج را 
بازی می کنند، چرا بازیگران تئاتر به سینما و شبکه 
نمایش خانگی اضافه نمی شوند؟ آیا هزینه های باالی 
ســاخت سریال در شــبکه نمایش خانگی، ریسک 
اســتفاده از بازیگران ناشــناخته و جــوان را برای 

تهیه کننده باال می برد؟
پوریا ذوالفقاری، منتقد ســینما در این باره معتقد 

است: وضعیت بازیگری و ورود چهره های جدید در 
هر مقطعی، نشــانه وضعیت و سالمت سینماست. 
سینمای ایران هرجا به نفعش باشد از هالیوود مثال 
می آورد. به تازگی سریال سازان از تولیدات نت فلیکس 
مثال می آورند ولی وقتی به بحث بازیگر می رسند، 
همان روش منسوخ قطار کردن چهره های آشنا را در 
پیش می گیرند و به روی خودشان نمی آورند که آن 
طرف، هر سریالی دست کم 1۲-10 چهره جدید رو 

می کند و اصالً نیاز به آوردن ستاره ندارد. 
بــه باور وی، آنجا فیلم ها از بازیگران معرفی شــده 
در ســریال ها بهره می برند، ولی اینجا سریال ها از 
بازیگران سینما تغذیه می کنند. این منتقد سینما در 
اینستاگرام خود نوشت: سریال آقازاده را ندیده ام اما 
انتقاد بجایی دیدم از اینکه امیر آقایی در ســریال از 
بازیگر نقش پدر یا شوهر مادرش)مهدی سلطانی( 
یک سال بزرگ تر است!)یا حتی در روایت دیگری از 
سن امیرآقایی، چهار، پنج سال هم از مهدی سلطانی 
کوچک تر باشد( چند وقت پیش هم تهیه کننده ای 
گالیه کرده بود که سریال های شبکه  نمایش خانگی 
دارند همه بازیگران را می برند. امروز هم خبر و عکس 
تست گریم فرزاد فرزین خواننده منتشر شد. یعنی 
تفنگ هم بگذاری روی شــقیقه سینماگران ایرانی 
حاضر نیســتند چهار تا چهره جدیــد بیاورند. در 
نهایت خواننده ای، پســر همکاری، دختر آشنایی... 
این هم البته یکی از برکات ســپردن افسار سینما 
به دست ســینماداران است که طی یک دهه اخیر 
پیوســته گفتند فیلم بدون چهره اکران نمی کنیم. 
فیلم سازان هم ناگزیر رفتند سراغ چهره های قبلی. 
حاال در انتهای دهه 90 سینمایمان خانه سالمندان 
شده است! به گفته ذوالفقاری، اواخر دهه 80 و اوایل 
دهه 90 دو فیلمســاز جوان )هومن سیدی و رضا 
درمیشــیان( دو چهره جدید آوردند؛ امیر جدیدی 
و نوید محمدزاده. محمدحســین مهدویان هم دو 
سه سال بعد هادی حجازی فر را معرفی کرد. این ها 
بازیگران خوبی هستند ولی سایر سینماگران عین 
این یک دهه دنبال این بازیگران دویده اند که بیایند 
در فیلمشان بازی کنند. هیچ یک هم نخواسته اند 
تکانی به خودشان بدهند و حرکت مشابهی کنند، 
از چهار نفر تســت بگیرنــد و اعتماد کنند. نتیجه 
اینکه همین بازیگران هم اگر حواسشان به خودشان 
نباشــد، زیر انبوه پیشنهادها له می شوند و به تکرار 
می افتند. خب چرا؟ چرا مثالً بیشــترین اعتماد را 
داوود میرباقری در شــاهگوش و حســن فتحی در 
شــهرزاد به فرزندان خودشان کردند که نتیجه اش 
سوختن دو فرصت عالی برای معرفی دو چهره واقعاً 
بااستعداد بود؟ بقیه هم که دارند نقش تازه عروس و 

شاه دامادهایشان را  به 50 ساله ها می دهند!

سیما و سینما: یک کارشناس فرهنگی جمعه شب 
در برنامه تلویزیونی »نقد سینما« درباره زمینه های 
ساخت فیلم عاشــورایی و علت های عقب ماندگی 

تولید سینمایی در این زمینه گفت وگو کرد.
ســعید الهی که در برابر امیررضــا مافی؛ مجری و 
کارشناس این برنامه تلویزیونی از شبکه 5 سیما در 
خصوص بازنمایی تصویر عاشــورا در سینمای ایران 
سخن می گفت، خاطرنشان کرد: متأسفانه در طول 
ســال های پس از پیروزی انقالب اسالمی جریانی 
خزنده و نفوذی که بی تردید عاری از روحیات انقالبی 
و جهادی اند عالوه بر جامعه هنری بر مدیران فرهنگی 
کشور نیز تأثیر گذاشته و موجب کم کاری در عرصه 

تولید آثار تصویری با موضوع واقعه عاشورا شده اند.

وی افــزود: گواه این ادعا همین بس که از مجموع 
بیش از 4 هزار اثر سینمایی در طول این 41 سال، 
تعداد کل فیلم های سینمایی که مستقیم به واقعه 
خونین کربال پرداخته اند بین ۲0 تا ۳0 اثر بیشــتر 
نیســتند و این یعنی تولید یک فیلم عاشورایی در 

هر دو سال!
الهــی تصریح کرد: این در حالی اســت که انقالب 
اســالمی ایران ملهم از فرهنگ و تأثیرات قیام امام 
حسین)ع( در واقعه کربال بوده و در سال 1۳57 با 
مفاهیم برگرفته از آن رویداد، همچون عدالتخواهی 
و ســلطه ناپذیری در برابر فســاد و ظلم حکومت 

طاغوت شکل گرفت.
این کارشناس سینما و رسانه گفت: برخی جریانات 

التقاطی به تازگی با راه اندازی موجی به خصوص در 
فضای مجازی در بین مردم با تبلیغ شعور حسینی 
به جای شور حسینی، درصدد حذف انواع مناسک و 
شعائر دینی مربوط به واقعه عظیم عاشورا هستند؛ 
حال اینکه شــور و شعور حسینی در کنار هم معنا 
پیدا کرده و نگاه مطلــق و حذف  هر یک از آن ها 

نوعی انحراف است.
وی در تکمیل سخنان خود گفت: مگر می شود در 
سینمای کشــور تنها به مفاهیم عاشورایی آن هم 
خیلی کمرنگ و بی اثر در فیلم نامه ها پرداخت و از 
تصویرسازی حادثه بزرگ و خونین و انسان ساز کربال 

غافل شد و آن را اشباع شده دانست؟
الهی با اشــاره به موقعیت هــای دراماتیک در آثار 

نمایشی و تصویری خاطرنشان کرد: نبرد ناعادالنه 
حــق و باطــل در روز عاشــورا در ذات خــود به 
راحتی دربرگیرنده انــواع موقعیت ها برای نگارش 
فیلم نامه های مختلف با روایت های متعدد اســت 
لیکن تا حمایت های مدیران فرهنگی به طور صریح 
در این حوزه وجود نداشته باشد سینماگران کشور 

نیز انگیزه کافی برای تولید پیدا نخواهند کرد.
وی در پایان گفت: انتظار می رود مدیران سینمایی و 
فرهنگی کشور در تعامل با دفاتر مراجع و حوزه های 
علمیه بستر کافی را برای ورود فیلم سازان دلسوز در 
این عرصه فراهم کرده و با تأمین منابع شرایط تولید 
آثار عاشــورایی در کشور را برای روشنگری بصری 

نسل جوان مهیا کنند.

با تفکرات سکوالر 
نمی شود  فیلم 

عاشورایی ساخت

چهره

نمایش تکراری خانه های لوکس، بازیگران چهره و گره های عشقی در شبکه نمایش خانگی

سینمای ایران چگونه به خانه سالمندان تبدیل شد؟!

مهر  رستا  رادین  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  پارسیان 

14231 و شناسه ملی 14005924429

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ذیل  تصمیمات   1398,11,27 مورخ  العاده  فوق 
خدمات  و  حسابرسی  -موسسه   1  : شد  اتخاذ 
ثبت  بشماره  رسمی  حسابداران  هشت  مدیریت 
بعنوان   10100196786 ملی  شناسه  و   2690
بازرس اصلی و آقای احمد آجودانی الهرودی 
بازرس  عنوان  به   0048613185 ملی  شماره  به 
علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 

2- صورتهای مالی سال 97 به تصویب رسید. 
ثبت  اداره  قم  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
)952315( قم  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت 
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کارکنان  مصرف  تعاونی  شرکت  تغییرات  آگهی   
شماره  به  سمنان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 

ثبت 518 و شناسه ملی 10480030851

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
 1397,06,22 مورخ  العاده  فوق  بطور 
مالی  صورت   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
سال 1396 به تصویب رسید. آقای محمد 
مرامی به سمت بازرس اصلی و خانم سمانه 
افضلی به سمت بازرس علی البدل تعاونی 

برای یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

سمنان )952030(
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پزشکان  خدماتی  شرکت  تغییرات  آگهی   
قومس شرکت تعاونی به شماره ثبت 3115 

و شناسه ملی 10480098991

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
سالیانه مورخ 1397,04,20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : اعضای حاضر در مجمع عمومی صورتهای 
به  نسبت   . نمودند  تصویب  را   1396 سال  مالی 
انتخاب بازرس اصلی و علی البدل قانونی اخذ 
رای کتبی به عمل آمد که با اکثریت نسبی آراء به 
ترتیب : پری سیما یغمایی کد ملی 4569176828 
به سمت بازرس اصلی و شهرام یغمایی کد ملی 
4569315739 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال انتخاب شدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان اداره ثبت 
)952031( سمنان  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت 
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آستان  موقوفات  موسسه  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  تهران  استان  رضوی  قدس 

9071 و شناسه ملی 10100382080

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
 1399,05,01 مورخ  العاده  فوق  بطور 
حسن  سید   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
 0731608781 ملی  شماره  به  صفاریان 
سعید جعفری به شماره ملی 1460956729 
ملی  شماره  به  خودمانی  ابوالفضل 
عنوان  به  سال  دو  مدت  به   0381562301

اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
ثبت  اداره  کشور  اسنادوامالک  ثبت  سازمان 
)950901( تهران  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت 
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آگهی تغییرات شرکت تجهیز طب فن آوران 
و   217457 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 10102588002

هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
 1399,04,17 مورخ  مدیره 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
شرکت  تعهدی  سرمایه  کلیه   -
توسط صاحبان سهام پرداخت 

گردیده است. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )953379(
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 آگهی تغییرات شرکت مجتمع فوالد اردکان 
و   421636 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 10260348763

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
 1399,03,29 مورخ  العاده  فوق  بطور 
سیامک  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
بسمت   5190037649 ملی  کد  به  اختری 
به  مهرآراء  پیمان  آقای  و  اصلی  بازرس 
علی  بازرس  بسمت   0058187219 کدملی 
مالی  سال  یک  مدت  برای  شرکت  البدل 

انتخاب شدند . 
ثبت  اداره  کشور  اسنادوامالک  ثبت  سازمان 
)953381( تهران  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت 
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سهامی  امیرکار  شرکت  تغییرات  آگهی   
شناسه  و   558746 ثبت  شماره  به  خاص 

ملی 10800032411

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
 1398,12,19 مورخ  العاده  فوق  بطور 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الناز نورائی به کد 
ملی 0077979095 به سمت بازرس اصلی 
به  ملی 0020020821  به کد  بهرامی  لعیا  و 
البدل برای مدت یک  بازرس علی  سمت 

سال مالی انتخاب شدند. 
ثبت شرکت  اداره  اسنادوامالک کشور  ثبت  سازمان 
)953384( تهران  غیرتجاری  موسسات  و  ها 
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آگهی تغییرات شرکت توسعه آباد گران فردا 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 192014 

و شناسه ملی 10102339728

عمومی                        مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
تصمیمات   1397,07,01 مورخ  العاده  فوق 
ذیل اتخاذ شد : شعبه ای از شرکت به آدرس: 
بخش   ، آباد  خرم  شهرستان   ، لرستان  استان 
 ، گلستان  کوی  آباد،  خرم  شهر   ، مرکزی 
 ،  0 پالک   ، حج  بلوار   ، فاطمی  دکتر  خیابان 
طبقه اول کدپستی 6817773674 با مدیریت 
نجم الدین میر به شماره ملی 4850061291 

تأسیس گردید. 
ثبت                    اداره  کشور  اسنادوامالک  ثبت  سازمان 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )953386(
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 آگهی تغییرات شرکت تعاونی شیشه نشکن 
و  ثبت 1423  به شماره  ایوانکی  جام کویر 

شناسه ملی 10480068230

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,10,01
آدرس تعاونی از محل قبلی به استان سمنان، 
دهستان   ، ایوانکی  بخش   ، گرمسار  شهرستان 
ایوانکی،  صنعتی  شهرک  آبادی   ، ایوانکی 
بلوار صنعت،   ، ایوانکی  محله شهرک صنعتی 
 3593147541 کدپستی  ششم  صنعت  خیابان 
تغییر یافت و در این اداره تحت شماره 121 

به ثبت رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایوانکی )952029(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )954458(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی تکالن طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4177 و شناسه ملی 10380200689

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,04,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید محمد بحرینیان با شماره ملی 1261559320 
بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و خانم رقیه خانم عینکی با شماره ملی 1260273334 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای 
انتخاب گردیدند. اسناد و اوراق  با شماره ملی 0943668621 بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال  حمید خادمی طرقبه 
بهادار شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و یا امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره بهمراه 

مهر شرکت معتبر میباشد . 

س
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )954444(

آگهی تغییرات شرکت رها محاسبان یکتا پردازش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 64197 و شناسه ملی 14007506961

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,01,17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مسعود احمدی به شماره ملی 0924230843 و آقای سعید حاج محمدزاده به شماره ملی 
0939633752 و آقای محسن احمدی به شماره ملی 0945660588 - آقای حامد نوروزی چشمه علی به شماره ملی 0921988583 
به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی نوشاب به شماره ملی 0921538065 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 

گردیدند.
س
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دانایان  کارگزاری  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  پارس 

23363 و شناسه ملی 10102828004

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
شماره  نامه  و   1399,03,18 مورخ  العاده  فوق 
122,66700 مورخ 1399,04,11 سازمان بورس و 
اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء 
گردیدند:  انتخاب  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت 
 1062748093 ملی  کد  ایرجی  رضا  فرید  آقای 
 0942864638 ملی  کد  آرا  جهان  بابک  آقای 
ملی  شناسه  با  پارس  دانایان  مالی  گروه  شرکت 
انتخاب  دوسال  مدت  برای   10102927198

گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )954556(
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صنعتی  و  تولیدی  شرکت  تغییرات  آگهی 
تکالن طوس شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 4177 و شناسه ملی 10380200689

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,04,24 مورخ 
ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء   -  : شد 
گردیدند:  انتخاب  سال  دو  مدت  برای 
ملی  شماره  به  بحرینیان  سیدمحمد  آقای 
طرقبه  خادمی  حمید  آقای  و   1261559320
رقیه  خانم  و   0943668621 ملی  شماره  به 

خانم عینکی به شماره ملی 1260273334
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
مشهد  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره 

)954461(
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یکتا  محاسبان  رها  شرکت  تغییرات  آگهی 
پردازش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

64197 و شناسه ملی 14007506961

العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,01,17 مورخ 
آدرس  به  مشهد  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل   -
استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش 
شهیدفرامرزعباسی،  محله  مشهد،  شهر   ، مرکزی 
فرامرز  شهید  بلوار   ،  1 فرامرزعباسی  خیابان 
 ، آناهیتا  پاساژ   ،  0 پالک   ، عباسی]فردوسی21[ 
طبقه اول ، واحد 3 کد پستی 9197973119 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 

گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )954442(
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