
اجتناب کنید
این هم حکم و دستور شرعی درباره رفت 
و آمد های فامیلی و غیرفامیلی که می تواند 
در ایام کرونایی خطرناک باشد. کانال فقه 
و احکام رهبر معظم انقاب اســامی در 
استفتائات  جدیدترین  مجازی،  شــبکه 
ایشــان را درباره ارتباط شخص مبتا به 

بیماری کرونا با دیگران منتشر کرد.
سؤال: اگر شخصی به بیماری کرونا مبتا شده یا برخی از عائم مشکوک به این 
بیماری را دارد، آیا جایز است با کسانی که از وضعیت او اطاع ندارند رفت و آمد 
نماید؟ جواب: اگر احتمال عقایی بدهد که موجب سرایت به دیگران گردد، 

باید از این کار اجتناب کند.

شبکه ارتباطی پایدار است
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات ضمن 
انتشار مطلبی در اســتوری اینستاگرام 
خود، از رشد چشمگیر مصرف اینترنت در 
کشور در سه روز آغازین محرم خبر داد. 
آذری جهرمی در اینستاگرام خود نوشت:

عزاداری  مراســم های  آناین  »برگزاری 
محرم، ترافیک داخلی کشــور را در سه 
روز اخیر به میزان ۵ درصد رشد داده است. از همه دست اندرکاران برگزاری 
مراسم ها در فضای مجازی تشکر می کنم. در حال حاضر، شبکه ارتباطی کشور 

از پایداری بسیار خوبی برای میزبانی از عزاداران حسینی برخوردار است«.

دخالت بیش از حد
درخواست اجازه دسترسی به پایگاه های 
هسته ای ایران و کنترل تولیدات دفاعی 
و هســته ای چند سالی اســت که تکرار 
می شــود و ایــن خواســته تجاوزگرانه 
و دخالت هــای بیــش از حــد آمریکا و 
همپیمانانش گویا با کوتاه آمدن مسئوالن 
ما دوباره قد می کشند!  حسن عابدینی، 
کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل در توییتی نوشته است:  »آژانس اتمی 
خواهان اجازه ایران برای دسترسی به دو مکان ادعایی است. نتانیاهو مدعی 
فعالیت غیرمجاز هسته ای در تورقوزآباد و شورجستان شده بود...   او اگرمدعی  
2هزار محل دیگر شود تکلیف چیست؟ این خواسته آژانس با ان پی تی مغایر 

است اما چرا از دیمونا و 300 کاهک اتمی صهیونیست ها حرفی نمی زند؟«

فقط به اطعام نیست
ســید محمود رضوی در توییتر نوشت: 
»هیئت هــای بــزرگ با نظم ویــژه ای، 
پروتکل ها را رعایت کرده اند و به بهترین 
شــکل ممکن چراغ روضه اباعبداهلل)ع( 
را روشــن نگه داشته اند. اما این برگزاری 
در فضای غیرمســقف، هزینه های بسیار 
هنگفتی را بــه آن ها تحمیل کرده... اول 
همه با هم هر چقدر توان داریم در برگزاری این هیئت ها مشــارکت کنیم، 
فقط اطعام مشارکت در روضه محرم نیست، دوم، آیا ستاد ملی مبارزه با کرونا 
وظیفه ای در این قبال ندارد؟ سوم، چرا نهادها و مؤسسات دولتی و خصولتی 

از باب مسئولیت اجتماعی خود در این مهم همکاری نمی کنند؟«

 محمــد تربت زاده بــه احتمال زیاد شــما هم مانند 
خیلی هــای دیگر به این نتیجه رســیده اید کــه دوران 
کارمندساالری در جامعه به پایان رسیده و گذشته است آن 
زمان که خانواده ها دخترشان را فقط به کارمندها می دادند! 
گذشته از این، جوان ها هم دیگر رؤیای زندگی کارمندی 
را در سرشان نمی پرورانند و اغلبشان از سنین نوجوانی یا 
شــیفته درآمدسازی از طریق فضای مجازی و تکنولوژی 
می شوند یا می روند به دنبال کارآفرینی و سعی می کنند 
به جای آنکه تا آخر عمر با کاری حوصله سر بر، یکنواخت 
و تکراری کلنجار بروند، با نبوغ، خاقیت و استعدادشان 
پول پارو کنند. در تمام این سال ها بارها از مزایای کارمند 
بودن، حقوق ثابت، کار ســبک و بدون دردسر و از همه 
مهم تر »آب باریکه« معروف زندگی کارمندی شنیده اید اما 
حاال به بهانه روز »کارمند« بد نیست از زاویه جدیدی به 
زندگی کارمندی، معایب و دردسرهایش نگاه کنیم و پس 
از آن با خودمان چرتکه بیندازیم که آیا کارمند بودن در 
دنیای امروز مثل گذشــته خوب است یا باید بپذیریم که 
»کارمندی« در شکل و شمایل ایرانی اش، شغلی منسوخ 
شده اســت و کارمندان در آینده  نه چندان دور به تاریخ 

خواهند پیوست!

راضی به رضای خداوند#
روزهای تکراری را می توان فصل مشترک اغلب شغل های 
کارمنــدی در ایــران به حســاب آورد. اینکه بدون هیچ 
خاقیت و نوآوری، هر روز ســر یک ساعت معین از خانه 
بیرون بزنی و ســر یک ساعت معین از محل کارت خارج 
شــوی، سر ماه حقوق مشــخصی بگیری و راضی باشی 
به رضای خداوند، شــاید در گذشته یک زندگی ایده آل 
به حســاب می آمد، ولی بی شک امروز این سبک زندگی، 

مصداق افسردگی و بی انگیزگی است.
این البته فقط یک روی ماجراســت. جامعه شناس ها 
معتقدنــد کارمندی به ســبک ایرانی، ایــن روزها به 
فعالیتی تبدیل شــده که خیلی اوقــات، نه خروجی 
مثبــت و قابل دفــاع دارد و نــه دردی از جامعه دوا 
می کنــد. این ســبک زندگی طی چند دهــه اخیر، 
حســابی در فرهنگ و جامعه ما ریشــه  دوانده و در 
طول تمام این ســال ها خاقیت افراد را نابود کرده و 
بسیاری از افراد خاق، خوش فکر و هدفمند را تبدیل 

به انسان هایی بی انگیزه و بی هدف کرده است.
البته این را هم بگوییم که نمی شود همه را با یک چوب زد 
و گفت همه کارمندان ایرانی در مسیر رکود و رخوت پیش 
می روند. ارزش کار کارمندی را که بی وقفه و بدون معطلی 
به مشتریان خدمت می کند، نمی توان نادیده گرفت، ولی 
در سطحی کلی تر می توان شماری از نیروهای کارمند را 
پیدا کرد که بود و نبودشان، فرقی به حال مجموعه ندارد.

در ایران همه کارمند هستند!#
در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان، به خصوص 
توسعه یافته ترهایشان، سال ها ست   از نظام های خشک 
بروکراتیک فاصله گرفته اند و کارمندان، جای خود را 
به نیروهای ماهــر و تولیدکنندگان دانش داده اند، اما 
هنوز در کشور ما زندگی کارمندی با تمام توان تاش 
می کند حیاتش را حفظ کند و هر ســال هم به تعداد 
کارمنــدان ایرانی در دســتگاه های مختلف دولتی و 
خصوصی اضافه می شود. برای آنکه به عمق این ماجرا 
پی ببرید، کافی اســت نگاهی به تعداد کارمندان در 

کشور خودمان و سایر نقاط جهان بیندازید.

با توجه به آخرین آمار که مربوط به سال 97 است، حدود 
22 میلیون نفر شــاغل در ایران داریــم که از این تعداد، 
حدود 2۵ درصد آن ها کارمند رســمی دولت محســوب 
می شــوند. تازه در این آمار، کارمندان قراردادی، شرکتی، 
غیررسمی و... محاسبه نشده اند که اگر این اتفاق بیفتد، 
متوجه خواهیم شــد که تقریباً همــه  ایرانی ها به نوعی 

کارمندند!
در ژاپن اما فقط حدود ۵ درصد جمعیت شــاغل، عنوان 
کارمند را یدک می کشند. در ترکیه این آمار به 12 درصد 

می رسد و در انگلستان به حدود 16 درصد. 

آقای خودشان بودند#
برای آنکه زیاد درگیر اعداد و ارقام نشــویم و به بدگویی 
از کارمندان در روز مخصوصشان هم نیفتیم، اجازه دهید 
»کارمند« بودن را از زاویه دیگری بررسی کنیم. بسیاری از 
ما البد به واسطه چیزهایی که از بزرگ ترهایمان شنیده ایم 
و باورعموم مردم جامعه، فکر می کنیم اســتخدام شدن 
قسمتی عادی از زندگی بشر است. اما جالب است بدانید 
کــه از نظر تاریخی، اینکه یک نفر یا یک دولت شــما را 
استخدام کند، نه تنها مسئله عادی نیست، بلکه پدیده ای 

نسبتاً جدید و عجیب و غریب است!
بــرای آنکه ماجرا برایتان ملموس تر شــود، باید کمی به 
عقب تر برگردیم. یعنی زمانی که بسیاری از مردم جهان 
از طریق کشاورزی روزگار می گذراندند. در آن روزها عمده 
کشاورزان روی زمین های خودشــان کار می کردند و به 
اصطاح آقای خودشان بودند، اما به مرور زمان، زمین ها 
از دست کشــاورزان خارج شد و آن ها مجبور شدند روی 
زمین خان یا شاه کار کنند، اما باز هم در استخدام شاه و 
خان نبودند و می شد گفت آقا باالسر خودشان بودند. شاید 
پیش خودتان به این نتیجه برسید که وقتی آن ها برای شاه 
کار می کرده اند در عمل به استخدام شاه درآمده بودند، اما 
باید بدانید که آن ها به دو دلیل در استخدام شاه نبوده اند. 
نخست از شاه حقوقی دریافت نمی کردند و دوم آنکه آن ها 
تولیدکننده بودند و برای کار کردن روی زمین شاه، زمین 
را از او اجاره می کردند. یعنی این کشــاورزان بودند که به 
شاه پول می دادند. چیزی شبیه به شرکت های خصوصی 
کنونی که روی پای خودشان ایستاده اند و نه تنها از دولت 

پولی نمی گیرند بلکه مالیات هم می پردازند.

نظام آموزش پروسی#
اما چه شد انسانی که در گذشته روی پای خودش ایستاده 
بود، در نهایت به زندگی کارمندی روی آورد و به این نتیجه 

رسید که اگر استخدام نشود، خوشبخت نخواهد شد؟!
وقتــی عصر صنعتی در غرب فرا رســید، تقاضا برای 
کارمندی و کارگری بیشــتر شــد، در نتیجه، دولت 
وظیفه آمــوزش و پرورش را به عهده گرفت و نظامی 
آموزشــی به نــام »پروســی« را راه انداخــت. وقتی 
فلســفه آموزش و پرورش پروسی را بررسی می کنید، 
می بینید هدف، پرورش ســرباز و کارمند دولت است. 
در واقع نظام پروســی با این هدف تشــکیل شده بود 
که افــرادی فرمانبر را برای دولــت تربیت کند. نظام 
پروســی در طول زمان بر سیستم آموزش و پرورش 
تمام کشورهای ســرمایه داری غالب شد. به خصوص 
در آمریکای دهه 60 و 70، اســتخدام شدن به عنوان 
کارمند، مســاوی بود با یک زندگی ایده آل و رؤیایی. 
نظام آموزشــی پروســی رفتــه رفته به کشــورهای 

غیرسرمایه داری هم راه یافت، از جمله ایران. 

آغاز کارمندی در ایران#
تشــکیل دولت مدرن در ایران قدمت چندانی ندارد. 
نخســتین بار در دوره رضا شــاه و به دنبــال تغییرات 
اجتماعــی، اداراتی با عنــوان ادارات دولتی شــکل 
گرفتند. شــروع به کار ادارات دولتــی و به دنبال آن، 
حاکم شــدن سیســتم گســترده و عریــض و طویل 
بروکراسی با شکل گیری طبقه جدیدی به نام کارمند 
همــراه بود. به تدریج، طبقه کارمند که مأموران دولت 
در جامعه محســوب می  شــدند و از حقوق و مقرری 
دولتی ثابت برخوردار بودند، مانند کارمندان در تمام 
دنیا جایگاه و اعتبار خوبی در میان مردم پیدا کردند.

به مــرور زمان اما کشــورهای غربی بــه این نتیجه 
رسیدند که سیستم عریض و طویل اداری و کارمندی 
ضررهــای جبران ناپذیــری بــه اقتصــاد و مدیریت 
کشــور وارد می کند. به همیــن خاطر دولت ها خیلی 
زود تصمیم گرفتند سیاســت کوچک ســازی دولت 
را پیــش بگیرند. شــاید دهه 80 میــادی را بتوان 
نقطه اوج این تفکر در غرب دانســت که ســبب شد 
بســیاری از اداره های دولتی تعطیل شوند، کارمندان 
به بخش های خصوصی بروند و سیاست های بلندمدت 
در راستای کوچک سازی دولت قرار بگیرد. اتفاقی که 
در کشــورمان فقط در حد و انــدازه  حرف و حدیث 
باقــی ماند و برعکس تمام جهان، روز به روز به تعداد 
کارمنــدان در اداره های دولتی افزوده شــد و کار به 
جایی رســید که بســیاری از کارمندان روی دســت 
اداره ها باد کردند، اما این ادارات راهی به جز پرداخت 
حقوق در مقابل هیچ نداشــتند. در نتیجه بســیاری 
از کارمندان اســتخدام شــده، صبح به صبح در محل 
کارشان حضور پیدا می کردند و بعدازظهر بدون آنکه 
کار خاصی انجام داده باشــند، به خانه برمی گشتند و 
ســرماه هم حقوق می گرفتند! چرخه ای که هنوز هم 

در بسیاری از ادارات وجود دارد.

انقراض کارمندها!#
درحال حاضر می توان انگشت اتهام را در وهله اول به سوی 
مراکز آموزشــی و سپس دولت های مختلف در تمام این 
ســال ها گرفت. اگر مراکز آموزشی ما  آموزش کاربردی و 
مهارتی به متقاضیــان ارائه می دادند، هر کس با تکیه بر 
توانمندی حرفه ای خود می توانســت در بازار کار خوش 
بدرخشد، ولی وقتی مهارتی در کار نباشد، برای بسیاری 
از افراد بی مهارت، پیدا کردن شــغل کارمندی به رؤیایی 
 برای پول درآوردن تبدیل می شود. البته این نکته را هم نباید 
فراموش کرد که کمبود بسترهای اشتغال سازی در تمام 
این سال ها، سبب شده خیلی ها به کارمندی به عنوان یک 

شغل و آینده رؤیایی نگاه کنند.
با تمام این حواشی اما متخصصان معتقدند »کارمندی« 
در شــکل امروزی اش، دیر یا زود به پایان خواهد رســید 
و کارمنــدان نیز منقرض خواهند شــد! آن  ها معتقدند 
نمی شــود یک نظام اداری، ناکارآمد باشد و بتواند سال ها  
در مسیر توسعه دوام بیاورد. وقتی قرار باشد یک جهش 
اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی رخ دهد، این نظام 
اداری هــم دیر یا زود محکوم به فناســت. اگر بخواهیم 
دقیق تر بگوییم، زندگی کارمندی در حال دست و پا زدن 
اســت تا بتواند هرطور شده بقایش را حفظ کند، اما این 
سبک زندگی کارمندی نمی تواند در مقابل تغییر و تحوالت 
جهانی دوام بیاورد و دیر یا زود باید خودش را با معیارهای 

جهانی وفق دهد یا برای همیشه نابود شود.

لطفاً کمی وسواسی باشید!

قدس زندگی: ممکن است با خودتان فکر کنید عزاداری، آن هم با این همه 
محدودیت و بگیر و ببندهای بهداشــتی که اســمش را پروتکل گذاشته اند، 
دیگر مثل گذشــته حال نمی دهد! ممکن اســت از معدود عزادارانی باشید 
که معتقدند همه لذت و شــکوه عزاداری محرم به همان شــلوغی و لولیدن 
جمعیت ســینه زن و عزادار در هم است! این در حالی است که مراسم چند 
روز گذشته ثابت کرد می شود متفاوت و البته با حال عزاداری کرد و پروتکل ها 
را نیز رعایت نمود. همین دو ســه روز اول محرم نشــان داد بر خاف تصور 
خیلی ها، مؤمنان و عزاداران واقعی امام حســین)ع( بیشتر از دیگران مایل به 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی هستند. اگر احتماالً از جمله کسانی هستید 
که این دو ســه روز را احتیاط کرده و از امشــب می خواهید در مراسم عزای 
سیدالشــهدا)ع( حاضر شوید این مطلب و توصیه های ساده اما مهم و جدی  

را بخوانید.
اول، هیئت و مراسمی را انتخاب کنید که در فضای باز اجرا می شود و جمعیت 
و عزاداران آن، فاصله اجتماعی و دیگر نکات بهداشتی را رعایت می کنند. دوم 
اینکه حتماً چند ماسک اضافی که درون پاستیک یا پارچه تمیز می گذارید 
را همراه داشــته باشید تا اگر ماســکتان آلوده شد یا به هر دلیلی دیگر قابل 
استفاده نبود بدون ماسک نمانید. دستکش هم بد نیست به خصوص اگر فکر 
می کنید بیرون از خانه پس از دست زدن به درهای خودرو، آسانسور و...امکان 
شست و شوی دست با آب و صابون نیست. اسپری ضدعفونی را هم بگذارید 

برای مواقع اضطراری.
در شرایط امروزی شاید اســتفاده از آبسردکن ها و آبخوری های عمومی به 
صاح شما نباشد. آب معدنی هم ممکن است در همه هیئت ها توزیع نشود. 
پس حتماً قمقمه و یا بطری آب هم به مقدار الزم همراهتان باشد. تشنگی و 
گرسنگی در طول حضور در هیئت و عزاداری امری طبیعی است. به خصوص 
اگر بچه ها هم حضور داشته باشند. پس خوراکی مناسب هم فراموش نشود 
و جا دارد بگوییم مواد ضدعفونی کننده دســت در این مواقع خیلی به درد 
می خورند، چون نمی شود پیش از هر بار آب یا خوراکی خوردن بچه ها، آن ها 
را وادار کرد دست ها را بشویند و اصًا ممکن است جایی برای این کار نباشد.

کیسه پاستیکی برای کفش هم جایی را نمی گیرد و می توانید چند عدد از 
آن ها را داخل کیف دستی تان بگذارید. کنارش هم مقداری دستمال کاغذی 
برای وقتی در حین عزاداری می خواهید اشک هایتان را پاک کنید. برای رعایت 
بیشــتر بهداشت، دستمال ها و ماسک های استفاده شده را می توانید در یکی 
از پاســتیک ها بگذارید به موقع آن ها را به ظرف زباله منتقل کنید. اگر فکر 
می کنید مهر و تســبیح هم الزم دارید حتماً از خانه آن هــا را بردارید و اگر 
خبر دارید در محل عزاداری فرش به اندازه کافی نیســت، زیرانداز را فراموش 
نکنید، به شرط آنکه با رعایت فاصله اجتماعی آن را در جای مناسب پهن و 

استفاده کنید. 
توصیه هایمان کمی به وسواس شبیه شد؟ قبول دارم اما در این شرایط مگر راه 

چاره بهتری هم سراغ دارید؟ 

 مجازآباد
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احتمال مالقات در سوپرکاپ و نبرد آسیایی هم هست

 3 دربی بدون تماشاگر 
در یک ماه آینده

افخمی از سیل »رعد و برق« می سازد!

تاخت سمت آفتاب

رقیه توسلی: پیش قراول، ُحّر شــد... کوفی، وفا کــرد... فرمانده، سرباز 
شد... نور تابید... سپاه و تیغ و شمشیر و ابن زیاد و اسارِت نهر کجا بود؟... 

خبر این است ُحّر، ُحر شد.
کاش فرات زبان بگشــاید به فرود آمدن 4هزار مرد جنگی... اســبانی که 
نعــِل تازه خورده اند... شــمر و امان نامه هایش را بگویــد... از کربی که به 
َمشــک ها بی رحم اســت... کاش علقمه، َحرمله را بگوید... از ُحّر که دل 
باخت... از َوهب که مســلمان شد... نماز ظهر عاشورا را بگوید و امامی که 
از او عاشــق تر، هم اوست... آیه »اهدناالصراط المستقیم« را پیش بکشد و 
فرزند یزید ریاحی؛ جنگاوری که وارونه کرد ســپرش را. کاش فرات، توبه 
 را بگوید و رجزخوانی را... از قلب ُشســته مبــارز بگوید... از ُحّری که ُحّر 

شد.
کاش ُفرات درددل کند... از سرلشــکری بگوید که کاهخود برداشــت و 
تاخت سمت آفتاب... شد آزاده دشت نینوا... نامه نداده ای که ایستاد پای 
توبه نامه اش.. امیری را رها کرد... یال و کوپال و اسم و رسم را... میانه تَف 
صحرا، َرّد عشــق را گرفت... ُحر شــد... توبه جانانه کرد... خونباز گشت... 
از آن یاراِن یار... مأموری شــد که دیگر معذور نیست... و دلش را آورد به 

خیمه گاه خیر.
السام علیک وارسته کربا!

السام علیک حضرت ُحر بن ُحر!

بختیاری زاده می رود، رحمتی می ماند، منصوریان می آید؟

 نوشدارو 
پس از مرگ »سهراب«

تاج و رفقا با ون به کمیسیون اصل نود رفتند

خاطیان به خط شدند

راهکار

نذر ارباب

دیگر به کارمندها دختر نمی دهند!دیگر به کارمندها دختر نمی دهند!

لطفًا کارمند نشویدلطفًا کارمند نشوید
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ورزش: در فوتبال ایران کمتر پیش می آید پرسپولیس و 
استقالل در دیدارهای غیر لیگ برتری به مصاف یکدیگر 
بروند اما حاال قرعه کشی برگزار شده در سازمان لیگ، این 
دو تیم را در نیمه نهایی جام حذفی مقابل هم قرار داده 
است؛ اتفاقی که در تاریخ تنها سه مرتبه رخ داده و حاال 
بــرای چهارمین بار تورنمنت جام حذفی میزبان یکی از 

بزرگ ترین دربی های جهان خواهد بود.

سوپر جام احتمالی#
نکته جالب اینکه احتمال دارد پس از بازی جام حذفی، 
پرســپولیس و اســتقالل دو بار دیگر در یک ماه آینده 
رودرروی هم قرار بگیرند. اگر استقالل با شکست حریف 
سنتی به فینال جام حذفی برود و از فینال سربلند بیرون 
بیاید، به عنوان قهرمان این رقابت ها بازی سوپرجام را با 
پرسپولیس برگزار خواهد کرد. البته پس از لیگ هفدهم 
قرار بود ســرخابی ها در سوپرجام به مصاف هم بروند اما 
اتفاقاتی رخ داد که در نهایت سازمان لیگ و سپس دادگاه 
عالی ورزش، رأی به پیروزی 3بر صفر پرسپولیس دادند. 
در دور رفت سرخ ها یک بر صفر با هدایت کالدرون تیم 
استراماچونی را بردند و در آخرین دربی دو تیم در لیگ 

برتر به تساوی 2 بر 2 رسیدند.

نبرد آسیایی#
همچنین از طرف دیگر اگر پرســپولیس و استقالل به 
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آســیا برسند، 
ممکن است به یکدیگر بخورند تا پنجمین دربی فصل را 
در دوحه برگزار کنند. بازی های مرحله یک چهارم نهایی 
روز 8 مهرماه در ورزشــگاه جاسم بن حمد انجام خواهد 
شد. دو تیم در جام باشــگاه های آسیا در هیچ دوره ای 

به هم نخوردند و دربی آسیایی نداشتند.
در تاریخ فوتبال ایران هیچ گاه پرسپولیس و استقالل پنج 
بار در یک فصل فوتبالی با هم بازی نکرده اند و در حال 
حاضر این احتمال اگرچه بسیار بعید است اما امکان دارد 
رخ دهد تا حساســیت فوتبال در روزهای تعطیلی لیگ 

برتر همچنان ادامه داشته باشد.

ردپای سیما#
دربی روز چهارشنبه در حساس ترین مرحله ممکن از جام  
حذفی برگزار می شود و جالب اینکه هر دو مربی به شدت 
مخالف برگزاری بازی بودند. استقاللی ها که با دو بازیکن 
اخراجی، دو بازیکن مصــدوم و وضعیتی عجیب روبه رو 

هستند، بیشتر خواستار لغو بازی بودند و از سوی دیگر 
یحیی گل محمدی و دستیارانش به خاطر آنکه شکست 
احتمالی در دربی، روحیه بازیکنان را قبل از ورود به لیگ 
قهرمانان آسیا از بین نبرد موافق تعویق بودند، اما مسائل 

دیگری پیش آمد که شرایط را تغییر داد.
در این مورد، یکی از مسئوالن فدراسیون فوتبال در گپ 
و گفتی دوســتانه، ماجرای جالبی برایمان تعریف کرد. 
این فرد گفت: »اینکه دربی برگزار شــود یا نه، دست ما 

نیســت و ســازمان لیگ باید آن را تعیین کند. گویا هر 
دو باشــگاه، درخواست هایی به سازمان لیگ داده بودند، 
اما از آنجا که زمــان دیگری برای تعیین برگزاری دربی 
وجود نداشت، سازمان لیگ مخالف تعویق بود. از طرف 
دیگر، صدا و سیما برای این بازی کلی تبلیغ گرفته بود و 
آگهی های بازرگانی رزرو شده بود. از این رو، به طور کلی 
نمی توانستیم برنامه دیگری غیر از برگزاری دربی را قبول 

کنیم«.

زنگ خطر برای فدراسیون#
با توجه به احتمــال دربی های پیش رو باید زنگ خطر را 
برای سازمان لیگ و فدراسیون به صدا درآورد. فدراسیون 
فوتبال که مدتی است با حواشــی بسیار زیادی دست و 
پنجه نرم می کند، انگار در تمام تصمیماتش بدون تمرکز 
اســت. حواشی پیش آمده در خصوص انتخاب داور دربی 
چیزی جز استیصال در فدراسیون فوتبال نیست که با این 
شرایط باید دید سرنوشــت دربی حذفی چه خواهد شد. 
اتفاقی که ممکن است سبب شود تا هر سوت داور مسابقه، 
جنجالی بزرگ را به وجود بیاورد؛ جنجالی که این بار نه از 
سوی مربیان، مسئوالن، بازیکنان و تماشاگران که از طرف 
فدراسیون فوتبال کلید خورد. خدا کند عاقبت تنشی که 
فدراسیون فوتبال تهیه و کارگردانی کرد، ختم به خیر شود.

تغییر زمان دربی؟#
این طورعنوان شــده بود ساعت دربی تغییر خواهد کرد. 
امیرحســین روشنک، مســئول برگزاری بازی های جام 
حذفی دراین بــاره مصاحبه کرد و گفت: در حال حاضر 
هیچ تصمیمی برای تغییر ســاعت بــازی نگرفته ایم و 
درخواســتی از ما برای اینکه ساعت دربی را از 19 تغییر 
بدهیم مطرح نشده است. از نظر ما تاکنون دربی در همان 
ساعت 19 باید برگزار شود تا نیمه اول قبل از اذان مغرب 

و نیمه دوم پس از اذان برگزار شود.

ضیافت پنالتی ها#
به یاد دارید برنده نبرد دربی را ضیافت پنالتی ها مشخص 
کرده باشد؟ حاال این بازی احتمال دارد به ضیافت پنالتی ها 
کشیده شود و تبدیل به دوئل حسینی و رادو شود. ضربات 

پنالتی بدون تماشاگران حسرت برانگیز است.

دربی بی شور#
دربی 93 با حال و هوایی متفاوت نســبت به دیدارهای 
گذشته این دو تیم؛ به این خاطر تماشاگران حق ورود به 
استادیوم را ندارند تا از خطر شیوع ویروس کرونا در امان 
بمانند. در تاریخ دیدارهای دو تیم حتی پس از جنجال های 
دربی و تنبیهات دو تیم دیداری بدون تماشــاگر برگزار 
نشده است. حتی بازی در بندرعباس با حضور تماشاگران 
بود. بدون شــک فردا جای خالی هوادارانی که شب های 
دربی پشت در آزادی آتش روشن می کردند و از صبح زود 
روی سکوها گلویشان را برای تیمشان پاره می کردند بیش 

از هر زمان دیگری به چشم می آید.

احتمال مالقات در سوپرکاپ و نبرد آسیایی هم هست

3 دربی بدون تماشاگر در یک ماه آینده

طارمی به پرتغال احضار شد
ورزش: نشریه »آبوال« پرتغال خبر داد: مهدی طارمی، مهاجم ملی پوش ایرانی با 
درخواست سرجیو کونسیسیو، سرمربی پورتو به پرتغال احضار شد تا سریعاً خودش 
را برســاند تا بتواند در برنامه های فصل جدید در ترکیب پورتو جای داشته باشد. 
طبق گزارش های رسیده باشگاه پورتو با ریوآوه برای جذب طارمی به توافق نهایی 
رسیده است و اکنون به محض بازگشت مهاجم ایرانی به پرتغال قراردادش با پورتو 
امضا می شود. طبق گزارش ها طارمی قراردادی چهار ساله به ارزش 6 میلیون یورو 

با پورتو امضا می کند.

فرصت ترابی به پرسپولیس و تیم های خواهان
ورزش: مهدی ترابی که با پیشــنهاد رســمی دو باشگاه اروپایی و یک تیم قطری 
روبه رو است از مدیر برنامه های خود خواسته تا بررسی نهایی این موضوع را  به بعد از 

بازی پرسپولیس مقابل استقالل تهران موکول کند.
هافبک پرســپولیس با وجود اینکه یک فصل دیگر با سرخپوشــان قرارداد دارد، 
می تواند با پرداخت پول رضایت نامه از جمع شاگردان یحیی گل محمدی جدا شود.

مسئوالن باشگاه پرسپولیس در تالش هستند هفته آینده با ترابی جلسه گذاشته و از 
او بخواهند تا فصل آینده با پیراهن پرسپولیس فوتبالش را ادامه دهد.

 رقابت آزمون با یونس محمود 
برای انتخاب بهترین گل جام ملت های آسیا 

ورزش: سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( دور یک چهارم نهایی نظرسنجی 
بهترین گل تاریخ جام ملت های آسیا را کلید زد که در نخستین نظرسنجی، سردار آزمون 
با یونس محمود رقابت می کند.  کاربران سایت AFC می توانند از میان گل سردار آزمون 
به قطر در مرحله گروهی جام ملت های سال 2015 و گل یونس محمود کاپیتان تیم 
ملی فوتبال عراق به عربستان در فینال جام ملت های آسیا 2007 که منجر به قهرمانی 
تیمش شد، یک گزینه را انتخاب کنند تا گل برتر به مرحله نیمه نهایی نظرسنجی راه یابد.

شفر:  قراری برای مذاکره با مدیران استقالل نداشته ام
ورزش: سرمربی پیشین تیم فوتبال استقالل ادعای اعضای کنونی هیئت مدیره این باشگاه 
را رد کرد و مدعی شد: هیچ قراری برای مذاکره با مدیران این باشگاه نداشته است.  وینفرد 
شفر درباره خبرهایی مبنی بر مذاکره مسئوالن باشگاه استقالل در این روزها که نقل محافل 
ورزشی کشور است به فارس گفت: مسئوالن باشگاه با وکیل من در ارتباط بوده اند اما هیچ 
قراری برای مالقات نداشته ایم. باشگاه به ما قول داده بود که هفته گذشته مطالبات من را 
پرداخت کند. همین طور مطالبات دستیاران ایرانی ام را که از دو سال قبل باقی مانده و این 

موضوع توسط وکیل من به آن ها گفته شده بود اما تا االن چنین اتفاقی نیفتاده است. 

مشــهد  فوتبال شــهرخودرو  تیم  امین غالم نژاد: 
در ایــن فصل هیچ موفقیتی نداشــت. آن ها یکی از 
شــانس های قهرمانی بودند، اما درست از روزی که 
یحیی گل محمدی، کمپ شهرخودرو را ترک کرد تا 
هدایت پرســپولیس را برعهده بگیرد مشهدی ها جز 
یک دو بازی در جام باشگاه ها عاقبت به خیر نشدند.

این شــرایط تا جایی پیش رفت تنها نماینده شــرق 
کشــورمان در لیگ برتر را در حســرت پیروزی در 
بازی های معمولی گذاشــت و مقابــل چند مدعی، 
شکست خوردند. سهراب بختیاری زاده نتوانست کار 
خاصی انجــام بدهد و این تیم، نه تنها قهرمانی را از 
دست داد بلکه هیچ شانسی برای کسب سهمیه لیگ 
قهرمانان آســیا در فصل آینده ندارد. شکســت برابر 
پارس جنوبــی که برای بقا می جنگد، توقف در خانه 
برابر تراکتور و تســاوی برابر صنعت نفت، اســتقالل 

و نساجی، کارنامه ضعیف بختیاری زاده بوده است. 

نوشدارو#
نتایج ضعیف و اخراج رحمتــی و البته کنار نیامدن 
با توصیه های باشــگاه در مورد جمع کردن حاشیه ها 
احتمال ایجــاد تغییرات در کادر فنــی تیم فوتبال 

شهرخودرو را قوت بخشیده است. 
شــنیده ها حکایت از آن دارد بازی با نساجی آخرین 
بازی سهراب بوده و شاید شهرخودرو با یک سرمربی 
جدید، چهار بازی باقی مانده در ادامه لیگ قهرمانان 
را پشت ســر بگذارد. یکی از مســئوالن این باشگاه 
به خبرنگار ما گفت: قرار شــده با توجه به شــرایط 
فعلی شــهرخودرو، جلسه ای در مورد ادامه همکاری 
یا خداحافظی با سهراب بختیاری زاده داشته باشیم. 
 متأســفانه در این هفته هــا، انتظاراتمــان برآورده 

نشد.

رحمتی ریسک می کند؟#
روز گذشته شایعاتی مطرح شــد مبنی بر اینکه شاید 
ســیدمهدی رحمتی هدایت موقت شهرخودرو تا پایان 
لیگ قهرمانــان را برعهده بگیرد. رحمتــی، به خاطر 
اختالف با یکی از دســتیاران بختیــاری زاده از حضور 
در کنار تیم محروم شــده و بازگشت او به معنای کنار 
زدن بختیاری زاده از ســوی مدیران باشگاه است. با این 
حال بعید به نظر می رســد رحمتی قبول کند سرمربی 
- بازیکن باشد. او می داند با همین شرایط حداقل دو تا 
سه فصل دیگر می تواند در لیگ بازی کند. ضمن اینکه 
نباید از یاد برد رحمتی هنوز هیچ کالسی را پشت سر 
نگذاشته و برای حضور در جام باشگاه های آسیا با توجه 
به رفتن کوزین ریسک بزرگی است که رحمتی هدایت 

تیم را برعهده داشته باشد.

منصوریان و یک مانع بزرگ#
گزینه بعدی علی منصوریان است که پس از ذوب آهن 
بیکار مانده و به تازگی با ســایپایی ها مذاکراتی داشته 
اســت. گفته می شــود پس از رفتن کاشــانی از سایپا 
مذاکرات طرفین منتفی شــده اســت و منصوریان با 
حمیــداوی صحبت های مقدماتی را انجام داده اســت. 
منصوریان در نفت و جام باشگاه های آسیا عملکرد خیلی 
خوبی داشت و اصوالً در تیم های کم حاشیه تمرکز خوبی 

برای رهبری تیم دارد. 
نکته کلیدی در این مذاکرات این اســت نباید اختالف 
قدیمی رحمتــی و منصوریان را از یــاد ببریم. این دو 
مدت ها با هم سرشــاخ بودند و اگرچه به نظر می رسد 
آب ها از آســیاب افتاده اما بایــد دید دو طرف راضی به 
ادامه همکاری خواهند بود. رابطه حمیداوی با رحمتی 
بسیار خوب است و بعید است مالک شهرخودرو به این 

راحتی ها با جدایی رحمتی کنار بیاید.

ورزش: پنج سهمیه دوچرخه ســواری ایران امسال به 
بهانه کرونا سوخت تا همچنان حسرت حضور در قهرمانی 

جهان به دل رکابزنان ایرانی بماند.
اتحادیه جهانی دوچرخه سواری با وجود شیوع ویروس 
کرونا در تالش اســت مسابقات جاده قهرمانی جهان را 
برگزار کند. ابتدا ســوئیس میزبان مسابقات بود اما این 
کشــور در ادامه از میزبانی انصراف داد و اکنون  اتحادیه 
جهانی تا اول سپتامبر )11 شهریور( تصمیم نهایی خود 

را در مورد برگزاری این رقابت ها اعالم می کند. 
نکته قابل توجه این است مسابقات در هر کشوری باشد 
رکابزنان  ایران اجازه حضــور در این رقابت ها را ندارند 
چون ایران از لحاظ شیوع ویروس کرونا در وضعیت قرمز 
قرار دارد. حتی اگر این اجازه داده شــود پروسه گرفتن 
ویزا زمانبر اســت و چون اتحادیــه جهانی در نظر دارد 
مسابقات را آخر شهریور و در یک کشور اروپایی برگزار 
کند بنابراین به نظر می رسد ایران نه فرصتی برای گرفتن 

ویزا داشته باشد و البته نه پولی برای اعزام به اروپا.

افسوس از سهمیه ها#
در این میان رکابزنان تنها باید افســوس از دست رفتن 
ســهمیه ها برای حضور در قهرمانی جهان را بخورند و 
این اتفاقی است که در سال های گذشته شاهد تکرار آن 
بودیم. ایران برای مســابقات جهانی 2020 پنج سهمیه 

) 2 سهمیه در مردان  و سه سهمیه در بانوان( داشت. 
البته کم بودن ســهمیه مردان که شــامل یک سهمیه 
در بزرگســاالن و یک ســهمیه در زیر 23 ســال است 
اتفــاق ناراحت کننده ای برای دوچرخه ســواری ایران 
می تواند باشــد و باز هم به حضور نداشتن ایرانی ها در 
مسابقات سال قبل برمی گردد چرا که سهمیه بر اساس 
رنکینگ داده می شود. اما در مقابل، سه سهمیه دختران 

می توانست کمک حال دوچرخه سواری بانوان باشد که 
در مســیر پیشرفت قرار دارند. به هر حال کسی از آن ها 
انتظار گرفتن جایگاه چشــمگیری در جهان نداشت اما 
حضورشــان می توانست تجربه خوبی برایشان باشد که 
امسال هم به بهانه کرونا اجرایی نشد. اکنون دختران و 
پسران دوچرخه سوار ایران در صورت برگزاری مسابقات 

مجبور هستند از خانه این رقابت ها را فقط تماشا کنند.

معمای ایرانی ها#
ایران البته در سال های گذشته نماینده ای به مسابقات 
جهانی اعزام نکرد به جز ســال 2016 که مسابقات در 
قطر بود. به همین دلیل اســت خود رکابزنان می گویند 
دیگر نرفتن به مسابقات جهانی عادی شده و البته برای 
کشــورهای دیگر تبدیل به معما که چــرا ایرانی ها در 

قهرمانی جهان اصالً حضور ندارند.
در این بین تنها نکته مهم ســهمیه هایی اســت که هر 
ساله می سوزد و دوچرخه سوارانی که حسرت حضور در 

مسابقات جهانی به دلشان مانده است.

سهمیه های المپیک#
در المپیک 2020 توکیو 66 مدال در دوچرخه ســواری 
توزیع می شــود و فدراسیون دوچرخه سواری هر کشور 
می تواند ۴2 ســهمیه کســب کند و این رشته یکی از 
رشته های پرمدال اســت. در این بین بهترین عملکرد 
فدراسیون دوچرخه سواری در چند سال اخیر در سال 
201۴ بوده اســت و جزو سه فدراسیون برتر ایران قرار 
گرفــت. علت این برتری عملکرد خوب فدراســیون در 
بیشتر بخش ها بوده است. بیشترین مدال طالی ایران در 
10 سال اخیر در یک دوره از رقابت های قهرمانی آسیا، 

مربوط به سال 2015 است. 

بختیاری زاده می رود، رحمتی می ماند، منصوریان می آید؟

نوشدارو پس از مرگ »سهراب«
نرفتن به مسابقات جهانی عادی شده است

رکابزنان ایران در جاده حسرت سهمیه ها

گزارش ویژه

عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ:
 فوتبال ایران ۴۵ میلیون دالر

به خارجی ها بدهی دارد 
ورزش: صادق درودگر، عضو هیئت رئیســه سازمان لیگ درباره 
انتقاد هایی که به قانون ممنوعیت جذب بازیکنان و مربیان خارجی 
مطرح شده اظهاراتی داشت که در ادامه مهم ترین بخش های آن 

را می خوانید:
 برخی از دوستان خیال پرداز هستند و با خیال پردازی خبر تولید 
می کنند. این کار به یک رویه تبدیل شده و برخی افراد به این کار 
اعتیاد پیدا کرده اند و می خواهند بگویند که از همه چیز خبر دارند. 
فوتبال ایران حدود ۴5 میلیون دالر به خارجی ها بدهی دارد. تمام 
این مشکالت به نظام فوتبالی ما بر می گردد. باشگاهی را نمی بینید 

که چنین مشکلی نداشته باشد.
 نصیرزاده، شــیرازی، قنبرزاده، بهاروند و خودم در تصویب این 
قانون نقش داشته ایم. ما به فدراسیون فوتبال این قانون را پیشنهاد 
کردیم، زیرا فوتبال در اختیار فدراســیون فوتبال است و ما نقش 

مجری را ایفا می کنیم.
 ایــن قانون بــه ویلموتس ارتباطــی ندارد و برای باشــگاه ها 
وضع شده است. حمیرا اســدی، مدیر دپارتمان روابط بین الملل 
فدراسیون فوتبال یک برنامه مطالعاتی را آغاز کرد که گزارش آن 
31 اردیبهشت ماه ابالغ شد و براساس آن شمار بازیکنان و مربیانی 
که در فیفا از باشگاه های ایرانی شکایت کرده اند مشخص شده بود.

 بضاعت فوتبال کشور ما در سال 76 به اندازه ای بود که تنها 17 
میلیارد تومان درآمد داشت اما درآمد های فوتبال امسال به 120 

میلیارد تومان رسیده و بیشتر این پول دریافت شده است.
 در حال حاضر کشــور ما شــرایط ویژه ای دارد و هیچ کشور 
دیگری مانند ما نیســت. محدودیت های اقتصادی زیادی داریم و 

نباید در باتالق بدهی فرو برویم.

ورزش: جلســه بررســی پرونده قرارداد مــارک ویلموتس 
سرمربی ســابق تیم ملی فوتبال با حضور رئیس و اعضای 
کمیســیون اصل 90 ، وزیر ورزش و جوانان و اعضای هیئت 
 رئیسه فدراسیون فوتبال در کمیسیون اصل 90، سوم شهریور 
برگزار شد. هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال همگی با یک ون 
به مجلس رفتند. در این جلسه که پشت درهای بسته برگزار 
شد سؤال هایی از هیئت رئیسه در خصوص پرونده ویلموتس 

پرسیده شد که امضا کنندگان قرارداد به آن ها پاسخ دادند.

شناسایی خاطیان#
نظام الدین موسوی مسئول رسیدگی به پرونده ویلموتس در 
کمیسیون اصل 90 ، درباره تشکیل جلسه ویژه این کمیسیون 
برای رسیدگی به پرونده مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم 
ملی گفت: ما به تمام جزئیات پرونده رســیدگی می کنیم و 
اگر تخلفی صورت گرفته باشــد متخلفان را به دستگاه های 
مربوط معرفی می کنیم تا تصمیم الزم درباره آن ها اتخاذ شود. 
همچنین پس از جمع بندی بررسی ها و تنظیم گزارش نهایی 

آن را به اطالع مردم می رسانیم.
وی گفت: واقعیت این است ما در مرحله مقدماتی رسیدگی به 
پرونده ویلموتس هستیم و در این مرحله نمی توانیم قضاوتی 
درباره این موضوع داشــته باشیم. ابهام های زیادی نسبت به 
این موضوع وجود دارد که وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال 
باید نسبت به آن توضیح بدهند. تاکنون قضاوت نهایی صورت 
نگرفته و پرونده در کمیسیون اصل 90 در مرحله مقدماتی 
است. نحوه ورود مجلس با قوه قضائیه به این پرونده متفاوت 
است، ما اکنون باید خاطیان را شناسایی کنیم و هیچ حکمی 

صادر نشــده اما در قــوه قضائیه امــکان دارد افراد متخلف 
بازداشت و از آن ها بازپرسی شود.

توضیح از وزیر#
نصراهلل پژمان فر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای 
اســالمی گفت: بحث سرمربی ســابق تیم ملی فوتبال یک 
سرخوردگی برای آحاد مردم ایجاد کرده است که دستگاه های 
مختلف امنیتــی و اطالعاتی به آن ورود کرده اند. با توجه به 
مسئولیت مجلس در بحث نظارت، کمیسیون اصل 90 به این 
موضوع ورود کرده است.وی افزود: در اساس نامه فدراسیون 
کمیته فنی و توســعه ای وجود دارد که وظیفه پیشــنهاد 
کادرفنی تیم ملی را دارد و پس از تأیید هیئت رئیسه آن فرد 
به عنوان مربی تیم ملی معرفی می شود. وزیر ورزش و اعضای 
هیئت رئیســه فدراســیون فوتبال باید امروز به کمیسیون 
توضیح دهند آیا این فرایند انجام شــده است و به خدمت 
گرفتن ویلموتس با پیشنهاد کمیته فنی و توسعه بوده است 
یا خیر؟ البته در گزارش هایی که به دست ما رسیده مشخص 
شده این اقدام بدون پیشنهاد این کمیته صورت گرفته و دقیقاً 
هشت روز پس از قرارداد با ویلموتس، هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال این قرارداد را تأیید کرده است. بحث دیگر این است 
که در فرایند انتخاب مارک ویلموتس وزارت ورزش و شخص 
وزیر چه میزان بر مفاد قرارداد نظارت داشــته است که باید 

امروز این موضوعات توضیح داده شود.

حکم قطعی نیست#
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در جلسه رسیدگی 

کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی درباره معضالتی 
که عقد قرارداد با ویلموتس ایجاد کرده، این طور حرف هایش 
را آغاز کرد و گفت: با تمام اتفاقاتی که افتاده و حکم ناعادالنه 
و غیرطبیعی که علیه فوتبال کشور و فدراسیون فوتبال صادر 
شده باید بگوییم هنوز وسط کار هستیم و با وجود صدور حکم 
کمیته تعیین وضعیت فیفا برای تجدید نظر دو مرحله بسیار 
جدی پیش رو داریم. وزیر ورزش با اشــاره به قطعی نشدن 
حکم توضیح داد: این حکم قطعی نیســت و اگر در دادگاه 
CAS نتیجه نگیریم، می توانیم به دادگاه فدرال ســوئیس 

اعتراض کنیم.
ســلطانی فر با ابهام دار خواندن حکم اعالم شده افزود: حکم 
ناعادالنه ای که مسئول کار غیرقابل قبول وکالی طرف مقابل 
اســت و باید دید چه دلیلی پشت این اقدام وجود دارد. تمام 
کارشناســان می گفتند نباید چنین حکم ناعادالنه ای علیه 

فوتبال ایران صادر شود. 

وزارت پولی برای ویلموتس ندارد#
فرامرزیان،معاون توســعه منابع و مدیریــت وزارت ورزش 
در پاسخ به پرســش خبرنگار مهر که در رابطه با رای اخیر 
فیفا مطرح شــد و اینکه آیا فدراسیون فوتبال در این زمینه 
و برای تأمین پول الزم درخواســتی از وزارت ورزش داشته 
است؟ گفت: تاکنون فدراسیون فوتبال درخواست کمک از 
وزارت ورزش پیرامون پرونده ویلموتس نداشــته است. اصاًل 
پرداخت این رقم توسط وزارت ورزش ممکن نیست چون رقم 
آن خیلی بیشتر از بودجه ما است. اگر تخلفی صورت گرفته 
فدراسیون فوتبال باید رقم را جبران کند و خسارت را بپردازد.

»کینگزلی کومان« چگونه تیم سابق خود را پشیمان کرد

پسر پاریسی شهر خود را به آتش کشید!
امیرمحمد سلطان پور: زمانی که در فوریه سال 2013 کینگزلی 
کومان به عنوان یار تعویضی به زمین آمد تا نخستین بازی خود 
را در پیراهن پاری سن ژرمن به انجام برساند، برخی به این باور 
رسیدند شاهد پدیده ای هستند که می تواند روزی پاریسی ها را 
به موفقیت در اروپا برساند که مدت هاست در آرزویشان هستند.

کینگزلی کومان از هشت سالگی در آکادمی فوتبال پی اس جی 
به فوتبال مشــغول و وقتی جای مارکو وراتی را در بازی مقابل 
سوشــو گرفت به جوان ترین بازیکن تاریخ تیم بزرگساالن بدل 
شد. او نمادی بود برای اینکه با وجود خرج ده ها میلیون یورویی 
قطری ها در باشگاه جدیدشان، هنوز می توان به سراغ بازیکنان با 
اســتعداد پرورش یافته در پارک دو پرنس رفت. اما پس از بازی 
مقابل سوشو او تنها دو بازی دیگر در پیراهن آبی در لیگ بازی 

کرد و در سال 201۴ راهی یوونتوس شد. 

6 سال زمان برای ثابت شدن اشتباه پی اس جی#
6 ســال پس از رفتن کومان از پاریس به تورین، قهرمان فرانسه 
برای نخستین بار در تاریخ خود در فینال لیگ قهرمانان اروپا به 
میدان رفت تا با قهرمانی در این مسابقات به تمامی سرمایه گذاری 
عظیمی که توســط مالکان قطری صــورت پذیرفته بود اعتبار 
ببخشد. اما آن ها توقع نداشتند توسط بازیکن سابق خود بر روی 
تمام رؤیاهای زیبایشان این گونه آب سرد ریخته شود. کسی که 
در پاریس زاده شــده و رشد پیدا کرده بود بر روی تیر دوم روی 
سانتر فوق العاده جاشوآ کیمیچ ضربه سر بی نقصی زد تا کیلور 
ناواس را مغلوب کند و ششمین جام قهرمانی اروپا را برای تیمش 
بایرن به ارمغان آورد. این جام ســه گانه قهرمانی مونیخی ها را 

تکمیل کرد، اتفاقی که در ابتدای فصل با انتخاب هانسی فلیک 
آنچنان برای باواریایی ها قابل تصور نبود. فلیک از زمانی که هدایت 
بایرن را بدست گرفته کمترین اشتباه ممکن را داشته، اما انتخاب 
کومان به عنوان بازیکن ثابت به جای ایوان پریشــیچ برای بازی 

فینال سؤال های زیادی را برای هواداران باشگاه به وجود آورد.

سانه را در رقابت شکست می دهم!#
کومان که قهرمانی جام جهانی در پیراهن تیم ملی فرانســه را 
در کارنامــه دارد از زمانی که از ســال 2015 به مونیخ آمده با 
مصدومیت های مختلف درگیر اســت. تعداد بازی های او در این 
فصل که به عدد 38 رسیده بیشترین تعداد بازی در یک فصل 

برای او در بایرن محســوب می شود. بایرن به دلیل عدم ثبات او 
در انجام بازی های پرتعداد، تصمیم به خرید لروی سانه گرفتند و 
۴9 میلیون یورو برای او خرج کردند تا گزینه خوبی برای وینگ 
چپ خود داشته باشند. اما اگر کومان 2۴ ساله که در میان هم 
تیمی هایش به پادشاه معروف است، قرار بود به فلیک نشان دهد 
آماده مبارزه برای قرارگیری در ترکیب ثابت بایرن به جای سانه 
اســت، بازی فینال بهترین شــروع ممکن برای او بود. با اینکه 
پاریسی ها در بســیاری از مقاطع بازی پا به پای آلمان ها پیش 
آمدند اما نمی توان گفت بایرن مستحق قهرمانی نبود. مونیخی ها 
در هر بازی این فصل که  در لیگ قهرمانان به میدان رفتند پیروز 
بوده اند که آن ها را تبدیل به نخســتین تیم تاریخ از این حیث 

می کند. این را نباید فراموش کنیم که قرمزپوشان، حریفان خود 
مثل تاتنهام، چلسی، بارسلونا و لیون را در این راه در هم کوبیدند.

تاج قهرمانی اروپا بر سر پادشاه#
خیلی ها تصور می کردند قهرمان بازی فینال روبرت لواندوفسکی 
باشد که این فصل 55 گل در ۴7 مسابقه به ثمر رسانده اما این 
ستاره لهستانی در نیمه اول یکبار توسط ناواس و یک بار توسط  
تیر دروازه ناکام ماند. از طرفی دیگر تنها بازیکنی که می توانست 
لواندوفسکی را برای کســب توپ طالی احتمالی در 2020 به 
چالش بکشد نیمار بود که او نیز در نیمه اول مغلوب سیو عالی 
منوئل نویر در نبرد تک به تک شــد. پس از شکســت پاریس، 
مسلماً پس از گذشت سه سال از خرج ۴00 میلیون یورویی برای 
خرید نیمار و امباپه دوباره مالکین پی اس جی شــرایط توخل 
و همکارانــش را که هنوز جام اروپایی بدســت نیاوردند را برای 
آینده مورد بررسی قرار خواهند داد. اما این نکته مثبت برایشان 
وجود دارد که با شرایط اقتصادی فعلی بعید است باشگاه دیگری 
برای دو ستاره آن ها دندان تیز کند؛ به همین دلیل باید منتظر 
ماند که فصل بعدی پاریســی ها برای کسب جام قهرمانی خیز 
دوباره ای بردارند. با اینکه به نظر می رسد آن ها بخت فوق العاده ای 
را برای قهرمانی از دســت داده باشند اما این پیشروی تا فینال 
مسلماً اعتماد به نفس خوبی به آن ها داده تا در 21-2020 دوباره 

شانسشان را امتحان کنند.
اما با همه این ها یکشــنبه شب متعلق به بایرن مونیخ و متعلق 
به کینگزلی کومان بود؛ پســر پاریسی که تیم سابقش را ناکام 

گذاشت.

مدیرعامــل باشــگاه اســتقالل تهــران در پســتی 
اینســتاگرامی قول هــای تــازه و امیدوارکننده ای به 
هواداران این باشــگاه داد. احمد ســعادتمند در پست 
 خود خطاب بــه هواداران آبی پوش نوشــته اســت: 
»به نام ایزد منان، برای احیای حق و حفظ بیت المال و 
آرمان باشــگاه تا پای جان تالش خواهم کرد. با خدای 
خود عهد بســته ام با همه وجودم برای شــادی شما 

تالش کنم«.

باشگاه بایر لورکوزن اشتباه ستاره برزیلی پاری سن ژرمن در 
تبریک قهرمانی را با شوخی پاسخ داد. 

نیمــار مهاجم پاریس پس از شکســت مقابــل بایرن مونیخ 
قهرمانــی این تیــم را به آن هــا تبریک گفت امــا به جای 
اســتفاده از واژه بایرن از کلمه بایر اســتفاده کرد که باشگاه 
 بایر لورکوزن در توییت خود نوشته: ممنون بابت تبریکت اما 

اشتباه گرفتی!

بایر لورکوزناحمد  سعادتمند
در حالی که شــرایط بارســلونا در بازار نقل و انتقاالت با 
شــایعات مختلف درباره ستاره های این تیم جالب به نظر 
نمی رســد، خرید تازه آن ها با یک بدشانسی بزرگ مواجه 
شد. میرالم پیانیچ بازیکن سابق یوونتوس که بارسلونا او را 
با آرتور هافبک خود معاوضه کرد، به بیماری کرونا مبتال 
شد. آبی و اناری پوشان در پست اینستاگرامی خود با تأکید 
بر اینکه حال او خوب است اما عنوان کردند وی دو هفته 

قرنطینه خواهد بود.

دروازه بان ملی پوش باشــگاه بایرن مونیخ عالوه بر تبریک 
قهرمانی باشــگاهش در رقابت های این فصل لیگ قهرمانان 
باشــگاه های اروپا، هواداران پاری ســن ژرمن رقیب خود در 
بازی فینال را آزار داد. منویل نویر در پست اینستاگرامی اش 
عکســی از خود و هم تیمی هایش موقــع بلند کردن جام 
قهرمانی منتشــر کرده، اما لوکیشن پست خود را ورزشگاه 
ولدروم، ورزشگاه المپیک مارسی دشمن پاریسی ها انتخاب 

کرده است!

مانول نویربارسلونا

تاج و رفقا با ون به کمیسیون اصل نود رفتند

خاطیان به خط شدند

ضد  حمله

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعالم کرد
 پرداخت2/2 میلیون یورو  و ۱۱ هزار دالر 

به ویلموتس برای ۶۳ روز
ورزش: رئیس ســازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه »برای حضور 
63 روزه آقای ویلموتس در جایگاه سرمربیگری تیم ملی فوتبال، مبلغ 
2/2 میلیون یورو و 11 هزار دالر از سوی فدراسیون فوتبال هزینه شده« 
گفت: عالوه بر این هزینه، فدراسیون فوتبال زیربار تعهدات غیرقانونی 
از جمله پرداخت 7 میلیارد تومان مالیات این قرارداد رفته و در نهایت 
فدراسیون فوتبال عالوه بر پرداخت این مبالغ، از سوی فیفا محکوم به 
پرداخت 6/1 میلیون یورو غرامت شده است. حجت االسالم درویشیان 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه امروز شورای عالی قضایی 
به ارائه گزارشی از پیگیری پرونده مربوط به قرارداد ویلموتس سرمربی 
سابق تیم ملی فوتبال پرداخت و گفت: این قرارداد به مدت 3 سال و به 
مبلغ 7/8 میلیون یورو منعقد شده بود که در انعقاد آن نظر کمیته فنی 
و توسعه فدراسیون فوتبال اخذ نشده و رأساً اقدام به امضای آن شده بود 

و هیئت رئیسه فدراسیون پس از هشت روز آن را تأیید کرد.
درویشیان همچنین گفت با پیگیری های صورت گرفته از سوی سازمان 
بازرسی کل کشور، سازمان لیگ به کارگیری سرمربی و بازیکن خارجی 
در سال جاری را ممنوع اعالم کرده و همچنین باشگاه ها ملزم به حذف 
ســفرهای تدارکاتی غیرضروری به خارج از کشور و برگزاری آن ها در 

داخل کشور شده اند.

اهدای جایزه بازی جوانمردانه در دربی جام حذفی 
ورزش: به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، در دو مسابقه 
تراکتورسازی تبریز - نفت مسجدســلیمان و  پرسپولیس - استقالل در 
مرحله نیمه نهایی جام حذفی فصل 99-98، روابط عمومی و امور فرهنگی 
سازمان لیگ با همکاری کمیته مسئولیت های اجتماعی فدراسیون فوتبال 
به برترین بازیکن مسابقه که رفتار مناسب و جوانمردانه ای در میدان داشته 
باشد، جایزه ویژه جوانمردانه اهدا می شود. دیدارهای نیمه نهایی جام حذفی 

در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۴ و 5 شهریور ماه برگزار می شوند.

 VAR از مرحله یک چهارم نهایی 
در لیگ قهرمانان آسیا 

ورزش: سایت رسمی کنفدراســیون فوتبال آسیا )AFC( از تصمیم این 
کنفدراســیون برای استفاده از سیســتم کمک داور ویدئویی )VAR(، از 
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا که مهر امسال در قطر برگزار 
می شود خبر داد. در بخشی از اطالعیه AFC آمده است: با تأیید استفاده از 
سیستم کمک داور ویدئویی از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
2020 برای نخستین بار در این رقابت ها، تعهد کنفدراسیون فوتبال آسیا به 

اطمینان بخشی داوری آسیا مورد تأکید قرار گرفت.

توافق انصاری فرد با »آ.ا.ک« آتن 
ورزش: به نقل از اســپورت تایمز یونان، کریم انصاری فرد مهاجم ایرانی 
پس از جدایی از تیم الســیلیه قطر راهی فوتبال اروپا خواهد شد. مهاجم 
ســابق المپیاکوس این بار به رقیب این تیم یعنی آ.ا.ک  آتن یونان خواهد 
پیوست تا در کنار احســان حاجی صفی دو ایرانی لیگ فوتبال یونان در 
فصل جدید باشند. گفته می شــود قرارداد او با این تیم یونانی 600 هزار 

یورو ارزش مالی دارد.

مشتری چینی پورعلی گنجی مشخص شد
ورزش: تیم شنژن چین رسماً با باشگاه العربی برای جذب پورعلی گنجی 
وارد مذاکره شده است. به نقل از سایت عربی کوره، مرتضی پورعلی گنجی 
مورد توجه تیم شنژن قرار گرفته است. این تیم چینی مذاکرات رسمی خود 
را با باشگاه العربی برای انتقال مدافع ایرانی آغاز کرده است. پور علی گنجی 
یک فصل دیگر با العربی قرارداد دارد و قرار است که این باشگاه پس از پایان 

جام حذفی پاسخ نهایی را بدهد.

خبر خوب برای نمایندگان ایران
هزینه اسکان تیم ها در لیگ قهرمانان آسیا 

رایگان شد
ورزش: به نقل از روزنامه »الریاضیه« عربستان، »داتو ویندزور جان« دبیر 
کل کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت AFC هزینه هتل تیم های حاضر در 

لیگ قهرمانان آسیا را پرداخت کرده و اسکان تیم ها رایگان است.
به گفته ویندزور جان، هر هتل برای هر باشــگاه خصوصی اســت و هیچ 
میهمانی حق حضور در آن هتل را ندارد. عالوه بر این، یک تیم پزشکی از 
AFC در هر هتل حضور دارد تا اقدام های پیشگیرانه و بهداشتی را زیر نظر 
داشته باشد. لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب قاره، از روز 2۴ شهریور آغاز 
می شود. بدون شک با توجه به مشکالت مالی باشگاه های ایران، پرداخت 
هزینه اسکان آن ها از ســوی AFC می تواند خبر خوبی برای نمایندگان 

کشورمان باشد.

نیمه نهایی جام حذفی فوتبال کشور
 تراکتور - نفت مسجدسلیمان؛ 

معرفی نخستین فینالیست در تبریز
ورزش: نخســتین دیدار نیمه نهایی جام حذفی فوتبال کشورمان امروز 
ساعت 19:30 در ورزشگاه یادگار امام تبریز آغاز می شود. مسابقه ای حساس 
برای معرفی نخستین فینالیســت جام حذفی، مسابقه ای که بسیاری از 
کارشناسان شانس برد تراکتور تبریز را 90 درصد می دانند اما فوتبال قابل 
پیش بینی نیست به خصوص مسابقات جام حذفی که شرایطش خاص تر 
هست. اولین اشتباه ممکن است آخرین اشتباه یک تیم شود. تراکتور لیگ 
برتر را با رتبه چهارمی به پایان رساند و نفت مسجدسلیمان روی پله هشتم 
جدول لیگ ایستاد. نفت مسجدسلیمان با 17 تساوی رکورددار مساوی در 
لیگ برتر است البته این بازی مساوی ندارد ولی ممکن است کار به 120 
دقیقه وقت اضافه و ضربات پنالتی بکشد. قرمزپوشان تبریزی خیلی دوست 
دارند در جام حذفی قهرمان شــوند تا یک جام را در این فصل سخت به 
هوادارانشان تقدیم کنند، از سوی دیگر نفتی ها بدشان نمی آید با شکست 
تراکتور دست به شگفتی بزنند و امشب با فینالیست شدن انتظار پرسپولیس 

یا استقالل را برای نبرد قهرمانی بکشند.

مدافع سابق استقالل در فهرست فرهاد مجیدی
ورزش: آرمین ســهرابیان، مدافع فصل گذشــته تیم سایپا تهران که با 
فرا رسیدن تابستان قراردادش به پایان رسیده است در فهرست مجیدی 
جای دارد. مدافع 25 ســاله که در تابستان گذشــته با جدایی از جمع 
آبی پوشــان به سایپا ملحق شــده بود به عنوان بازیکن آزاد به این تیم 
بازمی گردد. با جدایی سهرابیان در فصل گذشته محمد دانشگر از سایپا 

به استقالل پیوسته بود.

منهای فوتبال

ورزش در سیما

 پرداخت حقوق ماهانه 
برای بانوی تاریخ ساز جودو

ورزش: بنا به درخواست صدیقه کعبی زاده نایب رئیس بانوان فدراسیون 
جودو و با موافقت آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون، مریم بربط بانوی 
تاریخ ساز جودو ایران که در رقابت های قهرمانی جوانان آسیا و اقیانوسیه 
2019 به مدال نقره دست یافته بود، به مدت یک سال دیگر از فدراسیون 
حقوق ماهیانه دریافت خواهد کرد. قرار اســت مبلغ 20 میلیون ریال در 
هر ماه به حســاب بربط واریز شــود. بربط تنها بانوی جودوکار در تاریخ 
جودو ایران است که موفق شده در رده سنی جوانان به فینال رقابت های 

قهرمانی آسیا راه یابد.

مربی تیم ملی واترپلو: ۶ ماه عقبیم!
ورزش: مربی تیم ملی واترپلو با گالیه از تعطیلی تمرینات واترپلو گفت: 
همه انتظار داشــتیم آن طور که برای فوتبال تالش می شود تا تمرینات، 
لیگ و مسابقاتش راه بیفتد برای واترپلو تالشی شود اما نشد. بازیکنان ما 
انفرادی تمرین می کنند و ما هم دورادور بر تمریناتشان نظارت داریم ولی 

دیگر مدت هاست تمرینات گروهی نداشته اند.
رضایی افزود: من و چیریچ سرمربی تیم ملی با هماهنگی فدراسیون در 
تالش هســتیم اگر بشود بازیکنان را راهی تیم های خارجی کنیم. چند 
پیشــنهاد هم بود اما هنوز به جایی نرسیده ایم. رایزنی کرده بودیم پنج 
بازیکن در پست های مختلف به تیم های خارجی بروند. با طرف مذاکره از 
تیم های صربستانی بود برای یک پست قطعی کردیم اما در نهایت هنوز 
محقق نشده است. برای سایر پست ها پیشنهادهایی بود که باید ببینیم چه 
می شود. در حال حاضر 6 ماه از رقبایمان عقبیم. انتظار مسابقه انتخابی 

المپیک با قزاقستان را داریم اما قزاق ها تمریناتشان آغاز شده است. 

علی نژاد: بودجه کشتی 22 میلیارد  است
ورزش: علی نژاد درباره اعتراض دبیر به بودجه فدراسیون کشتی و اینکه 
گفته پــای بودجه 9 میلیاردی را امضا نمی کند گفت: کشــتی یکی از 
رشته های اصلی و اساسی ماست که در المپیک و بازی های آسیایی نتایج 
خوبی گرفته و از آن حمایت می کنیم. بر همین اساس بیشترین پول را به 
این رشته می دهیم. سال گذشته 5 میلیارد به فدراسیون فوتبال و نزدیک 
به 17 میلیارد به فدراسیون کشتی پول دادیم. فکر نمی کنم هیچ حمایتی 
بیش از این شدنی باشد.معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت 
ورزش و جوانان افزود: 9 میلیاردی که از سوی رئیس فدراسیون کشتی 
مطرح شــده درست نیست، چون بودجه کشــتی در سال 99 مبلغ 22 

میلیارد و 800 میلیون تومان خواهد بود. 

جیمز از رکوردهای جردن و دانکن گذشت
ورزش: تیم بسکتبال لس آنجلس لیکرز در سومین بازی خود در مرحله 
پلی آف لیگ NBA مقابل پورتلند تریل بلیزرز به پیروزی رسید تا لیکرز 
در مجموع 2 بر یک از بلیزرز پیش بیفتد. تعداد پیروزی های لبران جیمز، 
فوق ســتاره تیم لیکرز در مرحله پلی آف پــس از این بازی به عدد 158 
رسید و با عبور از رکورد 157 پیروزی تیم دانکن، ستاره پیشین تیم سان 
آنتونیو اسپرز به دومین بازیکن تاریخ لیگ با بیشترین پیروزی در پلی آف 
تبدیل شد. بازیکن نخست این فهرست، درک فیشر با 161 پیروزی است.
جیمز همچنین با عبور از رکورد کلی تامپســون و ثبت 375 پرتاب سه 
امتیازی موفق در مرحله پلی آف پس از استیفن کری )۴70 پرتاب موفق( 

و ری آلن )385 پرتاب موفق( در مکان سوم تاریخ لیگ قرار دارد.
لبران جیمز  یک رکورد دیگر را جابه جا کرد. او در سن 35 سالگی با ثبت 
38 امتیاز و هشت پاس گل، پیرترین بازیکن تاریخ لیگ است که چنین 
آماری از خود در یک دیدار پلی آف به جا می گذارد. رکورد قبلی در اختیار 
مایکل جردن، اسطوره تیم شیکاگو بولز بود که در سن 3۴ سالگی و در 

سال 1997 به چنین آماری رسید.

چراغ رشته های برخوردی سبز شد!
تیم ملی و پنج لیگ مجوز فعالیت گرفتند 

ورزش: در جلسه ستاد مقابله با کرونا در ورزش مقرر شد اردوی تیم های 
ملی رشته های بوکس، کشتی، تکواندو و ووشو با حداقل نفرات و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی آغاز شود. عالوه بر این مجوز برگزاری رقابت های 
لیگ والیبال، لیگ تالو و لیگ پومســه، لیگ تنیس و لیگ دوومیدانی با 

رعایت پروتکل های بهداشتی صادر شد.

قهر گرگان و پتروشیمی از لیگ برتر بسکتبال
ورزش: رئیس فدراسیون بسکتبال در مورد شرایط تیم های پتروشیمی 
بندرامام و شــهرداری گرگان که برای حضــور در فصل جدید رقابت ها 
اعالم آمادگی نکرده اند تصریح کرد: برایمان حضور این دو تیم باســابقه 
و بازگشتشــان به جدول مسابقات اهمیت زیادی دارد و به همین دلیل 
پیگیری های زیادی داشتیم اما نتیجه مشخصی نگرفته ایم. طباطبایی 
تأکید کرد: پیگیری ها در مورد این دو تیم و تالش برای مذاکره به اندازه 
کافی انجام شده است. با مسئوالن شهرداری گرگان صحبت هایی داشته ایم 
اما هنوز اقدامی از سوی آن ها صورت نگرفته است. در مورد پتروشیمی اما 
هیچ یک از تماس های ما به نتیجه نرسیده چراکه مسئوالن این تیم اصاًل 
پاسخگوی تماس های فدراسیون نبوده اند و به همین دلیل نتوانسته ایم 
صحبتی با آن ها داشته باشیم. با درخواست فدراسیون، استاندار و رئیس 
هیئت استان پیگیر موضوع هستند اما فعالً نتیجه ای حاصل نشده است.

مصائب روحانی برای سفر به روسیه
ورزش: سرمربی ایرانی تیم ملی کاراته روسیه همچنان درگیر مشکالت 
ورود به روســیه است و کرونا تاکنون مانع از حضور وی کنار شاگردانش 
شده است. روحانی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: سه روز است در 
دوحه و آنتالیا ســرگردانم. برای من از سفارت روسیه در تهران استعالم 
گرفتند و به من گفتند 72 تا 96 ســاعت پس از آزمایش PCR می توانم 
وارد مسکو شوم. ولی در فرودگاه آنتالیا اعالم شد 72 ساعت صحیح است 
و از تســت من یک روز گذشــته و به همین دلیل مجوز سفر به روسیه 

داده نشد.

نیمه نهایی جام حذفی ایران
تراکتور - نفت مسجدسلیمان

    سه شنبه ۴ شهریور - ۱9:۳0 از شبکه ورزش

استقالل - پرسپولیس
    چهارشنبه ۵ شهریور - ۱9:00 از شبکه سه
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سیما و سینماسیما و سینما

پایان یک سریال و نکاتی که نباید فراموش کرد
درس های »همگناه« برای رسانه ملی!

با به پایان رســیدن »همگناه« باید به چند نکته توجه کرد که تأمل در آن 
می تواند برای رسانه ملی راهشگا و مؤثر باشد. رسانه ملی باید از خود بپرسد 
عوامل موفقیت یک ســریال حاال چه در شبکه رسانه های تصویری خارج از 
صدا و سیما یا در داخل مجموعه رسانه ملی چیست؟ البته این پرسش، یک 
پرسش تازه و عجیب نیست بلکه پرسشی است که همواره باید مورد توجه 
مسئوالن رسانه ملی و به خصوص تهیه کنندگان، کارگردانان و سریال سازان 
این رســانه بزرگ باشــد. اما اکنون با نگاهی دوباره به یک سریال موفق که 
توانسته نزدیک به 98درصد آرای مثبت بینندگان خود را جذب کند، می توان 
به زوایای تازه اما کهنه ای رسید که البته مورد غفلت تلویزیون در سال های 
اخیر قرار گرفته است. آن هم سریالی که بینندگانش برای تماشای آن »پول« 

پرداخت کرده اند و طبعاً در رأی دادن به آن سختگیرتر هستند!
سریال های تلویزیون در ماه های گذشته آن قدر ضعیف و خارج از قواره این 
رســانه بوده که حتی عام ترین مخاطبان این رسانه هم صدایشان درآمده و 
حاضر به تماشای برخی از این سریال های ضعیف نیستند. نمونه اش یکی از 
سریال های رمضانی سیما به نام »سرباز« که یک فاجعه به تمام معنا بود و 

البته بیش و کم، بقیه سریال ها که خیلی در رتبه های باالتری نمی ایستند.
آیا تلویزیون کارشناسان کاربلدی ندارد که با خواندن فیلم نامه این سریال ها 
متوجه سطح کیفی آن بشوند و بودجه بیت المال را که این روزها برای جذب 
تومان تومانش باید منت کشــید و آگهی صد تا یک غاز به خورد مردم داد، 
هدر ندهند؟ آیا تلویزیون نویسندگان درست و حسابی ندارد که فیلم نامه های 
درست و حسابی برایش بنویسند؟ آیا رسانه ملی به دالیل مختلف نویسندگان 
و کارگردانان خوب را ناامید کرده یا فراری داده اســت؟  آیا اصالً مردم برای 
مسئوالن رسانه ملی مهم هستند؟ آیا در این شرایط نباید انتظار داشت که 
مخاطبان این رسانه بزرگ، عطای رایگان بودنش را به لقایش ببخشند و بروند 
پول بدهند و »تی وی باکس« و اشتراک تلویزیون اینترنتی برای خانه هایشان 
بخرند و بگویند هفته ای دو سه تا سریال درست و حسابی می بینیم و پولش 

را هم می دهیم؟ آیا مردم پول تولید محتوا در رسانه ملی را نمی پردازند؟
به نظر صاحب این قلم، »همگناه« یک اثر درخشان هنری نیست. یک کار 
متوســط به باالست که در نبود کارهای خوب، خوب دیده شده است. البته 
باید برای ســاخت همین کار متوسط به باال هم در این شرایط و این روزها 
که سینمایمان دارد با تولیدات آبکی خود نفس های آخرش را می کشد، به 
سازندگان این ســریال تبریک گفت. اما چه می شود که یک سریال بدون 
هزینه آنچنانی جلوه های ویژه پرخرج، دکور و لباس و شــهرک سینمایی و 
آکسسوار آنچنانی یا حتی سوژه خاص و جنجالی )مثل آنچه سریال آقازاده 
دارد یا سریال خوش ساخت »گاندو« داشت(، می آید و 98درصد رأی مثبت 

از مخاطبانش می گیرد؟
این پرسش ها را تکرار می کنم چون نیازی به پاسخ دادن به آن نیست بلکه 
همه ما به خصوص مسئوالن سیما پاسخ این پرسش ها را به خوبی می دانیم؛ 
اما نمی دانم چرا کسی دلش برای مردم و پول بیت المال که صرف برنامه ها 
و ســریال های تلویزیون می شود و سرانجام هم تلویزیون را به تکرار سریال 

قدیمی معراجی ها و بانوی عمارت و ... می رساند، نمی سوزد؟
آیا ســریالی مانند »همگناه« پول خیلی زیادی )به نسبت حضور بازیگران 
سرشناسش( خرج کرده است؟ این سریال قصه یا قصه های خوب و جذابی 
دارد؟ آیا روی موضوعاتی دست گذاشته که مردم نسبت به آن حساس هستند 
و دوست دارند درباره آن داستان ببینند؟ فیلم نامه و داستان پردازی سریال 
قوی است؟ کارگردانی سریال خیلی خوب است؟ بازی بازیگران خیلی ویژه و 
عالی است؟ جذابیت های ویژه حاشیه ای دارد؟ واقعاً دالیل موفقیت این سریال 
چیســت و چرا مسئوالن سیما و سیاست گذاران آن، این دالیل را بررسی و 
واکاوی نمی کنند؟ واقعاً آیا رسانه ملی توانایی و ظرفیت ساخت سریال هایی را 

ندارد که با همین بودجه به همین میزان از موفقیت دست یابند؟
واقعیت این اســت کــه »همگناه« و همگناهان هــم دارای ضعف های 
بســیار هســتند، هم در محتوا و هم در اجرا و فرم، اما کسانی که این 
ســریال ها را می سازند و کســانی که آن را سفارش می دهند یا برایش 
سرمایه گذاری می کنند، دلشــان برای جیبشان می سوزد! آن ها خوب 
می دانند که شبکه رســانه های خانگی یا تلویزیون های اینترنتی جایی 
نیســت که کار ضعیف و مخاطب ناپسند عرضه کنی و آب از آب تکان 
نخورد و حقوق و دســتمزدت را بگیری و بروی و بعدش هم در شبکه 
مربوطه برای خودت و عوامل سریالت بزرگداشت برگزار کنند و جایزه 
هم بدهند! مردم در خارج از رســانه »به ظاهــر رایگان« ملی، انتخاب 
می کنند و پول می دهند، پس ســازندگان هم  باید محتوایی را عرضه 

کنند که خریدار داشته باشد. 
شنیده ام این روزها و با موفقیت سریال های خارج از تلویزیون که خیلی هایشان 
هم نه محتوای قابل دفاعی دارند و نه کارهای ویژه ای هستند و صرفاً سرگرم 
کننده اند، تلویزیونی ها به فکر نظارت جدی تر بر ساخت این سریال ها افتاده اند! 
پیشــنهادم به این آقایان این است که اگر شما بیل زن هستید ابتدا باغچه 
خودتان را بیل بزنید و ســد راه دیگران نشــوید برای اینکه کارهای ضعیف 

خودتان را توجیه کنید.
البته این سریال ها هم نیاز به نظارت و بررسی کیفی و محتوایی دارند، اما هر 

کاری به جای خود و به موقع خود!

 سیما و ســینما/ زهره کهندل  این روزها 
هر خانه ای تبدیل به یک حســینیه شده است. 
بســیاری از مردم به دلیل شرایط کرونایی کشور 
و ضرورت حفظ ســالمتی، بــرای فیض بردن از 
فضای معنوی ماه محرم به برنامه های تلویزیونی 
برده اند. صــدای روضه خوانی، مقتل خوانی  پناه 
و مداحی از شــبکه های مختلف قــاب جادو به 
گوش می رســد. همه شــبکه های تلویزیونی در 
شرایط ســخت کرونایی، حسینیه ای به وسعت 
ایران راه انداخته اند و مأموریت ها و رســالت های 
برنامه ســازان، حال و هوای اقامه عزای حسینی 
گرفته اســت. هر مخاطبی باتوجه به ذائقه و نیاز 
خود، بــا دیدن برنامه های شــبکه های مختلف 
تلویزیــون، عزای حســینی را برپا می کند. یکی 
از برنامه هــای متفاوت تلویزیــون در این روزها 
که ساعت 22 هر شــب روی آنتن شبکه هفت 
می رود، »بفرمایید روضه« است. سجاد مشحون، 
تهیه کننده این اثر با بیان اینکه یک هفته پیش 
از ماه محرم برای ســاخت آن با شــبکه آموزش 
صحبت کردیم و همکاری مشــترکی با دوستان 
فرهنگسرای رسانه شکل گرفت تا برنامه را تولید 
کنیــم، در توضیح »بفرمایید روضه« به خبرنگار 
ما می گوید: مدت زمان برنامه 20 دقیقه اســت 
که از بخش های مختلفی تشــکیل شــده است. 
مجری، خانم فاطمه افشاریان است که متناسب 
با نام گذاری هر روز به نام شهدای کربال، وقایع آن 

روز را از روی مقاتل معتبر روایت می کند.
او ادامه می دهد: بخش شــعر داریم که شاعران 
آیینی در این بخش شعرخوانی دارند. بخش سوم 
مربوط به هنر اسالمی و هنر عاشورایی است که 
از هنرمندان مختلف در حوزه های نقاشی و خط 
دعوت می کنیم تا هنرشان را به نمایش بگذارند. 
هــر روز، در بخش معرفی کتــاب، کتابی درباره 
حادثه عاشــورا را معرفی می کنیم، یک پاراگراف 
از کتاب خوانــده و درباره آن کتاب توضیح داده 

می شود. 
وی با بیان اینکــه »بفرمایید روضه« یک برنامه 
ترکیبی تولیدی اســت، خاطرنشان می کند: ما 
برای ساخت این برنامه، زمان محدودی داشتیم 
و تقریباً هر روز پای ضبط بودیم و همچنان هم 
هستیم تا کار را به صورت روزانه روی آنتن ببریم. 
آیتم های مختلف این مجموعه ثابت هستند ولی 
برای روزهای عاشــورا و تاسوعا به صورت ویژه به 

این وقایع پرداخته می شود. 

تجلی شور و شعور حسینی#
مشــحون درباره انتخاب نام »بفرمایید روضه« 
می گوید: امسال شرایط عزاداری ماه های محرم 
و صفر، متفاوت از ســال های گذشــته است و 
بسیاری از مردم برنامه ها و مراسم  سوگواری را 
از رســانه ملی دنبال می کنند؛ بنابراین وظیفه 
برنامه سازان تلویزیونی ســنگین تر شده است. 
هر سال سفره عزاداری های بزرگ و روضه های 
خانگی همزمان با آغاز ماه های محرم و صفر در 
سراسر کشور پهن می شــد ولی امسال شرایط 
فرق کرده و به خاطر بیماری کرونا، بســیاری از 
مردم خانه نشین شده اند یا مراسم  باید در فضای 
باز و با حفظ فاصله فیزیکی برگزار شود؛ در این 
شــرایط، برنامه های متنوع تلویزیونی می تواند 
کمی از خأل شــور حســینی در ماه های عزا را 

پر کند. 
وی با بیــان اینکه از مردم دعــوت می کنیم در 
مجلــس روضــه تلویزیونی حضور پیــدا کنند، 
خاطرنشــان کــرد: در ایــن مجلــس روضــه، 
مقتل خوانی و شعرخوانی و روایت داریم تا عالوه 
بر اینکه مخاطب، اشک می ریزد، تعقل هم بکند. 
قرار اســت در کنار شور حسینی، شعور حسینی 
را هم در مخاطبان متبلور کنیم. اشک برای امام 

حسین)ع( می تواند با شنیدن چند بیت شعر یا 
خواندن چند صفحه از یک کتاب هم بریزد، اگر 

دل مخاطب بر اثر معرفت بلرزد.
به باور او، مجلس روضه فقط جایی برای اشــک 
ریختن نیســت، اگرچه گریه برای واقعه عاشورا 
دل ها را صــاف می کند اما گاهی یک شــعر یا 
داستان خوب هم می تواند غم و اندوه حادثه کربال 

را برای مخاطب قابل درک و لمس کند.
این تهیه کننده تلویزیونی عنوان می کند: امسال 

همه ســازمان های رسانه ای تالش می کنند خأل 
مجالس پرشور حسینی را در فضای چند رسانه ای 
پر کنند؛ تجربه نشان می دهد مردم برای پیگیری 
برنامه های مناسبتی به ویژه مناسبت های مذهبی، 
نخستین انتخابشان رسانه ملی است. اگرچه هیچ 
برنامه زنده و ضبطــی جای مجالس حضوری را 
نمی گیرد اما در شرایط فعلی برای حفظ سالمت 
عمومی، مجالس و برنامه های تلویزیونی می تواند 

تأثیر بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه رســانه ملی تمام تالشــش 
را می کند تا بتواند فضای ســوگ محرم را در 
سراســر ایران ایجاد کند، خاطرنشان می کند: 
باید مراســم  عزاداری محرم و صفر در شـــأن 
عزاداران حسینی باشد، کما اینکه در سال های 
پیــش نیز هدف همین بود، ولی امســال این 
وظیفه برای برنامه سازان خطیرتر و سنگین تر 

شده است. 

مجالس عزا را به خانه ها بردیم#
تهیه کننده برنامه »بفرمایید روضه« درباره اهمیت 
عناصر خالقیت و جذابیت در ساخت برنامه های 
یادآور می شــود: ســاخت  تلویزیون  مذهبــی 
برنامه های مذهبی، اقتضائــات خاص خودش را 

دارد، چون نباید به محتوای اصلی آسیب بخورد. 
معمــوالً برنامه های معارفی تلویزیون با دعوت از 
کارشناسان مذهبی، شکل روتینی داشت اما در 
سال های اخیر به ویژه امســال، تنوع در ساخت 

برنامه های مذهبی و معارفی بیشتر شده است.
مشحون با تأکید بر اینکه تنوع و نوآوری برایمان 
اولویــت داشــت، می افزاید: مثــاًل در برنامه 
»بفرماییــد روضه« ســعی کردیــم از منظر 
دیگری به واقعــه کربال بپردازیم و عنصر هنر 
را هــم در این روایت دخیل کنیــم. با اینکه 
زمان برنامه کوتاه است سعی کردیم آیتم های 
متنوعــی را در آن بگنجانیــم.  در هر برنامه 
از دو شــاعر برای شعرخوانی دعوت می کنیم 
و هرکدام در چند دقیقه، شــعرخوانی دارند 
تا مــردم در 20 دقیقه، بخش های متنوعی را 

شاهد باشند.
این برنامه ســاز تلویزیونــی می گوید: پیش از 
این هم برنامه معارفی کار کرده بودم. ســال 
گذشــته که برنامــه تهرانگــرد را روی آنتن 
شــبکه پنج بردیم، فضای محرمی داشــت و 
به مکان هایی رفتیم کــه آیین های قدیمی و 
خاص سوگواری محرم در آنجا برگزار می شد.

او تأکیــد می کند: کار بــرای اهل بیت)ع( و 
امام حسین)ع( بســیار شیرین است و تجربه 
متفاوتــی را برایمــان رقم می زنــد. در کنار 
لذت تولید یــک کار فرهنگی و هنری، با غم 
اباعبداهلل)ع( بیشتر آشنا می شویم و از برکت 
و معنویت سوگ حســینی هم بهره می بریم، 

چون هرچه داریم از اهل بیت)ع( است. 
مشحون با بیان اینکه »بفرمایید روضه«  کار 
کوچکی اســت که در حوزه رسانه انجام شده 
است، خاطرنشــان می کند: تولید برنامه های 
مذهبــی و معارفی، روزی معنوی اســت که 
هر ســال نصیب ما می شــود. برای دعوت از 
میهمانان که عموماً شاعران و هنرمندان بودند 
به هر کسی زنگ می زدیم تا می فهمیدند کار 
برای ایام محرم اســت، دست رد به سینه ما 
نمی زدند و با روی گشاده استقبال می کردند.

او یادآور می شــود: تالش همه برنامه ســازان 
تلویزیونــی و اهالی فرهنگ و هنر این اســت 
که خأل مراسم  های پرشور سوگواری اباعبداهلل 
الحسین)ع( را پر کنند و بتوانند با برنامه های 
تلویزیونــی، مجالــس عــزا را بــه خانه های 

ببرند. مخاطبانشان 

برش

برنامه ســازان  همــه  تــاش 
فرهنــگ  اهالــی  و  تلویزیونــی 
خــأ  کــه  اســت  ایــن  هنــر  و 
ــوگواری  ــور س ــم  های پرش مراس
اباعبــداهلل  الحســین)ع( را پــر 
ــای  ــا برنامه ه ــد ب ــد و بتوانن کنن
ــه  ــزا را ب ــس ع ــی، مجال تلویزیون
ببرنــد مخاطبانشــان  خانه هــای 

»اکبر عالَمی« منتقد و پژوهشگر سینما از سینمای دینی می گوید

پیاِم فیلم دینی باید از دل برآید
سیما و سینما: سینمای دینی باید با زبان نرم و لحن غیرمستقیم خود تأثیرات ویژه  اش 

را بر مخاطب بگذارد و این امر تنها توسط هنرمندان حرفه ای محقق خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، »اکبر عالَمی« منتقد و پژوهشگر 
سینما درباره علت موفقیت سینمای دینی در جهان بیان کرد: 
درباره آن دسته از فیلم های دینی که در سینما ماورا به نمایش 
درآمد، در آغاز و پایان فیلم همواره تأکید می کردم الیه بیرونی، 
میانی و پایانی آن فیلم ها هرگز به هیچ طریقی نشان نمی داد 
من ســینمای دینی سفارشی هستم که می خواهم پیامم را 
فریاد بزنم. این شــیوه تبلیغ غیرمستقیم است که بیشترین تأثیر را بر ذهن مخاطب 
می گذارد. ضمناً هر فیلمساز تازه کاری که فوت و فن کار تبلیغات غیرمستقیم را نمی داند 

قادر به ساختن فیلم های تبلیغی نخواهد بود.
عالمی در ادامه بیان کرد: بهترین پاسخی که می توانم به پرسش شما ارائه دهم آن است 
که تبلیغات غیرمستقیم از راه هنر، ظرافت های حیرت آوری دارد و هر کسی قادر به انجام 
آن نیست؛ مگر آنکه تبحر خاصی در زمینه تبلیغ غیرمستقیم داشته باشد. این مطلبی 
که گفتم من را یاد زمان نوجوانی می اندازد؛ در آن سال ها استادان من می گفتند تبلیغ 
مستقیم شباهت کاملی به نصیحت کردن دارد. از نظر روان شناختی، همه آدم ها عادت 
دارنــد در برابر نصیحت یک پرده ضخیم بر گوش و ذهن خود آویزان کنند. به محض 
اینکه مرتکب کار خطایی شویم و نصیحت بشنویم، به صورت پنهانی حجابی در ذهن ما 

آویزان می شود و سری را به نشانه واکنش تکان می دهیم، اما در حقیقت آن نصیحت ها 
از گوشی به گوش دیگر می رود.

این منتقد ســینما گفت: تبلیغ مســتقیم هنر چندانی ندارد و هر انسانی می تواند آن 
را انجام دهد، اما نصیحت غیرمســتقیم کار استادان »تعلیم و تربیت« است. در دوران 
کودکی اگر اطرافیانمان مطلبی را غیرمستقیم بیان می کردند اثرش از نصیحت مستقیم 
بیشتر و کاری کامالً هنری بود. سینمای دینی ما عموماً از ابتدا تا پایان فیلم حرف خود 
را فریاد می زند و در مقام تشبیه مانند تبلیغ »حکیم فرموده« می شود. مثالً اگر در مذمت 
نزول خواری بخواهد مطلبی را بیان کند، خیلی مســتقیم حرف می زند و این به تعبیر 

معروف در ذوق مخاطب می زند، گویی می خواهد حرفش را به زور به او بفهماند.
اما تمام فیلم های تراز اول جهان مطلب دینی را از راه غیرمستقیم و از راه دل به مخاطب 
می گوید. به قول سعدی: »من ندانستم که کی آمد کی شد؟« بنابراین این شیوه بسیار 

هنرمندانه و وادی ای است که هر کسی نباید در آن وارد شود.
عالمی در پاســخ به پرسش خبرنگار تسنیم برای معرفی فیلم های ایرانی موفق در این 
زمینه، به آثار کمال تبریزی اشاره کرد و گفت: به نظر من کمال تبریزی در این مسیر 
موفق بوده است. فیلم هایی مانند یک تکه نان، لیلی با من است، گاهی به آسمان نگاه کن 
و... این فیلم ها و دیگر آثار مشابه آن، جوهره معنا را در راستای تبلیغات دینی به درستی 
به کار گرفته اند. آثار موفق ســینمای دینی هنرمندانه دین را دراماتیزه و به صورتی به 

مخاطب منتقل کرده است که در جان او بنشیند.

وی همچنین برای شفافیت بیشتر در ارتباط میان بحث سفارشی بودن فیلم های 
دینی و مســئله تبلیغ مســتقیم بیان کرد: فیلم  دینی موفق، فیلمی است که اگر 
بنابر ضرورت و مشــکالت اقتصادی سینمای ایران از سرمایه دولتی بهره مند شد، 
جوهره هنری و معرفتی کارگردان از قلب او برآمده باشــد نه از ســفارش دهنده. 
برچسب سفارشی بر تمام آثار ســینمای دینی کشور، به این معنا که صاحب اثر 
چیزی از خود نداشــته اســت، حرف ناصحیحی اســت که بر دل کارگردان زخم 

می زند و او را آزرده می کند.
در سینمای ایران همواره تهیه کننده و سرمایه گذار در رأس هرم قرار دارد. سرمایه گذار 
خردمند و دانا کسی است که تســهیالت را برای کارگردان فراهم کند اما در جزئیات 
دخالت نکند تا اگر از آغاز قرار بوده یک فیلم دینی و اخالقی ســاخته شــود در وادی 

تبلیغات مستقیم گرفتار نشود.

افخمی از سیل »رعد و برق«  می سازد!
سیما و سینما: تهیه کننده سریال »رعد و برق« از ادامه تصویربرداری این مجموعه 
تلویزیونی در گرگان و آق قال خبر داد. به گزارش قدس به نقل از ســیمافیلم، داود 
هاشــمی گفت: تاکنون ٤٥ درصد از تصویربرداری انجام شــده و در سه ماه آینده 
نیــز در گرگان ادامه خواهد داشــت. وی ادامه داد: نزدیک به یک هفته اســت که 
در حال تصویربرداری آب گرفتگی منطقه آق قال هســتیم. او درباره شــرایط تولید 
مجموعه عنوان کرد: با رعایت پروتکل های بهداشتی در حال تصویربرداری هستیم 
و امیدواریم بدون مشــکل کار را پیش ببریم. »رعد و برق« که با کارگردانی بهروز 
افخمی و به سفارش شبکه پنج سیما تهیه و تولید می شود، سریال پربازیگری است 
که تمام مناطق سیل زده ســال گذشته در آن دیده می شود . شهرام قائدی، محمد 
فیلی، مرتضی کاظمی، مهدی زمین پرداز، محمد مختاری و... بازیگرانی هستند که 

تاکنون برای ایفای نقش ها انتخاب شده اند.

»مهدی عراقی را بکش« روی آنتن می رودسریال
خبرآنالین: مســتند پرتره »مهدی عراقی را بکش« چهارم شهریور، مصادف با روز 
شــهادت شهید حاج مهدی عراقی از شــبکه مستند سیما برای نخستین بار پخش 
می شود. مستند »مهدی عراقی را بکش« به کارگردانی عبدالرضا نعمت اللهی به عنوان 
اثر پذیرفته شده در چهارمین جشنواره تلویزیونی مستند از شبکه مستند سیما روی 
آنتن می رود. در این فیلم ۳0 چهره از میان خانواده، دوستان و مبارزان سیاسی، زندگی 

حاج مهدی عراقی را از تولد تا شهادت در چهار دوره تاریخی روایت می کنند.
حاج مهدی عراقی فعالیت سیاســی اش را با شهید نواب صفوی آغاز کرد، پس از آن 
به نهضت امام خمینی)ره( پیوست و هفت ماه پس از پیروزی انقالب اسالمی، توسط 

گروهک فرقان ترور شد.
مســتند »مهدی عراقی را بکش« سه شنبه شــب ساعت 2۱ از شبکه مستند پخش 

می شود. 

مستند

چهره خبر

تهیه کننده برنامه »بفرمایید روضه« از نقش رسانه ملی در عزاداری های امسال می گوید

شرکت در هیئت تلویزیونی

یادداشت

سیدمصطفی حسینی راد،  روزنامه نگار
annotation@qudsonline.ir

س
/ 9
90
56
10

شهرداری اسدآباد به استناد مجوز شماره 255/ش مورخ 99/4/19 شورای 
اس��المی ش��هر در نظر دارد تعداد 6  پالک از امالک مسکونی سهم تفکیکی خود 
از زمین های معروف به صنعتی )کارخانه واش��ر س��ازی س��ابق( واقع در شهرک 
س��ید احمد)ره( و به ش��ماره پالک 1897/1- 1897 را از طریق مزایده کتبی و با ش��رایط ذیل به فروش رساند لذا متقاضیان می توانند جهت 
بازدید از امالک و احذ اس��ناد مزایده و تکمیل و تحویل اس��ناد نهایتا تا وقت اداری 1399/6/11 به واحد امالک یا امور مالی شهرداری مراجعه 

نمایند.

آگهی مزایده  نوبت )دوم(

شهرداری اسدآباد

مساحت کاربری ملکردیف
ملک

شماره 
قطعه

ادرس ملکقیمت پایه

شهرک سیداحمد)ره( واشرسازی قدیم صنعتی2041005/508/000/000مسکونی1
شهرک سیداحمد)ره( واشرسازی قدیم صنعتی2041015/508/000/000مسکونی2
شهرک سیداحمد)ره( واشرسازی قدیم صنعتی2001185/600/000/000مسکونی3
شهرک سیداحمد)ره( واشرسازی قدیم صنعتی2001455/300/000/000مسکونی4
شهرک سیداحمد)ره( واشرسازی قدیم صنعتی2161676/264/000/000مسکونی5
شهرک سیداحمد)ره( واشرسازی قدیم صنعتی2161686/264/000/000مسکونی6

لیست امالک شهرداری

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )960174(

آگهی تغییرات شرکت خانه میوه و تره بار برتر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 55054 و شناسه ملی 14005086342

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,05,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد رفسنجانی با کد ملی 
نایب  با کد ملی 0945314086به سمت  به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 2- خانم پریسا مسگر   0941379191
رئیس هیئت مدیره 3 - آقای علی مسگر با کد ملی 0920287832 عضوهیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب 
گردیدند. ب : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آورو رسمی شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات ، قراردادها و عقود 

اسالمی با امضای منفرد محمد رفسنجانی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد )960202(

 آگهی تغییرات شرکت تولیدی مرغداری سپید پر باخرز شرکت تعاونی به شماره ثبت 797 و شناسه ملی 14000290098

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,05,16 و نامه شماره 964 مورخ 1399,05,20 نمایندگی تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان باخرز تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : باتوجه به استفای آقای حجت دانشی با کد ملی 0749947802از سمت عضویت اصلی هیئت مدیره و منشی هیئت مدیره، آقای مهدی 
دانشی با کد ملی 0740121332 عضو علی البدل هیئت مدیره، جایگزین ایشان به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و منشی هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی 
هیئت مدیره تا تاریخ 1402,03,01 گردید. - کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار با امضای: آقای : یاسر دانشی 
)مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره(و آقای رضا دانشی )رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی با امضاء : آقای: یاسر دانشی 

مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود
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