
جان را فرش مادر می توان کرد
شاید محمدمهدی همت، نوه سردار شهید 
»همت« نخســتین کســی بود که خبر 
درگذشت مادربزرگ خود را اعالم کرد. او 
در توییتر نوشته بود: »لحظاتی قبل روح 
بلند مادربزرگ عزیزم حاجیه خانم نصرت 
همت... به فرزند شهیدش ملحق شد«. با 
انتشار این توییت، کاربران فضای مجازی 
با پست های پی در پی، تأثر خود را اعالم کردند. چند نمونه را بخوانید: »که 
جان را فرش مادر می توان کرد... نصرت خانم همان سال 62 به رحمت خدا 
رفته... فقط امروز خاکش کردن... به مادرم میگم: مادر شــهید همت از دنیا 

رفتن، می شناسی شهید همت رو؟ میگه: همون که چشاش قشنگه؟«

مهاجرت به عراق
الهام چرخنده، بازیگری که هشــت ســال 
پیش اعالم کرد چــادر را به عنوان حجاب 
برتر انتخاب کرده و برای همین مورد تهدید 
و تهمت برخی ها و به خصوص شــبکه های 
آن طــرف آب قرار گرفــت، حاال مهاجرت 
کرده اســت. او که چندی پیش در صفحه 
شــخصی اش از شــهر کربال نوشــته بود، 
به تازگی گفته است: »بنده به مدت سه سال همراه همسرم که یک روحانی است 
در شهر کربال زندگی می کنم. مهاجرت من به کشور عراق به این شکل نیست که 
نخواهم به کشور بازگردم، به واسطه شغل همسرم در این کشور زندگی می کنم«.

خطرناک تر از تحریم
برای ماجرای فعال شدن مکانیسم ماشه 
و جنجال برگشــتن تحریم های ایران و... 
خیلی ها مفصالً تحلیل نوشتند و برخی ها 
هم شــاید ابراز نگرانــی کردند. محمد 
اکبرزاده، فعال رسانه ای هم خیلی خالصه 
در توییتر نوشته است: »با مکانیسم ماشه 
و مخالفت احتمالی ســازمان ملل عماًل 
هیچ اتفاق تازه ای نیفتاده. آنچه اوضاع را بد می کند ادامه این نگاه اســت که 
اقتصاد مملکت را ولو ناخواسته به تصمیم دشمنان ملت گره بزند! کسی منکر 
تأثیر تحریم نیســت اما خطرناک تر از تحریم، ادامه بازی در زمینی است که 

دشمن برایت طراحی کرده«.

از نوع وطنی اش استفاده کنید
نسخه وب و دسکتاپ ویندوز »واتساپ« 
دو ســه روزی است که قطع شده و برای 
برخی هــا که برای ارتباطــات و کارهای 
آموزشی شــان از این پیام رسان استفاده 
می کردند مشــکل ایجاد شده و برخی ها 
هم فکــر می کنند پــای فیلترینگ در 
میان اســت. وزیر ارتباطــات در این باره 
نوشته است: »مشکل نسخه وب و دسکتاپ این نرم افزار، از سمت سرور های 
آن هاست و ارتباطی به شبکه ایران ندارد...همکارانم در حال پیگیری هستند... 
ما برای آموزش مجازی استفاده از پیام رسان های ایرانی را توصیه می کنیم... 
با سرور های پرقدرت جدید... خدمت رسانی بهتری دارند و از تعرفه نیم بها هم 

برخوردارند...«.

 محمــد تربت زاده  فرقی نمی کند کــه اکثریت اعضای 
بهارســتان را کدام طیف سیاسی تشکیل داده باشند؛ انگار 
قرار اســت نمایندگان مجلس در تمــام دوره ها تا جایی که 
می توانند حاشیه ســاز شــوند. نمایندگان این دوره اگرچه 
نســبت به دوره های پیش حاشیه های کمتری داشته اند اما 
بارها نامشان بابت موارد مختلف سر زبان ها افتاده است؛ از رد 
اعتبارنامه برخی ها گرفته تا مصاحبه ها و اظهارات جنجالی. در 
جدیدترین مورد اما یکی از نمایندگان مجلس البد در راستای 
شفاف سازی، جزئیاتی از طرح واگذاری خودرو به نمایندگان 
در فضای مجازی منتشــر کرده که حسابی در شبکه های 
اجتماعی غوغا به پا کرده اســت. این نماینده مجلس اعالم 
کرده نمایندگان قرار است در این اوضاع آشفته بازار خودرو، 
نفری یک خودرو را به صورت از دم قسط، تقریباً بدون بهره و 
با قیمت کارخانه که حدود 300 میلیون با قیمت بازار اختالف 

دارد، دریافت کنند! 

به قیمت کارخانه، از دم قسط، بدون بهره!#
روح اهلل ایزدخواه، نماینده مجلس روز گذشــته در پســتی 
اینستاگرامی در صفحه شخصی خود از تحویل یک دستگاه 
خودرو به هر یک از نمایندگان مجلس با شرایط خاص خبر 
داد. ظاهراً ماجرا از این قرار بوده که در ابتدای شروع مجلس، 
فرمی برای خودرو به نمایندگان داده شــده تا نوع استفاده 
از خودرو را انتخاب کنند. این فرم ســه گزینه به شرح زیر 

داشته است:
١. اســتفاده از خودرو مجلس با راننده کــه در این صورت، 
هزینه ها حسب میزان کاربرد و طبق تعرفه )ساعتی 30 هزار 
و روزانه ۵00 هزار تومان( از دریافتی ماهانه نماینده کســر 

می شود.
2. تحویل امانی خودرو صفر )پارس( به نماینده و عودت آن 
به مجلس در پایان نمایندگی که در این صورت پرداخت مبلغ 
مربوط به حمل و نقل )حدود ۵ میلیون( از هزینه های دفتری 

ماهانه حذف می شود.
3. فروش اقساطی یک خودرو صفر به نماینده )دنا یا پارس( 
که قسط آن از دریافتی ماهانه کسر شود. )قیمت تحویل این 
خودرو به نماینده، 302 میلیون تومان و اقساط آن سه ساله 
اســت. سند آن هم حداقل تا یک سال به نام مجلس است و 

امکان فروش به غیر ندارد.( 
در صورتی که نماینده ای گزینه سوم را انتخاب کند، خودرو با 
قیمت کارخانه و به صورت قسطی تحویل او می شود و ظاهراً 
ماهانه مبلغ ۸ میلیون و 300 هزار تومان از حقوق نمایندگان 

کسر خواهد شد.
ظاهراً در چند روز گذشــته تعدادی خودرو توسط مجلس 
به برخی نمایندگان متقاضی تحویل داده شــده است. این 
در حالی اســت که مردم با قیمت های نجومی خودرو ها در 
بازار مواجه هســتند و شرکت های خودروسازی با قرار دادن 
شرایطی خاص و از طریق قرعه کشی خودرو ها را آن هم نه در 

موعد مقرر به مشتریان تحویل می دهند.

چطور پراید 110 میلیونی را درک کنند؟#
پس از انتشــار جزئیات طرح واگذاری خودرو به نمایندگان، 
کاربران شروع به داغ کردن هشتگ های مختلف در انتقاد از 

نمایندگان مجلس کردند. 
یکی از کاربران دراین باره نوشته است:» نماینده مجلسی که 
خودرو  دناپالس را نصِف قیمت بازار، خارج از نوبت، در اقساط 
سه ساله و با کارمزد ]احتماالً[ صفر درصد تحویل می گیرد، 
چگونه می خواهد در برابر گران فروشی و کالهبرداری سایپا 
و ایران خودرو بایستد؟! ِکی می تواند حال مردِم بدبختی که 

منتظر پراید ١١0 میلیونی هستند را درک کند؟«
کاربر دیگری هم نوشته است:»تا وقتی شفافیت نباشد، 
این حیثیت و شــرف و آبروی نظام است که با این دناها 

می پالسد«.
کاربر دیگری هم با اشاره به حقوق نمایندگان نوشته است:»به 
نمایندگان مجلس 200 میلیون ودیعه مسکن با بازپرداخت 
چهار ســاله دادند. تقریباً ماهی 4 میلیــون و 200. حاال دنا 
پالس به قیمت 302 میلیون دادند و گفتند اقســاط آن در 
طول سه سال ماهانه از حقوقشان کسر می شود. تقریباً ماهی 
۸ میلیون و 400. یعنی جمعاً باالی ١2 میلیون و ۵00. مگه 

حقوق نمایندگان ١١ میلیون نبود؟«

چرا تیبا ندادید؟#
پس از کاربران فضای مجازی نوبت به ســعید لواسانی، امام 
جمعه لواسان رســید تا به ماجرای دنا پالس های جنجالی 
واکنش نشان دهد. امام جمعه لواسان در توییتر نوشت: »واقعاً 
غیرقابل پذیرش است، اینکه چرا ماشین ایرانی این همه گران 
است، بماند؛ اما اینکه نمایندگان مجلس دناپالس را قسطی 
گرفتند یعنی چه؟ آیا معنایش تضمین تخلفات خودروسازان 
و چراغ سبز برای سرکیسه کردن مردم نیست؟ شفافیت و 
پاسخگویی چه شــد؟ منتظر روشنگری نمایندگان انقالبی 

هستیم«.
لواســانی در توییت دیگری ادامــه داد:»یکی از نمایندگان 
محترم توضیح دادند قیمت دنا پالس تحویلی به نمایندگان 
302 میلیون است که سه ساله از حقوق آن ها کم می شود. 
یعنی حدود ماهی ۸ میلیون و اندی. نمایندگان ماهانه چقدر 
می گیرند؟ خب می خواستید ماشین بدهید چرا پژوپارس یا 

تیبا ندادید؟«

پس از باال گرفتن موج انتقادها، روح اهلل ایزدخواه با انتشــار 
پســتی در صفحه اینســتاگرامش به عنوان اولین نماینده 
انتقادپذیر، اعالم کرد دنا پالسش را به مجلس پس داده است. 
آقای نماینده در نامه ای خطــاب به معاون اجرایی مجلس 
نوشته است:»انصراف خود را از تحویل دنا پالس اتومات اعالم 
می دارم. در صورتی کــه هزینه ای بابت این انصراف متوجه 

مجلس می شود بفرمایید پرداخت نمایم«.

صرفه جویی کردیم#
در نهایــت احمــد امیرآبــادی فراهانی، عضــو هیئت 
رئیسه مجلس شــورای اسالمی به حواشــی این ماجرا 
واکنش نشــان داده و اعالم کرد این طرح در راســتای 
کاهــش هزینه های مجلس در اســتخدام راننده، هزینه  
نگهداری خــودرو و... صــورت گرفته اســت. در پایان 
بخشــی از اظهــارات عضو هیئــت رئیســه مجلس را 
می خوانید:»نماینــدگان بــرای انجام امــور نمایندگی، 
حضور در جلســات وزارتخانه ها و همچنین رســیدگی 
به حوزه هــای انتخابیه به خودرو نیاز دارند و نمایندگان 
شهر هایی مانند بندرعباس، زاهدان، ارومیه و مشهد که 
بــا تهران فاصله زیادی دارند قطعــاً نمی توانند هر هفته 
با خــودرو خود به حوزه های انتخابیــه رفته و دوباره به 
تهــران برگردند. بــه همین خاطــر در دوره های پیش 
ما 2۵0 خودرو در مجلس داشــتیم کــه به تعداد آن ها 
راننده وجود داشت، این ماشین ها به صورت ماهیانه ١2 
میلیون تومان هزینه داشــتند، بنابراین تصمیم گرفتیم 
اتومبیل هــا در اختیار نمایندگان قــرار گیرد و درنهایت 
ماهــی 4میلیون تومان به آن ها بدهیــم تا بتوانند برای 
خود راننده استخدام کنند و این امر حدود ١١١ میلیارد 
تومان در هزینه های مجلس نســبت به مجالس هشتم و 
نهم صرفه جویی ایجــاد کرد. با این حال ما به مردم حق 
می دهیم با توجه به مشــکالتی کــه دولت در خصوص 
خودرو و دیگر مســائل به وجــود آورده، به این موضوع 
حساسیت داشــته باشند، اما مجلس برای تأمین خودرو 

نمایندگان و انجام امور نمایندگی چه باید می کرد؟«

 مجازآباد
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گفت وگو با مهرداد خوشبخت، کارگردان تنها فیلم دفاع مقدسی در حال اکران

پس از 40 سال با »آبادان یازده 60«

ماجرای این دو کیسه برنج

همیشــه با خودم فکر می کنم اگــر آدم های مهربــان را از این دنیا بگیریم 
تاریکی هایش بیشتر خواهد شد. آدم های مهربان برای من، مثل ستاره هایی 
هستند که می توانند با حضورشان شب را روشن کنند. آدم های مهربان مثل 
چشمه هایی هستند که می توانند با جوشیدن خود، رهگذران را به وجد بیاورند 
و کاری کنند که برای دقایقی کنار جوشش آن ها بنشینند و از دنیا لذت ببرند. 
دو سه روز پیش بود که سوار بر دوچرخه در حال خروج از پارکینگ روزنامه 
بودم، یکی از همکاران در بخش حفاظت فیزیکی روزنامه صدایم زد که: این 
برنج ها را نمی برید؟ گفتم: کدام برنج ها؟ و در ادامه متوجه شدم روز قبل یک 
نفر دو کیسه برنج آورده و به نگهبانی محل کارم تحویل داده است. همکارم با 
آن هایی که موقع تحویل گرفتن برنج ها، شیفت بودند تماس گرفت تا بدانیم 
برنج ها دقیقاً برای چیست و لطف کدام مهربان است؟ فقط فهمیدیم برنج ها 
را مرد جوانی آورده و گفته برســد به دست من! می دانستم برای نیازمندان 
حاشــیه شهر است، اما دوست داشتم بدانم کســی که برنج ها را آورده است 
کیست؟ فکر کردم حتماً به من زنگ می زند و چیزی می گوید، اما با گذشت 
چند روز خبری از او نشد. چون با دوچرخه تردد می کنم برنج ها بازهم مانده 
بود در نگهبانی روزنامه تا دیشــب که باز وقت رفتن یکی از همکارانم گفت: 
آقای سپاهی برنج ها را نمی برید؟ گفتم: چرا باید ماشین بیاورم. کمی فکر کرد 
و گفت: من خودم برایتان می آورم. گفتم: زحمتتان می شــود و یکی دو روز 
آینده با ماشین می آیم. اما همکارم گفت: نه بگذارید من هم در این کار خیر 
سهمی داشته باشــم. خالصه دیروز صبح همکارم برنج ها را رساند به من و 
رفت. چیزی که توانستم به او بگویم فقط این جمله بود که خیر ببینید. آدم ها 
اگر اهل مهربانی باشــند از هر فرصتی برای مهربان بودن استفاده می کنند، 
یکی مثل آن دوســت نادیده، وظیفه خودش می داند که دو کیسه برنج برای 
نیازمندان برساند، یک نفر هم فکر می کند می تواند در رساندن این دو کیسه 
برنج به خانه من کمکم کند. وقتی گفتم باید ماشین بیاورم اصاًل از همکارم 
توقع نداشتم بگوید خودم برنج ها را می آورم، اما این جمله برای همکارم بهانه 
یک مهربانی شد. فکر می کنم نباید حتی فرصت های به ظاهر کوچک را برای 
مهربان بودن از دست بدهیم. یک ستاره هم به اندازه خودش می تواند اطراف 

را روشن و تاریکی ها را کم کند.

عشق و آلزایمر؛ خدا نکند

رقیه توسلی: کاسه گل سرخی چهاردهم را پُر می کنم. چینِش دارچین و 
خالل بادام ها با »فرید« اســت. کدبانوگری اش گل کرده... هر سال، دوبار گل 

می کند. 
»آفرینــش« راغب گوش می دهد، خواهری چای می ریزد و بقیه، شــله زرد 

می خورند.
مشغول نظافتم که »عزیز« سر می چرخاند سمتم و صدایم می کند: ته تغاری! 
بیا مادر... جمع از شــادی می رود روی هوا و خودم که روی ابرها می دوم تا به 
صندلی اش برسم. قریب دو سالی می شود که هیچ کداممان را به جا نمی آورد، 
چه برسد به اسم و رسم و القابمان را. همه ته دلشان جیغ زده اند و شکر کرده اند. 
مطمئنم. خودم جیغ ها می کشــم تا برسم. جانم... جانم... بللله مادر قشنگم... 
قاشقش هنوز تمیز است و کاسه شله زرد تزئین دارد. خوب که وراندازم می کند 
و دســتش را که می کشد روی صورتم می گوید: چرا آش نخوردی؟ تکالیفُت 
انجام دادی؟ برو به خاله بگو برای »آقاجانت« دارچین خّست نکنه، برو...! چیزی 
توی چشمم می سوزد و تا به خودم بیایم اشک صورتم را برداشته. »راغب« دارد 

می خواند: آخه دلتنگیامو بی تو به کی باید بگم...
سر بر می گردانم سمت عزیزانم. توی چشم جمع انگار قطره پیاز چکانده باشند. 
به شــدت همدردیم. اما وقت کم آوردن نیســت. آلزایمر حریف چغری است. 
همین را می خواهد... گریســتن بسیار و گریختن را... افسرده شدن را؛ اگرچه 
فهمیدن آنچه در ذهن »عزیز« می گذرد، سخت است اما ما مادر دختریم، مگر 

نه؟ احساس هم را ناگفته می دانیم.
هرچند دنیا در کسری از ثانیه بر وفق و علیه ام می شود اما به زور، زبان صد تُنی 
شده ام را می چرخانم و می گویم: چشم مامان. پس لطفاً شمام بخورید تا منم 
میلم بکشه... و کاسه آش را می آورم باال... قاشق اول به دوم نرسیده که سؤاالت 
تکرار می شود؛ ته تغاری! قربونت برم چرا آش نخوردی؟ تکالیفُت انجام دادی؟ 

برو به خاله بگو برای »آقاجانت« دارچین خّست نکنه. برو عزیزم...! 
دستم می لرزد، چشمم، پایم، تمام رگ هایم؛ اما قلبم نه... چون می دانم »عزیز« 
هنوز به جای خودش، دلواپس من و آقاجان و بقیه است. مهرباِن دلواپسی که 
نگاهش آلزایمر ندارد، دست هایش، آغوشش... فقط نمی دانم چند دختر امروز 

به نیت چهارده معصوم، کاسه نذری پر کرده اند برای شفای مادرشان؟
پاییز نوشت: کاش تکالیفم را انجام بدهم.

روزمره نگاری

حکایت امروز

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir
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نیمکت نشینی بیرانوند در بلژیک 
چه زمانی تمام می شود؟ 

»هیوال« در انزوا 
 570 دقیقه 

در حسرت یک گل آسیایی

تیم رحمتی دندان ندارد
بازی شجاعیان یعنی جریمه سنگین آبی ها

خطر از بیخ گوش 
استقالل گذشت

واگذاری خودرو با قیمت کارخانه و به صورت قسطی به بهارستانی ها حاشیه ساز شد

نماینده های دنا سوار!
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جواد رســتم زاده: در دور پنجم رقابــت های لیگ 
قهرمانــان آســیا و از گروه C این رقابــت ها، تیم های 
پرســپولیس و الدحیل در ورزشگاه اجوکیشن سیتی به 
مصاف هم رفتند که پرسپولیس با قبول شکست مقابل 
الدحیل به مانند اســتقالل کارش بــرای صعود به بازی 
آخر و پیروزی بر الشــارجه کشیده شــد. دیروز دو تیم 
پرســپولیس و الدحیل در شرایطی به مصاف هم رفتند 
که از این بازی به عنوان فینال زودرس نام برده می شد 
و این بازی فینال گونه را الدحیل با تمام ستارگانش مقابل 
نماینده کشورمان به پیروزی یک بر صفر رسید و به صدر 
جدول رفت. پرسپولیس هم 7 امتیازی باقی ماند. گفتنی 
است بازی آخر سرخپوشان مقابل الشارجه خواهد بود که 
روزپنجشنبه ساعت 21:30 انجام می شود. الدحیل هم 

در همان ساعت به مصاف التعاون می رود.

حضور شیک »بن عطیه«#
دیدار دو تیم تحت تأثیر بخشــش ناگهانی »بن عطیه« 
مدافع سرشناس الدحیل آغاز شد. این بازیکن که در بازی 
قبل با کارت قرمز اخراج شــده بود، به شکلی عجیب در 
کمیته انضباطی AFC بخشیده شده و ناگهان در ترکیب 
تیم قطری قرارگرفــت. این تصمیم جنجالی با اعتراض 
سرخ ها همراه بود که البته آن ها آب در هاون می کوبیدند 

و این بازیکن خیلی شیک در میدان حاضر شده بود. 

غیبت آقایی#
در طرف مقابل اما پرســپولیس به طــرز ناگهانی با دو 
مصدومیت روبه رو شــده بود. سعید آقایی با کشیدگی 
همسترینگ مواجه شد و جایش رابه کنعانی زادگان داد 
و آل کثیر با انگشت پای شکسته برای حضور در میدان 
مردد بود. با این حال گل محمدی خط حمله تیمش را 
با آل کثیر و امیری به میدان فرســتاد و خلیل زاده را به 

دفاع چپ برد.

رامین مقابل پنج رفیق قدیمی #
در اواخر لیگ شــانزدهم بود که رامین رضاییان از سوی 
برانکو از پرسپولیس کنار گذاشته شد. مدافع راست سابق 
پرســپولیس پس از تجربه حضور در اوستنده بلژیک و 
الشــحانیه قطر، با پیراهن الدحیل برابر پرسپولیس در 
هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان قرار گرفت. از 
تیمی که رامین رضاییان در آن حضور داشت، سیدجالل 
حســینی، وحید امیری و کمال کامیابی نیا،نوراللهی و 

عالیشاه مقابلش بازی کردند و بوژیدار رادوشوویچ نیز روی 
نیمکت بود.رامین دیشــب مقابل خلیل زاده  دوئل های 
جالبی را به نمایش گذاشــت. سانترهای او از نقطه کرنر 

دیدنی و خطرناک بود. 
رامین در دیدار مقابل الشارجه در دقیقه 7 یک کارت زرد 
گرفت و حاال با اخطاری که دریافت کرد دو کارته شد و 

بازی پایانی تیمش را از دست داد.

سکته دفاع#
الدحیل با تمام ســتارگانش بازی را بهتر شــروع کرد و 

پرسپولیس را وادار به دفاع در زمین خود کرد اما مردان 
یحیــی اندک اندک از الک دفاعی خارج شــدند و اتفاقاً 
نخستین خطر جدی را هم توســط امیری روی دروازه 
حریف ایجاد کردند. بازی تک ضرب و مبتنی بر مالکیت 
پرسپولیس حدود 15 دقیقه میانی بازی را در برگرفت . از 
دقیقه 35 به بعد اما این الدحیل بود که با اشتباهات فردی 
دفاع ایرانی ها ســوار بازی شد. در این دقایق شکل دافاع 
بازیکنان باتجربه پرسپولیس در یک دو صحنه کودکانه 
می نمود و تا آســتانه سکته دادن نیمکتشان پیش می 

رفت. 

نیمه پر حادثه#
در نیمــه دوم الدحیل روی یک بــی احتیاطی از جانب 
خلیل زاده صاحب ضربه پنالتی شــد که »موعظ علی« 
آن را به کل برتری قطری ها تبدیل کرد. پس از این گل، 
یحیی دســت به دو تعویض زد و آل کثیر را بعد از یکی 
دو فرصت خوبی که از دست داد از زمین بیرون کشید و 
آرمان رمضانی را به میدان فرستاد. میالد سرلک هم بیرون 
رفت تا نوراللهی با میل به هجوم بیشتر به خط هجومی 
کمک کند. با این حال این پرسپولیس ،پرسپولیس بازی 
با التعاون نبود. بشار رسن و امیری طراوت الزم را نداشتند 
و سرخ ها حمالت کم رمقی را روی دروازه میزبان تدارک 
می دیدند.همین هم بود که عالیشــاه و شجاعی هم به 
زمین آمدند تا سرعت پرسپولیس در انتقال توپ افزایش 
پیدا کند. با ایــن حال الدحیل هدفمندتر در فکر حفظ 
نتیجه بود. آنچه در دقایق آخر بازی مبرهن بود حمالت 
بی هدف سرخ ها مقابل دفاع فشرده قطری ها بود که ره 

به جایی نبرد.

حسرت طوالنی رادو#
دروازه بان کروات و 30 ســاله سرخ ها که انتظار داشت 
پس از جدایی علیرضا بیرانوند فیکس شود، حاال با حضور 
حامد لک به نیمکت رفته و شانس بازی در لیگ قهرمانان 
آسیا را از دســت رفته می بیند.رادو که از 15 بازی لیگ 
برتر در 10 بازی دروازه اش را بســته نگه داشت، باوجود 
این نیمکت نشینی مثل چهار سال گذشته بدون حاشیه 
و با سختکوشــی کار خود را ادامه می دهد و مترصد یک 

فرصت برای نمایش توانایی های خود است.
بوژیدار در دوره قبلی به خاطر حضور بیرانوند در آسیا هیچ 
بازی را انجــام نداد و حاال حامد لک مانع از این موضوع 
شده اســت. باید دید این دروازه بان بی حاشیه در ادامه 

تورنمنت آیا بازی خواهد کرد یا خیر؟

گل محمدی: مستحق شکست نبودیم#
یحیی گل محمدی ســرمربی پرسپولیس در پایان این 
بازی با تشــکر از بازیکنان خود گفت : در این بازی فقط 
یک اشتباه داشتیم که با همان یک اشتباه تنبیه شدیم. 
با این حال روی صحنه پنالتی معتقدم داور می توانست 
تصمیم دیگری بگیرد. با این حال اگر از فرصت هایمان 
بهتر می توانستیم استفاده کنیم قطعاً دست پر به بازی 
بعدی می رفتیم. وی افزود: مستحق این شکست نبودیم 

و امیدواریم در بازی آخر به هدفمان برسیم.

با شکست مقابل الدحیل

کار پرسپولیس هم به اما و اگر کشید

یوونتوس، موراتا را از اتلتیکو قرض می گیرد
ورزش: باشگاه یوونتوس پس از انصراف از خرید لوئیس سوارز از بارسلونا و با توجه 
به تعلل باشــگاه رم در فروش ادین ژکو به سراغ گزینه بعدی  اش برود. گزینه سوم 
یوونتوسی ها آلوارو موراتاست که در اتلتیکومادرید توپ می زند و گویا بانوی پیر قصد 
دارد او را به صورت قرضی و برای یک فصل به تورین برگرداند. بیانکونری توانسته با 
اتلتیکو برای جذب قرضی مهاجم اسپانیایی به توافق برسد و بازیکنی که در گذشته 
دو فصل برای بانوی پیر بازی کرده را دوباره به خدمت بگیرد. این در حالی است که 

گفته می شود اتلتیکومادرید در نظر دارد لوئیس سوارز را از بارسلونا بخرد.

مثبت شدن تست کرونای گوندوگان
ورزش: باشــگاه منچسترسیتی دیروز اعالم کرد: تست کرونای ایلکای گوندوگان هافبک 
آلمانی اش مثبت شده است. گوندوگان 29 ساله که بازی دیشب با ولورهمپتون در هفته دوم 
لیگ برتر انگلیس را از دست داد، باید با رعایت پروتکل های بهداشتی، دوره قرنطینه خانگی 
را ســپری کند و در پایان این دوره در صورت منفی شدن تست  مجدد کرونا، می تواند به 
جمع آبی پوشان منچستر ملحق شود. شاگردان پپ گواردیوال دیشب در خانه ولورهمپتون 
به میدان رفتند. این نخستین بازی منچسترسیتی در رقابت های فصل جدید لیگ برتر است، 

چرا که برگزاری بازی هفته گذشته آن ها مقابل استون ویال به تاریخی دیگر موکول شد.

سوارز در یک قدمی اتلتیکومادرید
ورزش: نشریه »موندو دپورتیوو« مدعی شد باشگاه اتلتیکومادرید برای عقد قرارداد با لوئیز 
سوارز با بارسلونا به توافق رسیده است. اتلتیکو پیش از نهایی کردن فرایند پیوستن مهاجم 
اروگوئه ای بارسا به جمع شاگردان دیه گو سیمئونه باید ابتدا بودجه الزم برای این کار را با 
فروش دیه گو کاستا فراهم کند. این انتقال اما ممکن است به بن بست بخورد چرا که سوارز 
33 ساله به باشگاه بارسلونا گفته باید حقوق سال پایانی قراردادش را به طور کامل بپردازند. 
شایعه پیوستن این مهاجم اروگوئه ای به یوونتوس که چند روز پیش به ایتالیا سفر کرد تا 

در آزمون زبان ایتالیایی که الزمه کسب گذرنامه ایتالیایی است شرکت کند مطرح است.

رکوردشکنی تیاگو در نخستین بازی برای لیورپول
ورزش: تنها دو روز پس از پیوستن به لیورپول، تیاگو آلکانتارا نخستین رکورد خود 
را با پیراهن این تیم به ثبت رســاند. هافبک اسپانیایی که جمعه شب با قراردادی 
27میلیون پوندی از بایرن مونیخ به لیورپول ملحق شد، یکشنبه شب اولین بازی اش 
را برای تیم جدید خود انجام داد. تیاگو در 45 دقیقه حضورش در زمین بازی 75 
پاس سالم داشت که بیشتر از تک تک بازیکنان چلسی در تمام 90 دقیقه مسابقه 
بود و بیشــتر از هر بازیکن دیگری در لیگ برتر )در یک نیمه( از زمان ثبت دقیق 

آمارها یعنی از ابتدای فصل 2003-04!

امین غالم نژاد: هر چند رقیب علیرضا بیرانوند عملکرد 
چندان خوبی در این تیم نداشــته است ولی همچنان 

بازی به دروازه بان ایرانی نرسیده است.
آنتورپ در هفته ششــم لیگ بلژیک به دیدار یوپن 
رفت و به تساوی 2 بر2 رسید. در این دیدار علیرضا 
بیرانوند روی نیمکت ذخیره ها قرار داشــت و مجالی 
برای بازی کردن پیدا نکرد تا دروازه بان اول تیم ملی 

فوتبال ایران همچنان نیمکت نشین تیمش باشد.
بیرانوند آخرین بار در لیگ برتر در بازی برابر پیکان 
به میدان رفت که با برتری 3 بر یک سرخ ها به پایان 
رســید و پس از این دیدار راهی بلژیک شد و از آن 
زمان نتوانســته است در هیچ بازی رسمی به میدان 

برود. 

کار سخت بیرانوند#
آنتورپ قبل از خرید بیرانونــد، ژان بوته دروازه بان 
فرانســوی را خرید و اکنون دو دروازه بان آماده دارد 
و کار برای بیرانوند ســخت است که بتواند به دروازه 
تیمش برســد، چرا کــه دیرتر از ایــن دروازه بان به 
تمرینات تیمش رســید و وقفه ای که ایجاد شــده و 

سبب شد او دیرتر از موعد مقرر به بلژیک برود.
به نظر می رسد این موضوع سبب شده در حال حاضر 
سرمربی آنتورپ نظر مساعد روی گلر ایرانی نداشته 
باشد. »لکو« در پاسخ به این سؤال که از بین این دو 
دروازه بان کدام یک دروازه بان اصلی آنتورپ در فصل 
جدید هســتند گفت: بهترین و آماده ترین دروازه بان 
در هــر بازی بــه میــدان خواهد رفــت. »دوران« 
مربی دروازه بان ها دوســت من اســت و به خوبی با 
دروازه بان ها کار خواهد کرد. نظر او برای من بسیار 

اهمیــت دارد که کدام دروازه بــان االن آمادگی 
بیشــتری دارد. او با هــر دو دروازه بان کار 

خواهد کرد و نظر می دهد.

ضعف رقبا#
با این حال بوتــه در ۶ دیدار چندان موفق عمل نکرده 
و 9 بار دروازه خودی را باز شــده دیده اســت و همین 
سبب شده تا آنتورپ در رده دهم لیگ قرار داشته باشد. 
شاید این عملکرد موجب شود تا در روزهای آتی فرصت 
بازی به علیرضا بیرانوند برسد و او بتواند نخستین بازی 
رسمی خود را در اروپا انجام دهد. آنتورپ در بازی بعدی 
خود باید برابر کورتریک تیم سابق محمد نادری مدافع 

پرسپولیس قرار گیرد.

بدون اقبال در بلژیک#
در حالی که ویلموتس، ســرمربی ســابق تیم ملی که 
معرف اصلی این بازیکن به آنتورپ بوده بیرانوند را هیوال 
خوانــده بود اما هواداران آنتورپ هنوز با این گلر ارتباط 
خوب ندارند. به تازگی یک رسانه بلژیکی یک نظرسنجی 

برگزار کرد و از کاربرانش ســؤال 
کــرد: بیرانونــد یــا بوتز به 

آنتورپ  عنوان گلر یــک 
در  می شود؟  انتخاب 

این  به  پاسخ 

نظرسنجی 
درصــد   80
فوتبال  هــواداران 
بلژیــک به بوتــز رأی 
دادند و تنهــا 20 درصد 
معتقد بودند بیرانوند گلر اصلی 

می شود.
واقعیت این اســت هنــوز بیرانوند 
نتوانســته جایی برای خــود در دل 
بازیکنان و هواداران دســت و پا کند. او باید منتظر 
نخستین فرصت باشــد تا بتواند توانایی های خود را به 

نمایش گذارد. 

سینا حسینی: یک اشتباه ساده کافی بود تا استقالل 
شانس حضور در رقابت های مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
را با وجود کســب تساوی برابر الشرطه عراق را از دست 
بدهد. ماجرا از این قرار بود اســتقاللی ها قبل از بازی با 
الشــرطه عراق تصمیم داشتند از داریوش شجاعیان در 
ترکیب اصلی اســتفاده کنند اما وقتی فهرســت اولیه 
بازیکنان را به کارشناسان کنفدراسیون و کمیته برگزاری 
مســابقات ارائه دادند متوجه شدند قانوناً داریوش اجازه 
بازی برای اســتقالل را ندارد چون مراحل ریجستری او 
طی نشــده از این رو اجازه حضور در ترکیب استقالل 

را ندارد.

بی خبری نامجومطلق#
این خبر قرار بود رسانه ای نشود اما مجید نامجومطلق 

که به شــدت از به هم ریختگی مسائل اداری 
تیم ناراضی بود در کنفرانس آخر بازی این 

موضوع را در برابر دوربین های رســانه ای 
اعالم کرد و انگشــت اتهام را به سمت 
مسئوالن فدراسیون فوتبال نشانه رفت 
تا هواداران را در جریان این اتفاق قرار 

دهد.
اما توضیحــات کارشــناس روابط 

بین الملل فدراســیون حکایت از 
این دارد استقالل به دلیل بسته 

بودن پنجره نقل و انتقاالتی 
خــود قادر به ریجســتر 

کردن مجدد داریوش 
نبوده  شجاعیان 

به  اســت 
همین 

لیل  د
ن  ال مسئو
استقالل از همان روز اول متوجه 
بودند قــادر به اســتفاده از این 
بازیکن در این مسابقات نیستند 
اما کسی این مسئله را به اطالع 

مجید نامجو مطلق نرساند.
بی خبــری کادر فنــی تا جایی 
ادامه داشــت که مدیر رسانه ای 
تیم در گفت وگــوی تصویری با 
برنامه ورزش و مردم به صراحت 
از حضور شــجاعیان در جمع 

بازیکنان تیم خبر داد و مدعی شد کنفدراسیون فوتبال 
آســیا تصویر کارت بازی وی را برای اســتقالل ایمیل 
کرده و با گرفتن پرینت کارت اســتقالل می تواند از این 
بازیکن استفاده کند. در حالی که مسئوالن فدراسیون 
انجام چنین اقدامی را از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا 
به شــدت رد می کنند و مدعی هســتند چنین اتفاقی 
رخ نداده و مطمئناً با یک اســتعالم ساده استقاللی ها 
می توانســتند متوجه ممنوعیت حضور وی در ترکیب 

استقالل را خبردار شوند.

کار درست فدراسیون#
در این بین برخی کارشناسان حوزه بین الملل مدعی 
هستند مســئوالن فدراســیون فوتبال می توانستند 
مســاعدت الزم را برای ریجســتر شــدن داریوش 
شــجاعیان را انجام دهند اما دغدغه بزرگ 
آنجــا بود که اگر طــرف عراقی پس از 
بازی متوجه این ماجرا می شد و مراتب 
اعتراض خود را به کنفدراسیون فوتبال 
آســیا ارســال می کرد آنــگاه کمیته 
توضیح  فوتبال  فدراسیون  از  انضباطی 
و مستندات می خواست که آنجا روشن 
می شد استقالل و فدراسیون فوتبال در 
دوره ممنوعیت اســتقالل از فرایند نقل 
و انتقــاالت ایــن بازیکن 
کرده  ریجســتر  را 
آنگاه هم  اســت. 
جریمه ســنگین 
باشــگاه  بــرای 
استقالل در نظر 
می شــد  گرفته 
فدراســیون  هم 

فوتبال. 
کلیدی  نکته  حاال 
چــرا  اینجاســت 
باشــگاه  مدیریــت 
اســتقالل از همــان 
وجــود  بــا  اول  روز 
داشــت  یقین  اینکــه 
این بازیکــن نمی تواند 
تیم را در این مسابقات 
موضوع  کنــد  همراهی 
کادر  اطــالع  بــه  را 
مجید  تا  نرســاند  فنی 
این  روی  نامجومطلــق 
بازیکن حساب باز نکند؟

نیمکت نشینی بیرانوند در بلژیک چه زمانی تمام می شود؟

»هیوال« در انزوا
بازی شجاعیان یعنی جریمه سنگین آبی ها

خطر از بیخ گوش استقالل گذشت

اینکه اوضاع  امیرمحمد سلطان پور: با 
در بارســلونا هنوز پر کشــمکش دنبال 
می شــود، به شــکل عجیبی شرایط در 
سانتیاگو برنابئو آرام به نظر می رسد. در 
حالی که آبی و اناری پوشــان در جنگ 
داخلی قــرار دارند، در رئال مادرید صلح 

و آرامش پابرجاست.
این بدان معنی نیســت که سال 2020 
بــرای  را  ســختی های خــاص خــود 
تمامی  مانند  نداشته، آن ها  کهکشانی ها 
باشگاه های فوتبال از همه گیری ویروس 
کرونــا ضربه دیده انــد؛ اما حتی در این 
مــورد رئال و بازیکنانش در خصوص کم 
کردن حقوق ها و کمک به باشگاه خیلی 
زودتر به تفاهم رسیدند تا بارسلونا که یک 
دعوای بزرگ دیگر را سر این قضیه شاهد 
بود. اوضاع به جز شیوع کرونا برای رئال 
مادرید به اندازه کافی بد به نظر می رسید 
چون به خاطر بازسازی سانتیاگو برنابئو 
این باشگاه شــاهد کاهش 25 درصدی 
درآمدهایش بود. مادرید شــاید یکی از 
پرطرفداران ترین باشگاه های جهان باشد 
اما آن ها مانند همه باشــگاه هایی غیر از 
باشــگاه های حاضر در لیگ برتر انگلیس 
)که منفعت مالی زیــادی از حق پخش 
تلویزیونی مسابقاتشان می برند( به خاطر 

تعطیل شــدن بلیت فروشی ضربه مالی 
سختی خورده اند. و به همین دلیل است 
دیشــب رئال در حالــی هفته اول فصل 
جدید اللیگای خود را مقابل سوســیداد 
آغاز کرد کــه در پنجره نقل و انتقاالتی 

تابستان حتی یک خرید نداشت.
این اتفاقی بســیار عجیب و غریب برای 
باشــگاهی اســت که رئیــس آن یعنی 
فلونتینــو پرز لفظ کهکشــانی ها را وارد 
فرهنگ لغات فوتبال کرده است. مردی 
که پیش از این برای خرید فیگو، زیدان، 
بکام، رونالدو، کریســتیانو رونالدو، بیل، 
کاکا و هازارد بارها رکورد گرانقیمت ترین 

ترانسفرهای تاریخ را شکسته است. 
چند وقت پیش زمانی که از او پرسیدند 
آیا در این تابســتان کیلیان امباپه ستاره 
پاریس را برای رئال می خرد؟ در پاســخ 
گفت: »نه، اوضاع کنونی بسیار بد است. 
دشــوار اســت که از بازیکنان بخواهیم 
حقوق خود برای کمــک به وضعیت بد 
اقتصادی باشــگاه کاهش دهند و سپس 
خریدهای گرانقیمت انجــام دهیم. این 
خریدها می تواند بعداً اتفاق بیفتد. زمانی 
که شــرایط تغییر کند مادریــد دوباره 

بهترین ها را خواهد خرید«.
این تابستان رئال نه تنها برنامه ای برای 

خرید نداشت بلکه تالش کرد بازیکنانی 
کــه زیدان آن ها را نمی خواســت راهی 
تیم هــای دیگر کنــد. آن هــا خامس 
رودریگــز را به اورتون دادنــد و بیل را 
برگرداندند.  تاتنهــام  تیم ســابقش  به 
همچنین سرخیو رگیلون با 28 میلیون 
پوند به تاتنهام فروخته شد که البته در 
قرارداد او بندی برای بازگشت احتمالی 
به پایتخت اســپانیا پیش بینی شــده 
است. همچنین اشرف حکیمی به اینتر 

فروخته شده است.
رئال پس از شــروع مجدد مسابقات در 
فصل گذشته بســیار متحدتر نسبت به 
بارســا بود. در حالی که بازیکنان زیدان 
بــرای یکدیگر مبــارزه می کردند آبی و 
اناری پوشــان با هم مبــارزه می کردند. 
هنــوز اوضاع در نیوکمــپ آرام به نظر 
نمی رسد اما می توان پیش بینی کرد با 
توجه به اتحاد، ثبات و روحیه تیمی باال 
در رئال مادریــد و با توجه به بازیکنانی 
که در تابســتان گذشــته به سانتیاگو 
برنابئو آوردند به خصــوص ادن هازارد 
که این فصل می تواند فصل درخشــان 
او باشــد، سپیدپوشــان بــرای دومین 
سال پیاپی، حتی راحت تر از فصل قبل 

قهرمان اللیگا شوند.

چگونه »رئال مادرید« بدون ترانسفر می تواند قهرمان »اللیگا« شود؟

فقط »بارسلونا« نباش!
جنجال کاذب تیم های گمنام در کشتی

ماهیگیری از آب گل آلود لیگ
جــوان  ســرمربی  ورزش: 
شــهرخودرو توانســت نخستین 
امتیاز دوران ســرمربیگری اش را 
بدســت آورد اما همچنان طلسم 

گل  نزدن همراه این تیم ماند.
پس از اعالم ترکیب شــهرخودرو 
بــرای دیدار با الهالل مشــخص 
شــد مهدی رحمتــی می خواهد 
از ضعــف فنــی حریــف خــود 
نهایــت بهره را ببــرد و برخالف 
دو دیــدار گذشــته، بــه صورت 
همزمان محمد قاضی و حســین 
مهربان را در ترکیب تیمش قرار 
داده بود تا بــا ترکیبی تهاجمی 
نماینده ایران پا به میدان بگذارد؛ 
ترکیبی که شــاید بتواند طلسم 
چهار بازی گل نزدن شــهرخودرو 
را در آســیا که بدترین عملکرد 
یک نماینــده ایران در ادوار لیگ 
 قهرمانان آسیا به شمار می آید را 

بشکند. 
امــا زوج قاضــی  مهربــان هم 
نتوانســت به این طلســم پایان 
دهد تا شــهرخودرو 450 دقیقه 
آســیا  در  را  زده  گل   بــدون 

بگذراند.

دیدار مقابل الهالل بهترین فرصت 
با  شهرخودرویی ها  پیروزی  برای 
توجه به غایبان پرشــمار الهالل 
بود اما آن ها در نهایت توانستند با 
یک امتیاز از میدان خارج شوند؛ 
هــر چنــد محمد نــوازی مربی 
شــهر خودرو در نشســت خبری 
مدعی شــده بود الهالل همیشه 
همان تیم است و بازیکنان اصلی 
خــود را در اختیار داشــته و در 
مقایسه ای جالب گفته بود ما هم 
بازیکنان بســیاری را در ترکیب 

خود نداشته ایم!

ورزش: روز 29 مرداد ماه بود که کمیته 
لیگ با وجود عدم دریافت مجوز برگزاری 
این مسابقات، دست به برگزاری مراسم 
قرعه کشــی لیگ برتر زد. مراسمی که 
در آن تیم های دانشــگاه آزاد اســالمی، 
اســتقالل تهران، نفت و گاز کرمانشاه، 
هیئت کشــتی گلستان و شــهرداری 
بجنورد در گــروه »الف« و تیم های بازار 
بزرگ، هیئت کشــتی قائمشهر، پاس 
تهران، ستارگان ساری و ویزازون هم در 
گروه »ب« قرار گرفتند. اما برخی از این 
تیم ها مثل دریاچه ارومیه از همان ابتدا 
انصراف دادند و برخی دیگر در هم ادغام 
شدند تا در نهایت حضور ۶ تیم در لیگ 

کشتی آزاد قطعی شد. 

کشتی در موج سوم؟#
تا به امروز که همه چیز طبق برنامه بوده 
و قرار اســت پیکارهای لیگ کشتی در 
همان زمان مقرر برگزار شــود، اما هیچ 
بعید نیست در روزهای باقیمانده تا آغاز 
لیــگ، اتفاقات متفاوتی رقــم بخورد و 
معادالت متولیان کشتی برای برگزاری 

لیگ را به هم بریزد.
آنچه مسلم اســت اهالی کشتی اعم از 
کشتی گیران و مربیان مدت هاست که 

چشــم انتظار برگزاری لیگ هستند تا 
چرخ زندگی شان از این طریق به گردش 
درآید، اما بایــد اعتراف کرد تاکنون زور 

کرونا از همه چیز بیشتر بوده است.

جنجال کاذب#
یــک مورد عجیب در این میان ســبب 
تعجب اهالی کشتی شده است. با کمال 
تعجب در چند ماه اخیر دیده شد برخی 
از باشگاه های گمنام برای حضور در لیگ 
کشتی اعالم آمادگی کردند و با اشتیاق از 
حضور در این رشته خبر دادند. متعاقب 
همین اعالم آمادگی نام این باشگاه های 

گمنام برای ماه ها در رسانه های مختلف 
مطرح شد. در حالی که تا چند ماه قبل، 
هیچ کــس از ماهیت و نــام و وجود این 

باشگاه ها اطالعی نداشت!
برخــی از اهالی کشــتی معتقدند این 
باشــگاه های گمنام با ســوء استفاده از 
موقعیتی که بدست آمده بود، با مطرح 
کردن نام خود برای حضور لیگ کشتی، 
موفق شدند ماه ها بدون صرف حتی یک 
ریال، در متن و تیتر اخبار رســانه های 
مختلف قرار گیرند و مدام نامشــان در 
بین مدعیان بزرگ کشتی برده شود. در 
ادامه چند روز مانده به مراسم قرعه کشی 

و یا در آســتانه آغاز لیــگ، به راحتی و 
بی دردسر از حضور در لیگ انصراف دادند. 

فرصت سوء استفاده#
حال سؤال اینجاست کمیته لیگ کشتی 
چرا باید چنین فضای مناســبی را برای 
برخی باشگاه های بی ریشــه و تازه وارد 
مهیا کند که به راحتی نامشان در رسانه ها 
مطرح شــود و پس از مدتی بدون هیچ 
پاسخگویی و بدون پرداخت هیچ غرامتی 

از حضور در لیگ انصراف دهند؟
کمیته لیگ می توانست به جای ایجاد این 
همه هیجان و تبلیغات بی ثمر از افزایش 
تیم های شــرکت کننده یــک ضمانت 
اجرایی از همین باشــگاه های گمنام و 
بی ریشه در کشــتی دریافت کند تا در 
صورت مطرح شدن نامشــان در لیگ، 
اجازه انصراف بی دردسر و تبلیغات رایگان 

را نداشته باشند.
اهالی دلسوز کشتی امیدوارند فدراسیون 
کشــتی به این موضوع رسیدگی کند و 
اجازه ندهد این قبیل باشگاه های بی ریشه 
و فرصت طلب که شــاید اصالً انگیزه و 
توانی برای تیمداری در لیگ های ورزشی 
ندارند، نتوانند بــه راحتی از نام و اعتبار 

کشتی سوء استفاده کنند.

فوروارد اســتقالل تهران پس از به ثمر رساندن گل حیاتی 
تیمش مقابل الشرطه در پستی اینستاگرامی به آن واکنش 
نشان داد. امیر ارسالن مطهری پس از ورود به زمین در دیدار 
یکشنبه شب آبی پوشان پایتخت مقابل نماینده عراق، بازی را 
به تساوی کشاند تا امیدهای استقالل را برای صعود به مرحله 
حذفی رقابت ها زنده نگه دارد، در پست اینستاگرامی خود 
نوشته: »کاکتوس باش؛ نیاز به نوازش نداشته باش، خودت 

گل بده، اتفاقاً خارم داشته باش، خوبه؛ خدایا ممنونم«.

پس از قطعی شــدن جدایی آرتورو ویدال از بارســلونا، فوق 
ســتاره آرژانتینی بارســلونا در پیامی از او خداحافظی کرد. 
لیونل مســی در توییتر خود خطاب به ویدال نوشــته: »قباًل 
در مقابــل تو بازی می کردم و فوق العاده بودی، بعد از آن، از 
نزدیک شناختمت و دیدم چه شخصیت بی نظیری داری. دل 
همه ما برایت تنگ خواهد شــد«. ویدال در پاسخ به مسی او 
را آدم فضایــی خطاب و از افتخــار خود در هم تیمی بودن با 

»بهترین بازیکن تاریخ« گفت.

لیونل مسیامیرارسالن  مطهری
ســرمربی جدید تیم یوونتــوس در توییتر خود به تجربه 
نخســتین ســرمربیگری رســمی تیمش و همین طور 
پیروزی پر گل در این مســابقه واکنش نشان داد. آندره آ 
پیرلو اســطوره یووه که اکنون سرمربی این تیم محسوب 
می شود شاهد آن بود که تیمش در هفته نخست سری آ با 
گل های کولوِسفسکی، بونوچی و رونالدو با سه گل حریفش 
سمپدوریا را شکست دهد تا برای نهمین قهرمانی پیاپی 

سری آ از همین حاال خیز بر دارد.

کاپیتان تاتنهام پس از درخشــش به همراه فوروارد کره ای 
ایــن تیم در دیدار این هفته مقابل ســاوتهمپتون در لیگ 
برتر انگلیس از خوشــحالی اش در کمک به ســون هیونگ 
مین گفت: هــری کین در این بازی، یــک تنه چهار پاس 
گل بــه ســون داد و خود یــک گل به ثمر رســاند تا در 
توییترش از کامبک درخشان اســپرز و همین طور تبریک 
به ســون بنویسد و همین طور به خاطر چهار پاس گل به او 

بگوید:»قابلی نداشت!«

هری کینآندره آ پیرلو

570 دقیقه در حسرت یک گل آسیایی

تیم رحمتی دندان ندارد

ضد  حمله

۳ تیم لیگ برتری به دنبال نادری
ورزش: اتمام قرارداد محمد نادری با باشــگاه پرسپولیس سبب شده 
اســت برخی تیم های لیگ برتری در روز های اخیر مذاکراتی را با این 
بازیکن و مدیربرنامه هایش داشته باشند. تیم های استقالل، تراکتور تبریز 
و فوالد خوزستان که دیگر نمایندگان ایران به غیر از پرسپولیس در فصل 
آینده لیگ قهرمانان آسیا هستند، به طور جدی خواهان نادری شده و 
پیشنهادهای خود را با این بازیکن مطرح کرده اند. واقعیت امر این است 
نادری از پیوستن سعید آقایی به پرسپولیس اصالً استقبال نکرده است 
و قصد دارد راهی تیم جدیدی شــود. با این شرایط احتمال اینکه او به 

بهترین پیشنهاد پاسخ مثبت دهد زیاد است.

نامجومطلق: 
مطهری تأثیرگذارترین بازیکن من است

ورزش: پس از تساوی مقابل الشرطه عراق، سرمربی تیم فوتبال استقالل 
به تمجید از مهاجم گلزن تیمش پرداخت. مجید نامجومطلق می گوید: 
»من به توانایی های فنی ارسالن مطهری ایمان دارم و حتی قبل از بازی 
هم به خودش گفتم که تو تأثیرگذارین بازیکن من هستی. خوشبختانه 
ارسالن پس از ورود به زمین نشان داد چه کیفیتی دارد و گل تساوی را 
به ثمر رساند. اگر ارسالن از اول بازی نکرد، این دلیل بر ضعف مطهری 
نیست. ما می دانیم در چه زمانی از مطهری استفاده کنیم و خوشبختانه 

این بازیکن تأثیر مثبت خودش را نشان می دهد.

2 تیم قطری به دنبال چشمی
ورزش: هفته گذشته رسانه های قطری از توافق روزبه چشمی با باشگاه 
الخور خبر دادند که البته مدافع آبی پوشــان با تکذیب این خبر به این 
موضوع اشــاره کرد که با اســتقالل قرارداد دارد و تمام تمرکزش روی 
بازی های این تیم در لیگ قهرمانان آسیاست. صحبت های چشمی اما 
دلیلی برای قطعی شدن ادامه همکاری این بازیکن با استقالل در فصل 
آینده نیست. این بازیکن در حال حاضر با دو پیشنهاد از لیگ قطر مواجه 
شده، ولی به این تیم ها پیغام داده است که پس از اتمام لیگ قهرمانان 
آســیا و مشخص شدن وضعیت استقالل در پیکارهای آسیایی، در این 

مورد تصمیم خواهد گرفت.

نامه ترابی برای خداحافظی از پرسپولیس
ورزش: مهدی ترابی ســتاره خط حمله پرســپولیس با انتشــار متن 
خداحافظی خود، جدایی اش از این تیم را اعالم کرد.متن نامه خداحافظی 
ترابی این گونه است: »جدایی از پرسپولیس کار ساده ای نیست؛ پوشیدن 
پیراهن پرسپولیس بهترین اتفاق و روز قهرمانی با این تیم، بهترین روز 
زندگی فوتبالی ام بود و حاال سخت ترین تصمیم زندگی ام را گرفتم. اما 
گاهی تغییر و جدایی اجتناب ناپذیر می شــود.در این یک و نیم ســال 
عاشقانه و خالصانه برای پرسپولیس جنگیدم تا همیشه شادی آن ها را 

هرچند برای چند دقیقه ببینم«.

قاسمی نژاد: به قراردادم با »شهرخودرو« پایبندم
ورزش: امیــن قاســمی نژاد در واکنش به شــایعه های جدایی اش از 
شهرخودرو خراسان پس از مسابقات لیگ قهرمانان2020 گفت: اکنون 
تمام تمرکز من کمک به شــهرخودرو است که بتوانم به تیمم کمک 
کنم هر چند تا االن نتایج دلخواهمان بدست نیامده اما هیچ مذاکره ای 
با هیچ تیمی انجام نداده ام و احتماالً سال آینده را هم در خدمت تیمم 
خواهم بود. وی افزود: باور کنید با هیچ تیمی مذاکره ای نکرده ام چون در 
قطر هستم و واقعاً دغدغه ای جز موفقیت شهرخودرو و روسفیدی برابر 

هواداران فوتبال خونگرم خراسان ندارم.

شرط تراکتور؛ حسینی را آزاد کنید!
ورزش: پرونده شکایت باشگاه تراکتور از رشید مظاهری همچنان در کمیته 
وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال در حال رسیدگی است و قرار است 
به زودی رأی صادر شود، اما این امکان وجود دارد که دو باشگاه تراکتور و 
استقالل پیش از آن، با یکدیگر به توافق برسند. علیرضا منصوریان سرمربی 
جدید تراکتور که قرار است در اواخر هفته جاری کارش را در تبریز آغاز 
کند، به دنبال جذب حسین حسینی دروازه بان استقالل است و در همین 
زمینه این امکان وجود دارد باشگاه تراکتور در ازای دریافت رضایت نامه این 
بازیکن، از شکایتش از مظاهری صرف نظر کند و به این ترتیب دو باشگاه 

بر سر معاوضه دروازه بانان خود به توافق برسند.

احتمال جدایی ویسی از پیکان
ورزش: عبداهلل ویســی که پس از تغییرات مدیریتی صورت گرفته در 
باشــگاه پیکان و حضور اکبر محمدی در این باشــگاه قراردادش را با 
خودروسازان تمدید کرده بود، ممکن است به زودی از جمع پیکانی ها 
جدا شــود. در چنــد روز اخیر اختالف نظر بین عبداهلل ویســی و اکبر 
محمدی سرپرست مدیرعاملی باشگاه پیکان زیاد شده است و به همین 
منظور احتمال اینکه سرمربی این تیم قبل از آغاز فصل جدید مسابقات 
تغییر کند زیاد است. از مهدی تارتار و هومن افاضلی به عنوان گزینه های 

جدید سرمربیگری پیکان نامبرده می شود.

نوازی: مساوی نتیجه ای عادالنه مقابل الهالل بود
ورزش: محمد نوازی مربی شهرخودرو پس از تساوی بدون گل تیمش با 
الهالل عربستان اظهار کرد: »با توجه به فشار بازی ها و اینکه فاصله زمانی 
و اســتراحت بین هر دیدار بسیار کم است و با وجود اینکه ما بازیکنان 
جدیدمان را در اختیار نداشــتیم و با کمبود بازیکن مواجه بودیم، فکر 
می کنم نتیجه مســاوی عادالنه بود. الهالل تیم بزرگی است. حتی اگر 
بازیکنان اصلی اش نباشند نام بزرگی دارد. با این حال بازیکنان ما تمام 
تالششان را کردند تا در این بازی نتیجه بگیرند. درست است بازیکنان 
بزرگشان را در میدان نداشتند، اما ما هم خیلی از بازیکنانمان را به دلیل 

مشکالت نقل وانتقاالتی نداشتیم.

منهای فوتبال

لیگ قهرمانان آسیا
استقالل - االهلی عربستان

    چهارشنبه 2 مهر - 18:۳0 از شبکه سه

لیگ قهرمانان آسیا
شهرخودرو - پاختاکور

    چهارشنبه 2 مهر - 21:۳0 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

باقرزاده: 
شمشیربازی در توکیو مدال آور می شود

ورزش: رئیس فدراسیون شمشیربازی گفت: شک نکنید شمشیربازی 
در المپیک توکیو به جمع رشته های مدال آور اضافه خواهد شد. فضل اهلل 
باقرزاده در مورد اینکه امیدی به کسب سهمیه در سایر اسلحه ها وجود 
دارد یا خیر گفت: ما از بچه ها غافل نشــدیم و کسانی که باید در این 
رقابت ها حاضر شــوند را تحت پوشش قرار دادیم و دو بسته حمایتی 
برای آن ها در نظر گرفتیم. تمرینات آن ها تحت نظارت کادر فنی است.

پارکورکار ایران قهرمان جهان شد
ورزش: یاسین همتی نژاد، پارکورکار جوان ایران توانست در رقابت های 
جهانی پارکور که به صورت مجازی برگزار شد به عنوان باارزش قهرمانی 
دست پیدا کند. این رقابت ها با حضور 70 پارکورکار برتر جهان برگزار 
شد که در نهایت داوران هشت نفر را انتخاب کردند که همتی نژاد در 
آرای داوران جایگاه نخست را به خود اختصاص داد. این پارکورکار در 
بخش آرای مردمی چهارم شد تا در مجموع  به عنوان قهرمان جهان 
انتخاب شود و به مدال طالی این رقابت ها دست پیدا کند. این مدال 

نخستین مدال ایران در رقابت های جهانی پارکور  محسوب می شود.

ادامه »کاپ آسیایی فیبا« به صورت متمرکز 
میزبانی بسکتبال ایران از عربستان کنسل 

شد؟
ورزش: تیم ملی بســکتبال ایران قرار بود 27 نوامبر میزبان عربستان 
سعودی باشد و سپس 30 نوامبر در سوریه به مصاف تیم ملی این کشور 
برود. همچنین قرار بــود تیم ملی ایران در 18 فوریه 2021 در دوحه 
میهمان تیم قطر باشد که با تصمیم جدید فیبا آسیا مسابقات انتخابی 
به شکل دیگری برگزار می شود. در روزهای اخیر میزبانی از عربستان 
سعودی در تهران و لزوم کنسل نشدن این میزبانی با فشارهای سیاسی 
در دســتور کار وزارت ورزش و فدراسیون قرار گرفته بود که با تصمیم 
جدید فیبا احتماالً این میزبانی به صورت کامل لغو می شود. البته در 
صورتی که ایران بتواند میزبانی مسابقات گروه خود را برعهده بگیرد، 
همه تیم ها باید به تهران ســفر کنند؛ اتفاقی که با توجه به آمار شیوع 

ویروس کرونا کمی بعید به نظر می رسد.

آماده باش به ملی پوشان ریکرو و کامپوند 
ورزش: دور دوم اردوی تیم های ملی ریکرو و کامپوند کشــورمان به 
صورت همزمان از 5 مهر با رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز و تا 1۶ 

مهر ادامه خواهد داشت.
تیم ریکرو با سرمربیگری مجید میررحیمی اردوی خود را در تبریز و تیم 
کامپوند با سرمربیگری اسماعیل عبادی در آبیک قزوین اردوهای خود را 

همزمان آغاز خواهند کرد.
رضا شــبانی، صادق اشرفی، میالد وزیری، امین پیرعلی، محمدصادق 
کبودانی، پرهام شبانکاره، شیوا شجاع مهر، زهرا نعمتی، پارمیدا قاسمی، 
نیلوفر علیپور و سوگند رحمانی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ریکرو 
هســتند و آرمین پاکزاد، محمدصالح پالیزبان، کیارش فرزان، هادی 
نوری، دانیال حیدرزاده، آرزو طاهریان، فاطمه عزیزی، شیرین ریحانی، 
نازنین بخت پور و گیسا بایبوردی نفرات تیم کامپوند را تشکیل می دهند.

»رونی کلمن« و 1۳ عمل جراحی 
ورزش: ممکن اســت رونی کلمن دیگر آن هیوالی قبل نباشد که در 
زمان اوج دوران ورزشــی اش هشت بار به عنوان قهرمان مسترالمپیا 
مطرح شد، اما به نظر نمی رسد او اشتیاق به وزنه زدن را از دست داده 
باشد. کلمن با وجود جراحی های متعدد و ترس ها و توصیه های پزشکی 
پس از بازنشستگی، همچنان کلیپ هایی از جلسات آموزشی مداوم خود 

را به اشتراک می گذارد. 
کلمن عالوه بر جلســات اندک بدنســازی، همچنان مشغول کارهای 
تجاری اش است. او سه ماه پیش در مصاحبه ای که با جو روگان و سایت  
fitness volt داشــت اعالم کرد: پس از بازنشستگی 13 عمل جراحی 

مختلف روی قسمت های کمر، لگن و گردن انجام داده است.

احتمال اضافه شدن دو تیم اراک و گچساران 
به لیگ هندبال

ورزش: لیگ برتر مردان با 12 تیم قرعه کشی شد اما احتماالً دو تیم 
دیگر اضافه خواهد شــد تا لیگ برتر مردان با 14 تیم و در دو گروه به 
صورت متمرکز انجام شود. در حال حاضر حضور نفت و گاز گچساران 
قطعی شده و این تیم مبلغ ورودی را پرداخت کرده است. تکلیف حضور 
تیم اراک قرار است تا آخر این هفته مشخص شود. همچنین لیگ برتر 
بانوان از 27 مهر و با حضور هشت تیم انجام خواهد شد. انجام مسابقات 
لیگ هندبال با حفظ پروتکل های قوی و رعایت نکات بهداشتی انجام 

خواهد شد.

 واکنش سرپرست اسکی 
به باز بودن پرونده قضایی اش

فارس: کوروش صبوریان، سرپرست فدراسیون اسکی در جلسه ستاد 
مبارزه با کرونا در ورزش درباره اینکه شــما با آمدن به اسکی حواشی 
داشتید و اعالم شده پرونده قضایی دارید خاطرنشان کرد: من در حال 
حاضر آمدم در ســتاد کرونا شــرکت کنم و شما دوباره حواشی ایجاد 

می کنید؟ چیز خاصی نیست این حواشی برای همه پیش می آید.
سرپرســت فدراسیون اسکی تصریح کرد: مدیری هست که در دوران 
مدیریتش اتفاقی نیفتاده باشد؟ باالخره سیستم ها نظارت می کنند. این 
مدل هر روز ماست. هر کسی در هر جایی مدیریت کند باید همه موارد 
را رعایت کنند. سازمان بازرسی و دیوان محاسبات ممکن است تذکراتی 
بدهند که همه این ها باید رعایت شود. همه موظف هستیم موارد مطرح 

شده را انجام دهیم تا مشکلی پیش نیاید.

 انتقال میزبانی لیگ کشتی 
به سالن 12 هزارنفری

ورزش: با تصمیم جدید فدراســیون کشــتی، دور رفت لیگ برتر 
کشتی به ســالن 12 هزار نفری منتقل شد. عبدالمهدی نصیرزاده، 
رییس ســازمان لیگ کشــتی گفت: از روز 7 مهرماه که وزن کشی 
گروه الف لیگ برتر کشتی فرنگی برگزار می شود، لیگ بیستم رسما 
استارت می خورد. البته از 5 مهرماه خانه کشتی شهید ابراهیم هادی 
پذیرای کشــتی گیرانی خواهد بود که تست منفی کرونای خود ارائه 
می کنند و وارد قرنطینه خواهند شــد. 9 مهرماه هم که وزن کشی 
مسابقات کشتی آزاد انجام می شود و 10 مهر نیز مسابقات گروه الف 

آغاز می شود.

در حسرت گل#
دیدارهای  بخواهیــم  اگــر  حتی 
پلی آف را حســاب کنیم، این تیم 
در مرحلــه دوم پلــی آف موفــق 
به گلزنی مقابل الســیلیه نشــد و 
در ضربــات پنالتــی حریف خود 
را شکســت داد تا بیــش از 570 
دقیقه مشــهدی ها در آســیا گل 
نزده باشــند؛ اتفاقــی که موجب 
شــد تا پلــن B مهــدی رحمتی 
برای رســیدن به گل ناکام باشد 
و برخالف کســب نخستین امتیاز 
آســیایی شــهرخودرو، شاگردان 

رحمتــی همچنــان در حســرت 
رسیدن به نخســتین گل آسیایی 

خود در مرحله گروهی باشند.

تبعید روی سکوها#
مهــدی رحمتــی کــه در قامت 
به  است،  شــهرخودرو  ســرمربی 
فهرســت  در  حضــورش  دلیــل 
نتوانســت  بازیکنان شــهرخودرو 
در دیدارهای آســیایی از گوشــه 
زمیــن تیمش را هدایــت کند و 
از روی ســکوها با فریادهای بلند 
خــود نــکات مدنظر خــود را به 
روی  می رســاند؛  بازیکنان  گوش 
نیمکت شهرخودرو اما چهره هایی 
علی ســامره  نوازی،  چون محمد 
و اشــکان نامــداری دســتیاران 
شهرخودرو حضور  جوان  سرمربی 
داشتند تا بتوانند از نزدیک نکات 
مدنظر رحمتــی را برای بازیکنان 
شــرح دهند. رحمتی در دیدار با 
باید  پاختاکور اگر به میدان نرود، 
از روی ســکوها تیمش را هدایت 
کند و سپس در لیگ برتر می تواند 
به کار خود در تیم شــهرخودرو از 

لِب خط ادامه دهد.
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

جشنواره مقاومت افتتاح شد
نکوداشت پنج سینماگر با اهدای »نشان رسول«

سیما و سینما : مراسم افتتاحیه 
شانزدهمین جشنواره بین المللی 
فیلم مقاومت با حضور سید مهدی 
عظیمی میرآبادی؛ دبیر این دوره از 
جشنواره، هنرمندان و سینماگران 
و مقامات لشــکری و کشوری روز 

دوشنبه 31 شهریور ســاعت 19:30 در باغ موزه دفاع مقدس در جوار مزار 
شهدای گمنام برگزار شد. به گزارش ستاد اطالع رسانی شانزدهمین جشنواره 
بین المللی فیلم مقاومت، مراســم نکوداشت خسرو سینایی، هادی مشکوه، 
شهید حســین فهیمی، همایون رضا عطاردی و غالمرضا جنت خواه دوست 
همزمان با افتتاحیه شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت برگزار شد.

همچنین روز یکشــنبه در آســتانه برگزاری مراسم افتتاحیه شانزدهمین 
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، مهدی عظیمی میرآبادی؛ دبیر جشنواره 
و پرویز فارســیجانی؛ دبیر مراسم »نشان رســول« به منزل زنده یاد رسول 
مالقلی پور رفتند و با همســر و فرزندش دیدار کردند.عظیمی میرآبادی در 
این دیدار با اشاره به جایگاه رسول مالقلی پور در سینمای دفاع مقدس گفت:  
»نشان رســول« ادای دین به سینماگری است که تکنیک خاص و باالیی 
داشت و نگاهش به جنگ و آدم هایش منحصر به فرد بود. رسول مالقلی پور 
یکی از شــاخص های ســینمای دفاع مقدس اســت که وقتی فیلم جنگی 
می ســاخت بهترین بود و هر گاه به شــهر و اجتماع می پرداخت، آثاری به 
یادماندنــی خلق کرد. در بخش دیگری از این دیدار، فارســیجانی گفت: ما 
برای انتخاب سینماگری که معیار باشد و خالقیت و نوآوری در سینمای او 
متبلور شــده باشد گزینه هایی داشتیم که آقا رسول مهم ترین آن ها بود و با 
رأی قاطع انتخاب شد. سینمای او بخش مهمی از سینمای پس از انقالب و 
از فرازهای سینمای دفاع مقدس است. رسول سینماگری است که می تواند 
الگوی سینماگران جوان و برای حرکت آن ها انگیزه بخش و امیددهنده باشد.

علی مالقلی پور با تشکر از برگزارکنندگان شانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت 
گفت: فیلم سازانی مانند رسول مالقلی پور برخاسته از یک فرهنگ بودند. در 
شکل گیری شــخصیت هنری پدرم انقالب اسالمی و سال های دفاع مقدس 
تأثیر زیادی داشت. حضور در جبهه و معاشرت با افرادی مانند شهید بهروز 
مرادی و شهید حسن شوکت پور که در آثار او نشانه های پررنگی از آن هاست، 
شــخصیت او را شکل داد.  وی ادامه داد: در کنار پدرم چهره های تأثیرگذار 
دیگری هم در سینمای دفاع مقدس حضور داشتند که بعضی از آن ها هنوز هم 
فیلم می سازند، نسلی تکرارنشدنی که بررسی تولد و بلوغ آن ها در سینمای 
ایران ضروری است. مراسم »نشــان رسول« اتفاق مبارکی است که زمینه 

تحلیل این سینما و چهره های شاخص آن را فراهم می کند.   

ادامه تصویربرداری »جشن سربرون«
دوران پیش از مشروطه به روایت »راعی«

سیما و ســینما: تهیه کننــده 
ســریال »جشــن ســربرون« از 
مجموعه  این  تصویربرداری  ادامه 
تلویزیونــی تاریخی به کارگردانی 
مجتبی راعی در اطــراف آزادراه 

تهران - شمال خبر داد.
به گزارش ســیمافیلم، حسن نجاریان  افزود: در این بخش از تصویربرداری 
مجموعه، بخش هــای مربوط به محوطــه چادر انجام می شــود که روند 
تصویربرداری بســیار خوب است و امیدواریم با قوت این بخش از مجموعه 
را تصویربــرداری کنیم. وی توضیح داد: در این بخش از مجموعه حســین 
محجوب، نادر فالح،  الله اسکندری و میرطاهر مظلومی جلو دوربین خواهند 
رفت.  براساس این گزارش، سریال »جشن سربرون« مجموعه ای 30 قسمتی 
به تهیه کنندگی حسن نجاریان و کارگردانی مجتبی راعی است. این مجموعه 
به سفارش مرکز سیمافیلم تولید می شود و به روایت دوران پیش از مشروطه 
می پردازد. در خالصه داستان »جشن سربرون« آمده است: بهادر، کدخدای 
ایل پوسان با کدخدای طایفه همسایه »سرخو«، رقابت و مخالفتی دیرینه 
دارد. مدتی است آتش کینه ها خاموش شده است تا اینکه سرخو با اعتماد به 
نفس به خواستگاری دختری زیبا و کم سن و سال بهادر جهان پسند می آید. 
غافل از اینکه قرار است مدتی بعد جهان پسند به عقد پسرعموش درآید. بهادر 
قاطعانه با این وصلت مخالفت می کند. زخم های کهنه سر باز می کنند. هر 
دو طایفه از کدخدای خود حمایت می کنند. درگیری ابعاد بزرگ تری می یابد 
و بهادر تالش بزرگی را آغاز می کند. حســین محجوب، محمود پاک نیت، 
الله اسکندری، فرخ نعمتی، قاسم زارع، داریوش کاردان، میرطاهر مظلومی، 
رامین ناصرنصیر، مهدی فقیه، کریــم اکبری مبارکه، صدرالدین حجازی و 

بیوک میرزایی، از جمله بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.

 سیما و ســینما/ زهره کهندل  ماجرای حصر 
آبادان و سقوط خرمشــهر سوژه بکر و جدیدی در 
سینمای ایران نیست. تا امروز چندین فیلم سینمایی، 
سریال و تله فیلم درباره آن ساخته شده است و پس 
از این هم ساخته خواهد شد، اما آنچه فیلم سینمایی 
»آبادان یازده 60« به کارگردانی مهرداد خوشبخت 
و تهیه کنندگی حسن کالمی را با قصه ای مشابه در 
این باره متمایز می کند، روایت متفاوت از شروع جنگ 
عراق علیه ایران است. تازه ترین محصول مرکز فیلم و 
سریال سازمان هنری »اوج« اثری متفاوت در حوزه 
دفاع مقدس اســت که به قصه مقاومت مردم آبادان 
برای حفظ شهرشان می پردازد، قصه کارمندان رادیو 
آبادان که نقش قرارگاه رسانه ای را در آغاز جنگ ایفا 
می کنند و اتاق اســتودیوی رادیو به اتاق فرماندهی 

جنگ و مدیریت آن تبدیل می شود. 
این فیلم ســال گذشــته برای نخســتین بار در 
سی و هشــتمین جشــنواره فیلم فجر روی پرده 
سینماها رفت و توانست برنده سیمرغ بلورین جایزه 
ویژه قاســم سلیمانی این جشــنواره شود. مهرداد 
خوشبخت در چهارمین ساخته سینمایی خود به 
سراغ سوژه ای داغ و نفسگیر رفته است. همزمان با 
هفته دفاع مقدس و به بهانه اکران سینمایی این فیلم 
به سراغ کارگردان این اثر رفتیم. مشروح گفت وگوی 

ما با مهرداد خوشبخت را در ادامه می خوانید.

چرا در شــرایطی که وضعیت سینماها س
چندان خوب نیســت، حاضر بــه اکران 

سینمایی فیلمتان شدید؟
امسال چهلمین ســالگرد دفاع مقدس است و بهتر 
دیدیم به مناسبت 40 سالگی آغاز سال های مقاومت، 
این فیلم را اکران کنیم. ضمن اینکه ســینمای ما 
دست کم تا یک سال آینده همین وضعیت را دارد، 
عالوه بر این به تعداد فیلم هایی که متقاضی اکران 
هســتند، اضافه می شود. با شــرایطی که کرونا به 
وجود آورده بعید است به زودی مشکالت حل شود؛ 
بنابراین صاحبان فیلم تصمیم گرفتند فیلم را اکران 

سینمایی کنند و بعد هم اکران آنالین شود.

یعنی اگر اکران برای ســال آینده می بود، س
شرایط بهتر نمی شد؟

احتماالً شرایط سال آینده بدتر می شود، شرایط دنیا 
هر روز به سمت بدتر شدن پیش می رود، مگر اینکه 
فکری اساسی برای آن شود که هنوز نشده است یا 
اینکه تمام سینماها روباز شوند و یا تهویه سالن ها 
و نحوه نصب صندلی ها تغییر کند که این موضوع 

به زودی ممکن نیست. 

با توجه به شرایط اکران فیلمتان روی پرده س
سینماها، امیدی به فروش آن در گیشه دارید؟

 اکنون شرایط خوب نیست. بد بود، بدتر شد. اوایل 
هفته اعالم شد تمام نقاط کشور قرمز است و مردم 
هم در این شــرایط به سینماها نمی آیند. امیدوارم 
فروش فیلم در اکران آنالین، جبران کننده باشد. به 
نظرم شرایط فیلم در اکران آنالین بهتر خواهد بود. 
پخش کننده فیلم هنوز تصمیمی برای مدت زمان 
اکران ســینمایی فیلم ندارد و زمــان اکران آنالین 
هم قطعی نشده است. ضمن اینکه فیلم باید دیده 
شود، هر چقدر فیلم از زمان ساخت تا اکران فاصله 
بگیرد، بیات می شود به ویژه اینکه از زمان جشنواره 

فیلم فجر هم فاصله می گیرد در حالی که این فیلم 
در جشنواره سال گذشته فجر جایزه گرفت و موج 
تبلیغاتی خوبی برای آن راه افتاد، ولی متأسفانه اکران 

فیلم به شرایط بد کرونایی خورد.  

شما در این فیلم سراغ قصه ای بکر و جذاب س
رفتید، چطور به ماجــرای مقاومت بچه های 

رادیو آبادان رسیدید؟
من خودم بچه آبادان هستم و دوست داشتم درباره 
شهرم فیلم بسازم، ولی توفیق نشده بود. چند سالی 
بود روی موضوع مقاومت مردم آبادان در سال های 
دفاع مقدس کار می کردم، به برخی قصه های واقعی 
رسیدم که در نهایت این قصه را برای ساخت فیلم 
انتخاب کردیم و سرمایه گذار برای آن پیدا شد. فیلم 
سینمایی »آبادان یازده 60« درباره 40 روز اول جنگ 
و فعالیت و نقش رادیو نفت ملی آبادان در آن برهه 
زمانی اســت که ما در این فیلم به سقوط خرمشهر 
نیز اشاره می کنیم. در واقع این فیلم برداشتی آزاد از 
اتفاقات و حوادث حقیقی است که در بحبوحه جنگ 

بر سر مردم آبادان و خرمشهر آمده است.

این آدم ها را در گذشته تان دیده بودید؟س
بــه هر حال من بچه جنگ هســتم و ســال های 
دفاع مقدس را دیدم. ما جنگ زدگان آبادان هستیم 
و خانواده و آشنایانم درگیر این ماجرا بودند. بسیاری 
از صحنه های مقاومت مردمی در آبادان را به چشم 
دیده ام و در میان اطرافیانم شــاهد و شــنونده این 
قصه ها بودم. درباره ماجرای بچه های رادیو نفت هم 
تحقیق و پژوهش کردیم، آقــای صابری در کتاب 
»فرکانس یازده 60« با کارمندان وقت رادیو آبادان 
مصاحبه کرده بود که در نوشــتن فیلم نامه به من 
کمک کرد. برای تحقیق و پژوهش هم با افراد زیادی 
مصاحبه کردیم تا بتوانیم روایت واقعی تری از رادیو 
آبادان را روی پرده ســینما به تصویر بکشیم، مثل 
آقایان صدرهاشمی، سلیمانی، جعفری و خواجه وند. 

خوشبختانه این افراد پس از دیدن فیلم از نتیجه کار 
راضی بودند. 

تنوع دینی و فرهنگی کارمندان رادیو هم س
که در فیلم شما وجود داشت، واقعی بود؟

آقای ادیک یک شخصیت واقعی بود. هر کاراکتری در 
این فیلم، تجمیع چند کاراکتر است. نمی توانستیم 20 
نفر را در رادیو داشته باشیم، برای همین چند کاراکتر 
را در یک کاراکتر تجمیع کردیم تا شخصیت پردازی 
بهتر و کامل تری شــکل بگیرد. در واقع هر کاراکتر، 
نماینده چند قشر است و با نشــان دادن این افراد، 

مخاطب وارد الیه های دیگری از فیلم می شود. 

چرا ترجیح دادید بخشی از لوکیشن فیلم س
در آبادان باشــد؟ آیا لوکیشن های مشابه در 

شهرک های سینمایی تهران وجود نداشت؟
نه لوکیشن مشابه در شهرک های سینمایی نداشتیم 
و بخش های خارجی فیلم را فقط باید در آبادان ضبط 
می کردیم. جای دیگری لوکیشن به این شکل آماده 
نداشتیم، ضمن اینکه به برخی بازیگران آبادانی هم 
احتیاج داشــتیم و بهترین راه این بود که به آبادان 

برویم. البته لوکیشن ساختمان رادیو دکور بود و در 
آبادان ضبط نشــد، فقط بخش های بیرونی به ویژه 

پایان فیلم در آبادان گرفته شد. 

وضعیت آبــادان همان طــور جنگ زده س
باقیمانده است؟

بله متأسفانه. خیلی متأثرکننده است که این شرایط 
را برای مردمی می بینم که همیشه سختی کشیدند، 
آواره شدند، زندگی شان ثبات نداشت و همیشه به 
خاطر حضور در منطقه مرزی کشور در خطر بودند. 
متأسفانه مسئوالن کشور هیچ توجه و رسیدگی به 
این عزیزان ندارند. ما پاییز سال گذشته برای ضبط به 
آبادان رفتیم، فیلم برداری مان با سیل آبان ماه آبادان 
همزمان شــد و به خاطر بارش شدید باران، مدتی 
فیلم بــرداری متوقف ماند. در فیلم هم به این نکته 
اشاره می کنیم، جایی که یکی از شهروندان آبادانی به 
رادیو زنگ می زند و می پرسد آب کی وصل می شود 
و آن کارمند جواب می دهد اینجا رادیو نفت است، 
ما نمی دانیم کی وصل می شــود. 40 سال پیش در 
شــرایط جنگی آب قطع بود و هنوز هم آب قطع 
است، یعنی از نظر رفاهی برای مردم رنجدیده آبادان 

و خرمشهر هیچ اتفاقی نیفتاده است. 

به نظر شما اگر لوکیشن های سینمایی ما به س
مناطق مختلف ایران به  ویژه مناطق محروم 
برود می تواند به آبادانی آن مناطق کمک کند؟

باالخره در روحیه و امیدواری مردم آنجا تأثیر دارد. 
من 10 سال پیش سریالی به نام »شهر دقیانوس« 
ساختم که ســال 90 پخش شد و راجع به سرقت 
اشیای عتیقه در جیرفت بود. آن زمان کمتر کسی 
جیرفت را می شناخت، ولی پس از پخش این سریال، 
بسیاری دوست داشتند این شهر باستانی را ببینند. 

به هر حال تأثیر رسانه تصویری زیاد است.

ســاخت فیلم و ســریال خارج از تهران س

دشواری های خودش را هم دارد؟
همین طور است و بســیاری از فیلم سازان ترجیح 
می دهند برای تولید از تهران خارج نشوند. ما در فیلم 
»آبادان یازده 60« دو تا مشکل داشتیم هم لوکیشن 
خــارج از تهران بود و هم اینکه فیلم ما جنگی بود. 
وقتی فیلم جنگی است هیچ کس حاضر نیست پای 
کار بیاید. گروه تولید و سرمایه گذار فیلم واقعاً همت 
کردند و پای کار آمدند و سختی های تولید را به جان 
خریدند. سال گذشته سازمان هنری اوج همت کرد 
و این فیلم جنگی را ســاخت، مسئوالنی که شعار 
می دهند ببینند در چهلمین ســالگرد دفاع مقدس 

فقط یک فیلم مقاومت روی پرده سینماها داریم. 

چرا سینمای ما در سال های اخیر خالی از س
فیلم های دفاع مقدسی شده است؟

دست کم هفت، هشــت نهاد مستقیم در ارتباط با 
تولیــدات و محتوای فرهنگــی دفاع مقدس داریم 
کــه برای این منظور بودجه می گیرند و هیچ کاری 
نمی کنند. تولید فیلم جنگی سخت است و خیلی از 
این نهادها پای کار نمی آیند، در حالی که وظیفه شان 
است. در همه جای دنیا برای تولیداتی از این دست 
سرمایه گذاری می کنند مثالً پنتاگون هزینه برخی از 
فیلم های جنگی را می دهد که  اصالً فکر نمی کنید 
بفروشد، فقط می خواهند ساخته شود تا به عنوان 
سند تصویری باقی بماند. بخشی از کار فرهنگی قرار 
نیست که بفروشد، قرار است بماند، اگر هم بفروشد 

که چه بهتر. 

 »آبادان یازده 60« نشان داد هنوز قصه های س
جنگ تمام نشده و قصه های بکر زیادی برای 
پرداخت وجود دارد. چــرا به این قصه ها در 

سینما پرداخته نمی شود؟
همین طور اســت. قصه های نگفته زیادی از جنگ 
برای روایت ســینمایی وجود دارد. به نظرم اکنون 
که بیش از 30 سال از پایان جنگ می گذرد باید از 
خط قرمزها عبور کنیم و ناگفته های جنگ را بگوییم. 
آنچــه در دوران دفاع مقدس بســیار نمود و جلوه 
داشت، همدلی مردم بود، همان طور که در فیلم ما 
این همدلی نمایش داده می شود و اقشار مختلف با 
عقاید متفاوت، زیر یک پرچم دارند مقاومت می کنند 
آن هم مقاومت مردمی. ما در این فیلم خاکریزهای 
جبهه و جنگ را نشان ندادیم بلکه مقاومت مردمی 
را نشــان دادیم کــه  در این ســال ها کمتر به آن 
پرداخته شــده در حالی که قصه های زیادی دارد. 
این قصه ها باید گفته شود و چه بهتر که فیلم سازان 
به لوکیشن های مختلف بروند و به رونق اقتصادی 
و فرهنگی این مناطق کمک کنند، ولی متأســفانه 
بسیاری از فیلم سازان به این مناطق نمی روند. چند تا 
فیلم داریم که در زاهدان ساخته شده باشد؟ بسیاری 
نمی روند، چون سخت اســت. مسئوالن استانی تا 
جایی که زورشــان می رســد کمک می کنند، ولی 
سختی تولید در این مناطق موجب می شود فیلمساز 
سراغ آن نرود. ضمن اینکه حمایت هم نمی شوند، 
یعنی مســئوالن بین کاری که به ســختی تولید 
می شود با یک کار آپارتمانی، تفاوتی قائل نمی شوند 
و حمایت خوبی از تولید این آثار نمی شود. در کشور 
ما کســانی که در رأس کار فرهنگی هستند، از کار 
فرهنگی دفاع نمی کنند چه برســد به کسانی که 

نسبتی با امور فرهنگی ندارند.

برش

به نظرم اکنون که بیش از 30 سال 
از پایان جنگ می گذرد باید از خط 
ناگفته های  و  کنیم  عبور  قرمزها 
دوران  در  آنچه  بگوییم.  را  جنگ 
جلوه  و  نمود  بسیار  دفاع مقدس 
داشت، همدلی مردم بود، همان طور 
که در فیلم ما این همدلی نمایش 
با  مختلف  اقشار  و  می شود  داده 
عقاید متفاوت زیر یک پرچم دارند 
مقاومت  آن هم  می کنند  مقاومت 

مردمی

خبرگــزاری جوان: امیر ســیدزاده در حمایت از تولیــد فیلم هایی با موضوع 
دفاع مقدس گفت: مســئوالن دست از شــعار های بی خاصیت بردارند و وارد گود 
عملگرایی شوند. سیدامیر سیدزاده، تهیه کننده سینما درباره دلیل ساخته نشدن 
فیلم های دفاع مقدس و در حاشیه نگه داشتن آن،گفت: متأسفانه هفته دفاع مقدس 
عمالً به خاطره ها پیوسته است؛ آن هم در کشوری که باید نام شهدا را در طول سال 
زنده نگه داشت. ما در طول جنگ تحمیلی300هزار شهید داشته ایم. پس هفته 
دفاع مقدس یعنی یادآوری خون های زیادی که برای این کشــور و ماندن آن روی 

زمین ریخته شده است.
تهیه کننــده »تعارض« ادامه داد: پرداختن به این عزیزان نیاز به یک همت عملی 
و اراده ملی دارد، اما متأســفانه به علت گرفتاری های اقتصادی و ناتوانی مسئوالن 
فرهنگی و متولیان امور هنر و نمایش و سینما، پس از دهه 60 و اوایل دهه 70 اثر 

درخور شأنی در حوزه دفاع مقدس ساخته نشد.
این تهیه کننده اظهار کرد: مسئوالن دست از شعار های بی خاصیت بردارند و وارد 
عملگرایی شوند. پول هایی که باید در حوزه ساخت آثار سینمایی دفاع مقدس هزینه 
شود، در جا هایی صرف می شود که هیچ فایده ای ندارد. مسئوالن باید همت عالی 
کرده و به خون شــهید به عنوان دین و اصالت نگاه کنند و در حوزه ســینما و 

تلویزیون آثاری مناسب با شأن شهادت و شهید تولید شود.

یک تهیه کننده:
 پرداختن به دفاع مقدس  
همت عملی مسئوالن  را 

طلب می کند

سیما و سینما: افشین سنگ چاپ، دستیار کارگــردان سریال »پلیس جوان« درباره سینما
چگونگی انتخاب شهاب حسینی برای ایفای نقش در این مجموعه توضیح داد.

شهاب حسینی نخستین بار در سال 79 با بازی در سریال »پس از باران« و پس از آن 
»همسفر« به تلویزیون آمد. وی یک سال بعد در پلیس جوان سریال سیروس مقدم و به 

عنوان چهره ای محبوب و پرطرفدار شناخته شد.
سریال »پلیس جوان« به کارگردانی سیروس مقدم، سریالی برای شبکه سه سیما بود 

که سال ۸0 از این شبکه پخش و مورد استقبال مردم واقع شد.
در این ســریال شــهاب حســینی با نام یونس، پلیس جوانی است که پدرش قاضی 
دادگستری بوده و به طرز مشکوکی به قتل می رسد. او به انگیزه کشف راز قتل پدر و به 
توصیه مادرش، پس از به هم خوردن مراسم عقد با دختر عمویش نیلوفر، با دلی شکسته 
وارد دانشکده پلیس می شود و بعدها به عنوان ستوان آگاهی مشغول به کار می شود. او 
در خالل جست وجوهایی که برای کشف راز قتل پدرش انجام می دهد، متوجه مواردی 
می شود. افشین سنگ چاپ که دستیار کارگردان سریال »پلیس جوان« بود، یکشنبه 
شب  در برنامه »چهل تیکه« درباره انتخاب شهاب حسینی برای ایفای نقش در این 
ســریال، گفت: برای انتخاب شهاب همه مخالف بودند؛ اما آقای مقدم جلسه گذاشت 
و گفت من حیثیت هنری ام را وســط می گذارم. اگر ســریال با حضور او بد شد، همه 
خسارت ها را جبران می کنم. در واقع آقای مقدم پای انتخاب شهاب حسینی ایستادند.

افشین سنگ چاپ: 
 شهاب حسینی

 با »پلیس جوان« 
محبوب شد 

تلویزیون

گفت وگو با مهرداد خوشبخت، کارگردان تنها فیلم دفاع مقدسی در حال اکران

پس از 40 سال با »آبادان یازده 60«

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )994601(

 آگهی تغییرات موسسه موقوفات آستان قدس رضوی استان تهران به شماره ثبت 9071 و شناسه ملی 10100382080

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,05,26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید حسن صفاریان به شماره ملی 0731608781 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
- ابوالفضل خودمانی به شماره ملی 0381562301 به سمت رئیس هیئت مدیره - سعید جعفری به شماره ملی 1460956729 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. کلیه قراردادهای اجاره عرصه و فسخ آنها با امضای مدیرعامل و یا نماینده از طرف مدیرعامل مورد اقدام قرار گیرد و امضای قراردادها و اسناد 
تعهدآور و بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر سازمان اعتبار خواهد داشت و حساب های بانکی مطابق رویه معمول حساب های خزانه 
و تنخواه عمده با امضای ثابت مدیرعامل و مدیر مالی و امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر سازمان کارسازی و حساب های تنخواه جزئی و حق کارشناسی با 

امضای ثابت مدیرعامل و مدیر مالی به همراه مهر سازمان و اوراق عادی و مراسالت و مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر سازمان معتبر می باشد. 
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 آگهی تغییرات شرکت تولیدی آبسان صنعت 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10240 

و شناسه ملی 10380259675

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
اجرای  در   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,12,19
ماده 141الیحه اصالحی قانون تجارت ،سرمایه شرکت 
از مبلغ1670000000 ریال منقسم به 167000 سهم ده 

هزار ریالی به مبلغ 000000 700 ریال منقسم به 
لذا  یافت  کاهش  بانام  ریالی  هزار  ده  سهم   70  000
ماده پنج اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : سرمایه 
شرکت مبلغ 700000000 ریال منقسم به 000 70 سهم 

ده هزار ریالی بانام که تماماً  پرداخت گردیده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)993402(
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 آگهی تغییرات شرکت تاسیسات گازرسانی وحدت مسلمین با مسئولیت محدود به شماره ثبت 99 و شناسه ملی 10861322225

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,08,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به استناد سند رسمی شماره 4676 مورخ 1394.03.17 دفتر 
خانه اسناد رسمی 51 فارسان خانم ها نرگس امیدی نرگسی و سهیال امیدی نرگس و هما خانم کوچکی ایوه تمام سهم الشرکه خود را به آقای مرتضی امیدی 
نرگسی واگذار نمودند و از شرکت خارج گردیدند و دیگر هیچ سهم و سمتی در شرکت ندارند و به استناد سند رسمی شماره 88045 مورخ 1398.08.04 دفتر 
خانه اسناد رسمی 1 کیان آقای حسین امیدی نرگسی و آقای ابوالفضل امیدی نرگسی و خانم طیبه امیدی نرگسی و خانم طلعت محمدی احمدمحمودی و 
آقای آرش امیدی نرگسی و آقای آرمان امیدی نرگسی و خانم شازده کوچکی ایوه تمام سهم الشرکه خود را به آقای مرتضی امیدی نرگسی واگذار نمودند 
و از شرکت خارج گردیدند و دیگر هیچ سهم و سمتی در شرکت ندارند . با توجه به نقل و انتقاالت فوق اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح 
ذیل می باشد: 1. آقای مرتضی امیدی نرگسی به کدملی 4679853565 دارای تعداد3.300.000 ریال سهم الشرکه 2. خانم مارال امیدی نرگسی به کدملی 
4621715860 دارای تعداد 4.162.500 ریال سهم الشرکه 3. آقای آرش امیدی نرگسی به کدملی 4621589504 دارای تعداد 50.000 ریال سهم الشرکه 
4. آقای مصطفی امیدی نرگسی به کدملی 4621783351 دارای تعداد 325.000 ریال سهم الشرکه 5. خانم فاطمه امیدی نرگسی به کدملی 4679833408 

دارای تعداد 162.500 ریال سهم الشرکه . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فارسان )993628(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فارسان )993633(

 آگهی تغییرات شرکت تاسیسات گازرسانی وحدت مسلمین با مسئولیت محدود به شماره ثبت 99 و شناسه ملی 10861322225

کدملی  به  نرگسی  امیدی  مارال  خانم   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,08,01 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
انتخاب  نامحدود  مدت  برای  مدیره  هیئت  اصلی  اعضای   4621589504 کدملی  به  نرگسی  امیدی  آرش  آقای  و   4621715860
گردیدند. خانم مارال امیدی نرگسی به کدملی 4621715860 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای آرش امیدی نرگسی به 
کدملی 4621589504 به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته، 

بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد . 
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سازمان نوس��ازی وبهسازی ش��هراصفهان اجرای پرو ژه س��اماندهی خیابان آمادگاه 
حدفاص��ل  خیاب��ان چهارباغ عباس��ی تاخیابان باغ گل دس��ته رابه مناقص��ه میگذارد 
لذامتقاضی��ان واجدش��رایط میتوانندتاده  روز پس ازانتش��ارآگهی نوبت دوم جهت 
دریافت اس��نادمناقصه به دبیرخانه سازمان مراجعه و پس ازتكمیل به واحدحراست 
واقع درخیابان ابن س��ینا مقابل بانك ملی کوچه کدخدا بن بست دوم تحویل نمایند.  

تلفن تماس : 4- 031-34484892
سازمان نوسازی وبهسازی شهراصفهان 

آگهی تجدیدمناقصه-نوبت اول
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