
چندسکانسکوتاهاززندگیسلبریتیها
روز گذشته جمعی از سلبریتی ها با انتشار 
یک پست متحدالشــکل، حمایتشان را از 
اغتشــاش های اخیر اعالم کردند. پســت 
مجازی ســلبریتی ها بازخــورد زیادی در 
فضای مجازی داشــته و کاربران کمپینی 
را علیه این اقدام مجازی ســلبریتی ها راه 
انداخته اند. علیرضا گرانی، فعال رســانه ای 
در این باره نوشته است: »چند سکانس کوتاه از زندگی تعدادی سلبریتی: تبلیغ 
برای روحانی. نا امید کردن مردم با انتشار تصاویر زندگی الکچری شان. حمایت 
از آشوبگران. درخواست معافیت مالیاتی با وجود درآمد میلیاردی. این افراد حتی 

در حد پرداخت مالیات به وظیفه شون در قبال کشور و مردم عمل نمی کنن«.

دستگیریمردیکهکودکرادرسطلزبالهانداخت
مدتــی اســت کــه چالــش شــوخِی 
اینفلوئنســر ها با مردم در شــبکه های 
اجتماعــی سرتاســر دنیــا راه افتاده و 
اجتماعی،  چهره های معروف شبکه های 
از سر کار گذاشتن مردم فیلم می گیرند 
و در صفحه های شخصی شــان منتشــر 
می کنند. پس از باز شدن پای این چالش 
به کشورمان، یکی از اینفلوئنسرهای اینستاگرام فیلمی در صفحه مجازی اش 
منتشــر کرده که نشان می دهد آقای اینفلوئنسر، یک کودک زباله گرد را در 
ســطل زباله شهرداری پرت کرده و با صدای بلند او را مسخره می کند! پس 
از انتشار گسترده این فیلم در فضای مجازی  و شکل گیری کمپینی با هدف 
برخورد پلیس فتا با این اینفلوئنسر اینستاگرامی، رسانه ها اعالم کردند آقای 

اینفلوئنسر دستگیر شده است. 

تهدیدهایپشتصحنه
روابط  رنجبران، مدیــر  محمدحســین 
عمومی سازمان صداوســیما در آخرین 
پســت خود در حساب رسمی توییترش 
درباره تهدیدهای پشــت صحنه و اعمال 
فشــار بر رســانه ملی افشــاگری کرد. 
رنجبران در حساب توییترش نوشته است: 
»همه گونه فشار می آورند تا صداوسیما از 
درد مردم نگوید، از تهدید  های پشــت صحنه تا یادداشت هایی که انعکاس 
این مشــکالت مردم را بازی با اعصاب می خواند. خواهش می کنم مدعیان 
آزادی بیــان، این حداقل را از مردم نگیرند و به جای طراحی های رســانه ای 

امنیتی به فکر حل مشکالت مردم باشند«.

مثلسربازهایآمریکایی
ساسان سروش، فعال رسانه ای، با انتشار 
تصویری از سخنرانی ترامپ در افغانستان، 
در صفحــه توییترش نوشــت: »بعضی 
شبانه روز میگن اگر آمریکا بیاد مشکالت 
حل میشه و مشکالت ناشی از تخاصم با 
آمریکاست. این رئیس جمهور افغانستانه 
که تو کشــور خودش، پشت سر ترامپ، 
درســت مثل یک ســرباز آمریکایی، این طور دست بسته و ذلیالنه ایستاده 

به سخنرانی ترامپ گوش میده. پس چرا مشکالت افغانستان حل نمیشه«؟

هرچند دربــاره میرزا کوچک  محمــدتربتزاده
خــان و نهضت جنگل آن قدر گفته و نوشــته اند که 
خیلی هایمان داستان میرزا و قیامش را از بر شده ایم، 
اما به قول مرحوم علی دوانی، بسیاری از تاریخ نگارها 
در ماجــرای نهضــت جنگل یــا از این طــرف بام 
افتاده اند یا از آن طرف. چه آنجایی که ســید مهدی 
فرخ معتصم الســلطنه در مجله »اطالعات هفتگی« 
می نویســد: »من جنگلی ها را متوجــه کردم که در 
مقابل دولت انگلیس از پشه در مقابل فیل کوچک تر 
و بی اهمیت ترند« و چه آنجا که سرپرستی سایکس 
در کتاب »تاریخ ایران« می نویســد:  »حکومت ایران 
در مقابل این جنبش تقریباً ناتوان شد و اگر اقدامات 
بریتانیــای کبیر نبود، احتمال می رفت ســلطنت را 
منقرض کند«. اشــکال این افــراط و تفریط ها هم 
احتماالً در آنجاست که هیچ کدام از این تاریخ نگارها، 
حتی سعی هم نکرده اند دوران حیات نهضت جنگل 
را به دوران رهبری کوچک خان و دوران پسا رهبری 

او تقسیم کنند.

  راهش را از انقالبی ها جدا کرد
حســابش را بکنید در بحبوحه جنگ جهانی اول و 
در شرایطی که روس ها از شمال و سربازان ملکه از 
جنوب وارد کشور شده اند و قحطی تا حدودی ایران 
را فرا گرفته، یک طلبه گیالنی، درس و حوزه را ول 
می کند، اسلحه به دســت می گیرد و می چسبد به 

مبارزه با دو قوای نظامی َقدر آن روزها. 
»یونــس« فرزند »میرزا بزرگ« زاده ســال 1257 
هجری شمسی در محله »استاد سرا«ی رشت البته 
خیلــی پیش از آنکه نهضت جنــگل را راه بیندازد، 
خودش را به دامن مبارزه مســلحانه با اســتبداد، 
قوای بیگانه و مشــروطه  انحرافی انداخته بود. اصاًل 
استادش آیت اهلل سید عبدالوهاب صالح ضیا که در 
جریان قیام مشــروطه، نایب رئیــس انجمن ایالتی 
گیالن بود، سخنرانی های انقالبی و آموزش نظامی 
طلبه ها و مردم را گذاشــته بود بــه عهده »میرزا«. 
بعدها که مشــروطه طلبان گیالن برای فتح تهران 
بــه راه افتادند، فرماندهی آن ها با »میرزا« بود و در 
جریــان همین فتح و فتوحات هم بود که ریاســت 
مجاهدین گیالن را به او سپردند. میرزا اگرچه پس 
از فتح تهران و به انحراف افتادن مشروطه، راهش را 
از انقالبی ها جدا کرد و دوباره به حجره اش در حوزه 
برگشــت اما مدتی بعد در جریان نبرد با نیروهای 
»محمدعلی شاه« در گرگان زخمی و دستگیر شد. 
قرار بود همراه عده ای دیگر در دریا غرقش کنند اما 
نجات پیدا کرد تا بعدها در جریان حمله روس ها و 
تعطیلی مجلس شــورا، دوباره دســتگیر و به یزد و 

سپس تهران تبعید شود.

  شبیخون به نیروهای نظامی
ســال های اول انقالب مشــروطه، یــک انقالبی دو 
آتشــه به حساب می آمد، اما رفته رفته از مشروطه و 
مشروطه خواهانی که به عقیده میرزا به جاده خاکی 
زده بودنــد، دل کند. از طرف دیگر هم طاقت آن را 
نداشت که قوای نظامی روسیه و انگلیس، کشور را 
اشــغال کنند و آذوقه مردم را به تــاراج ببرند. این 
موضوع را البته مثل خیلی از منابع تاریخی نگذارید 
به حســاب داغ بودن کله طلبه ای که می خواســته 

برای خودش اســم و رســمی در کند. یونس هیچ 
جــوره از آن جنس طلبه هایی به حســاب نمی آمد 
که همه چیز را در حجره و مدرســه علمیه خالصه 
کند؛ از همان روزهای اولــی که پایش را در حوزه 
گذاشت، تا آخرین روزهایی که به درجه های باالیی 
مثل »کفایه االصول« رسید، به هم حجره ای هایش 
می گفت طلبــه نباید بی خبر از سیاســت و اوضاع 

مردم، سرش را در درس و کتاب فرو کند.
میرزا از همین بابت، عزمش را جزم کرد تا حق مردم را 
از اجنبی بگیرد و دست بیگانه را از مملکت کوتاه کند. 
یعنی اصاًل قرار نبود کار نهضت جنگل به فتح شهرهای 
مختلف، تشــکیل دولت و چاپ نشریه برسد. استقبال 
مردم و به خصوص جوان های گیالنی اما موجب شــد 
کار نهضتی که با دست خالی و تک و توک تفنگ های 
قدیمی آغاز شــده بود، باال بگیرد و کار به شبیخون به 

نیروهای نظامی برای تأمین مهمات برسد.

  جنگلی ها در اوج
در ابتــدای راه، نهضــت جنــگل کامــاًل متأثر از 
اندیشه های مذهبی بود و عمده افراد تشکیل دهنده 
آن را روحانیــون و افــرادی با علقه هــای مذهبی 
تشکیل می دادند. افرادی که از سال 1294 شمسی 
در هیئتی بــه نام »هیئت اتحاد اســالم« با هدف 
خدمت به اسالم و ایران دور هم جمع شده بودند تا 
با اشغال کشور از سوی نیروهای روس مقابله کنند.

هیئت اتحاد اســالم گیالن در واقــع نماینده ای از 
هیئت اتحاد اســالم در تهران بود که برای مقاومت 
در برابر نفوذ نیروهای بیگانه تشکیل شده بود. این 
هیئت در اصل متأثر از اندیشــه های اصالح گرایان 
دینی مثل سید جمال الدین اسدآبادی، عبدالرحمان 
کواکبی و رشید رضا قرار داشت که هدف اصلی شان 
در اتحاد جهان اســالم و تقویت مواضع کشورهای 

اسالمی در برابر کشورهای غربی خالصه می شد.
میرزا به عنوان رهبر هیئت اتحاد اسالم در گیالن، پس 
از تشــکیل نهضت جنگل، خیلی زود جایش را در دل 
مردم گیالن باز کرد. در حالی که در ســال اول نهضت 
افــراد مجاهد جنگلی فقط 17 نفر بودنــد اما میرزا با 
همین عده  توانســت غرب گیالن یعنی از رشــت به تا 
حدود طوالش و طارم سفلی را زیر سلطه اش بگیرد. در 
آن سال ها نه فقط حکومت مرکزی، بلکه نیروهای قزاق، 
سربازان انگلیسی، لشکریان امپراتوری عثمانی و بعدها 
ارتش ســرخ انقالبی هم نمی توانستند از پس مبارزان 
جنگلی بربیایند. در این دوره که رهبری نهضت کاماًل 
برعهده میرزا بود، جنگلی ها در بخش وسیعی از گیالن، 
همچنین مناطقی از مازندران از جمله آســتارا، کجور، 
تنکابن و طارم صاحب نفوذ بودند. روزنامه جنگِل آن ها 
هم که بیشــتر تحت نفوذ جنــاح زمیندار مذهبی بود 
تا جناح غیرمذهبی، خواهان کمک مالی به کشاورزان 
خرده پا، خودمختاری اداری گیالن، حمایت از اســالم، 
لغو همه قراردادهــای نابرابر و تخلیه ایران از نیروهای 

انگلیس بود.

  رشته های میرزا پنبه شد
همه چیز از ســقوط روسیه تزاری و روی کار آمدن 
بلشــویک ها در روسیه شروع شــد. در اردیبهشت 
1299، نیروهــای ارتش ســرخ برای دســتگیری 
روس های ســفید که مخالفان اصلی بلشــویک ها 

به حســاب می آمدند، وارد انزلی شــدند. دشــمنی 
مشــترک میرزا کوچک خان و بلشویک ها با قوای 
نظامی انگلیس، نخســتین زمینه های همکاری بین 
این دو گروه را فراهم کرد و بعدها مرام اشــتراکی و 
شعارهای عدالت طلبانه بلشویک ها، میرزا را بیشتر از 
پیش مجاب کرد تا با کمونیست ها اتحاد برقرار کند.

یک ماه بعد نیروهای تحت امــر میرزا کوچک خان، 
رشــت را تصرف کرده و با نام جمهوری شورایی ایران 
اعالم موجودیــت کردند. همان زمان بــود که میرزا 
مجبور شد با اعضای حزب عدالت، ائتالف برقرار کند 
امــا یک ماه بعد، اعضای حزب عدالت که نامشــان را 
به حزب کمونیست ایران تغییر داده بودند، با حمایت 
قوای ارتش سرخ شــوروی، علیه میرزا کوچک خان 
کودتا کرده و او را از تمام مسئولیت هایش عزل کردند. 
کوچک خان هم برای اینکــه زد و خوردی میان او و 

کمونیست ها پیش نیاید، به جنگل عقب نشینی کرد.
با به حاشیه رفتن میرزا در رهبری جنگلی ها و قدرت 
گرفتن افــرادی مثل احســان اهلل خان و خالوقربان 
و افــراد و گروه هــای کوچــک دارای گرایش های 
غیرمذهبــی، نهضت جنگل به تدریج پایگاه مردمی 
و مشــروعیتش را از دســت داد. رهبــران جدید، 
با ترویج اندیشــه های کمونیســتی و غارت امالک 
خرده مالک ها، در عرض چند ماه تمام رشــته های 
کوچــک خان را پنبه کردند. بعدها حتی تعدادی از 
نفوذی های انگلیســی هم در میان جنگلی ها رخنه 
کردند تا اعضای منحرف شده  نهضت جنگل، شروع 
بــه مخالفت با قرآن و روحانیون کنند و در مواردی 

حتی حجاب از سر زنان رشتی بردارند.

  سال های خیانت
عمر نهضت به ســختی به هفت ســال می رسد. چهار 
سال نخست، سال های قوت و قدرت نهضت به حساب 
می آید؛ همان ســال هایی که قرار شد نهضت جنگل، 
ادامه دهنده مســیر مشروطه واقعی باشــد، اما باوجود 
تالش هــای کوچــک خــان، نهضت جنــگل هم در 
ســال های پایانی حیاتش به سرنوشت مشروطه دچار 
شــد، پایگاهش را در میان مردم از دســت داد، دچار 
انحراف های فکری-عقیدتی شــد و در نهایت به بیراهه 
افتــاد. احتماالً همین موضوع هم موجب شــد بعدها 
بعضی ها چشمشان را روی فعالیت های کوچک خان در 
چهار سال نخست ببندند و میرزا و نهضت جنگل را به 
تجزیه طلبی متهم کنند، درحالی که سه سال آخر عمر 
نهضت، در اصل ســال های خیانت، کنار کشیدن، شانه 
خالی کردن و شکســت مرحله به مرحله میرزا و اندک 
یاران باقی مانده اش به حساب می آمد. هرچه بود، خیلی 
از بزرگان نهضت جنگل قافیه را باختند تا میرزا بماند 
با خیانتکارهایی که در صف مجاهدان نفوذ کرده بودند. 
اسناد تاریخی نشان می دهد حکومت مرکزی، سازمان 
جاسوسی انگلیس و دولت روسیه در یک توافق پنهانی 
دســت به دست هم دادند تا کار میرزا و نهضت جنگل 
را تمام کنند. توافقی که آذرماه ســال 1300 به وقوع 
پیوست. سر بریده میرزا را یار دیروزش - خالو قربان- به 
تهران برد تا پاداش بگیرد. بعدها طرفدارانش مخفیانه، 
سر را به قبرســتانی در حسن آباد، زادگاه میرزا منتقل 
کرده و دفن کردند تا چندین سال بعد، بدن رهبر قیام 
جنگل هم از محل شــهادتش به رشت منتقل شده و 

دوباره دفن شود.

کلماتواردمیشوند

رقیهتوسلی:)کوآال، جنس بُنجل(. یعنی بدجنس تر از فرید خوِد فرید است 
با انتخاب کلماتش. به خیالش می تواند ناک اوتم کند. اما زهی خیال عبث.

می گویم: جنس بُنجل را کوآال هم از یک فرسخی بو می کشد.
می گوید: قبول.

نوبت آبان جان است. طراح سؤال، دوز بدجنسی اش را بیشتر می کند. »شربت 
اکسپکتورانت، شناسنامه، بولوار ستارخان، خاتم کار، دست و پا چلفتی«

طفلکی ُکره چشم پسرک می آید نیم متری صورتش. ُخب حق هم دارد. بچه 
سه ساله، چه بداند خاتم کار و بولوار و شربت و شناسنامه چیست؟ برمی گردد 
سمت خواهری که من اصالً قهرم و کله اش را می چپاند وسط زانوهایش. واقعاً 
پسردایی به این خبیثی نوبر است به خدا. برای اینکه بازی به نزاع و دلخوری 

کشیده نشود می گویم: اعتراض دارم.
یک ساعتی می شود نشسته ایم پای بازی با کلمات. شاه )فرید( کلمه گو است 
و اگر بازیگرها شــکایتی داشته باشند می روند سراغ وزیر )آفرینش(. او هم یا 
می گوید وارد است و تعداد کلمات را کم می کند یا نظر می دهد وارد نیست. 
با هر تعداد کلمه هم فقط باید یک جمله بسازیم. به همین ترتیب بازی پیش 

می رود تا کسی از دور خارج شود.
»آفرینش« می گوید: وارد است. دو کلمه کم می کنیم.

منتظریــم »آبان« جمله ای توی دهانش قرقــره کند. که باالخره با همراهی 
مادرش قرقره می کند: خاتم کار بولوار ستارخان، شناسنامه ندارد.

شاه می گوید: با ارفاق قبول است.
»جنگ، توماس مان، انگشت شست«

برادرخان می گوید: روی انگشت شست »توماس مان« نوشته مرگ بر جنگ.
قبول. »بنچاق، مگس، سارق، تکه های آناناس«

آقای همسر صورتش را کج و کوله می کند سمت شاه و خط و نشان می کشد 
که باشــد آقا فرید، گهی پشــت به زین و گهی چی عزیزم... عیبی ندارد ما 
جمله ساز به دنیا آمدیم داداش و تندی می گوید: مگس بنچاق زمینش کجا 

بود، سارق تکه های آناناسش؟
وسط خنده و هورای جمع می شنویم شاه می گوید: ایول استاد. خیلی قبول 

است.
گوشی ام باالی سر وزیر توی شارژ، زنگ می خورد. او به اطالع همه می رساند 

که جاری جان پشت خط است. همه یکصدا داد می زنند جاری جان. 
به پهنای صورت می خندم.

نوبت می چرخد به آقای افشار. وقت رفتن از اتاق می شنوم شاه، کلمات »جاری 
جان، دی ان ای، نورپردازی، انارهای نارس، گوش« را می ریزد روی دایره.

مغزم سوت می کشد و دلم برای آقای داماد می سوزد.
پ.ن:»ســه و 9 ســاله، دختر ارشد تابستان، فومن، شــوالیه تاریکی، مادر 
گلدان ها، ته تغاری، عشــِق کتاب، کم حرف« از شاه و وزیر چه پنهان با این 
کلمات توی بالکن خواستم جمله سازی کنم، باختم متأسفانه و جمله ام نیامد.

دو:خوش به سعادت دسته ای که حداقل بلدند در خلوت، خودشان را تعریف 
کنند!

 مجازآباد
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ورزش
رونماییازبرندهتوپطالدرپاریس

 »فن دایک« 
مسی را دریبل می زند؟

دربَرهمانپاشنهمیچرخد

محرومیت های بی خاصیت 
برای داوران

سینماوتلویزیونازمردیکهعلیهدیکتاتوریرضاخانایستاد،چهتصویریارائهدادهاست؟

»کوچک جنگلی« بزرگ ترین کار برای»میرزا« پس از سه دهه

دعوای»دیکاپریو«ورئیسجمهوربرزیل

قدسزندگی:کارشــناس های سیاســی می گویند رئیس جمهور جدید برزیل 
چیزی اســت توی مایه های ترامپ! یعنی همان طور که رئیس جمهور آمریکا با 
کارهای عجیب و غریب و اظهارنظرهای جنجالی، تالش می کند خودش را در صدر 
اخبار مجازی نگه دارد، رئیس جمهور برزیل هم با موضع گیری های پرحاشیه، دائم 

خودش را تبدیل به تیتر یک رسانه ها می کند.
آقای رئیس جمهور در جدیدترین موضع گیری اش، حسابی به»لئوناردو دی کاپریو« 
بازیگر معروف هالیوودی تاخته است. ژائیر بولسونارو گفته:»لئوناردو دی کاپریو انسان 
بزرگی اســت، نه؟ پول می دهد تا آمــازون را آتش بزنند«! ماجرای این اظهارنظر 
اما برمی گردد به فعالیت های محیط زیســتی دی کاپریو در فضای مجازی. اگر از 
اهالی اینســتاگرام باشید، حتماً در جریانید که آقای دی کاپریو یک فعال محیط 
زیستی دو آتشه به حساب می آید که حتی چندین بار هم به خشک شدن دریاچه 
ارومیه واکنش نشان داده است. دی کاپریو اما مدتی است که دولت برزیل را بابت 
آتش سوزی های پی در پی در جنگل های آمازون مقصر شناخته و از فعالیت های 
صنعتی این کشــور انتقاد کرده است. رئیس جمهور برزیل اما این انتقادها را تاب 
نیاورده و اعالم کــرده دی کاپریو اول جنگل ها را آتش می زند و بعد دولت برزیل 
را مقصــر می داند تا از این طریق برای خودش شــهرت و محبوبیت دســت و پا 
کند! دی کاپریو هم البته اتهام رئیس جمهور برزیل را بی پاســخ نگذاشته و اعالم 
کرده همچنان به کار خودش در زمینه حمایت از حفظ جنگل های آمازون ادامه 
خواهد داد. این بازیگر معروف هالیوودی در این باره نوشته است: »این جنگل های 
بی جایگزین در خطرند و من مفتخرم که کنار محافظان این جنگل ها ایستاده ام. 

ما در گذشته از این سازمان ها حمایت نکردیم در حالی که الیق حمایت بودند«.

مروریبرفرازوفرودزندگیومبارزاترهبرنهضتجنگل

حماسه بزرگ »کوچک جنگلی«

نورافکندرگفتوگوباقدس:

گل زدن به استقالل 
سخت ترین کار دنیا بود

روزمره نگاری

روایت مجازی
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امیرمحمد سلطان پور: مراســم اهدای توپ طالی سال 
2019 از ساعت 19:30 امشب در سالن »دو شتله« شهر پاریس 
برگزار خواهد شد تا با ارزش ترین جایزه فردی جهان فوتبال 
توسط مجله فرانس فوتبال به بهترین بازیکن سال گذشته 

به انتخاب روزنامه نگاران و کارشناسان این رشته اهدا شود.
لوکا مودریچ سال گذشته به 10 سال فرمانروایی کریستیانو 
رونالدو و لیونل مســی به این جایزه خاتمه داد و در حالی 
که رونالدو شــانس باالیی برای بردن جایزه امسال ندارد، 
برخی از کارشناسان معتقدند که ویرجیل فن دایک مدافع 
مستحکم لیورپول می تواند لیونل مسی را کنار زده و توپ 

طال را به خانه ببرد.
در حالی که سندی اِریبرت روزنامه نگار و مجری تلویزیونی 
مطرح فرانســوی در کنار دیدیه دروگبا ســتاره مشهور و 
ساحل عاجی سال های گذشته تیم چلسی، میزبانی مراسم 
را بر عهده دارند در زیر گزینه های احتمالی جایزه امسال را 

بررسی می کنیم:

چه بازیکنانی بیشترین شانس را دارند؟
با وجود اینکه لیونل مسی در فصل گذشته به همراه بارسلونا 
تنها در اللیگا به قهرمانی رسید و دستش از جام حذفی و 
لیگ قهرمانان اروپا کوتاه ماند اما بنا به بررسی سایت های 
شرط بندی، بیشترین شانس امســال را برای کسب توپ 
طال در اختیار دارد. البته نباید فرامــوش کنیم که او با به 
ثمر رســاندن 36 گل در لیگ، جایزه کفش طال را به خود 
اختصاص داده اما این حقیقت که نتوانســت به تیم ملی 
آرژانتین کمک کند تا در کوپا آمریکا موفقیتی بدست آورد 

می تواند شانسش را تحت تأثیر قرار دهد.
لیونل مسی در شهریورماه جایزه بهترین بازیکن سال جهان 
که توسط فیفا داده می شود را باالتر از فن دایک بدست آورد 
و امیدوار است در کسب این جایزه نیز حریف هلندی خود 

را مغلوب کند.
از طرف دیگر قهرمانی تیم لیورپول در فصل گذشته لیگ 
قهرمانان اروپا، شانس کسب عنوان توپ طال توسط یکی از 
تأثیرگذارترین عوامل این موفقیت یعنی ویرجیل فن دایک 
را بسیار افزایش داد اما در چند ماه گذشته شانس او کمتر 
از قبل تخمین زده می شود. او امسال جایزه بهترین بازیکن 
یوفا و همین طور جایزه بهترین مدافع یوفا را تصاحب کرده 
بود. اشاره کردیم که او یکی از اصلی ترین عوامل قهرمانی 
قرمزها در اروپا بود و این در انتخاب بازیکن برای کســب 
توپ طال بسیار مهم است اما آن چیزی که می تواند به ضرر 
فن دایک باشد این است که این جایزه در گذشته به ندرت 

به یک مدافع داده شده است. فابیو کاناوارو در سال 2006 
آخرین مدافعی بود که این عنوان را بدست آورد؛ کسی که 
به همراه ایتالیا در آن سال قهرمان جام جهانی و به همراه 
یوونتوس قهرمان سری آ شده بود. قهرمان نشدن هلند در 
لیگ ملت های اروپا با شکست از پرتغال در دیدار فینال نیز 

می تواند تأثیر منفی خود را بگذارد.
کریستیانو به صورت فردی فصل خوبی را پشت سر نگذاشت 
و با اینکه بهتریــن گلزن تیمش یعنی یوونتــوس بود اما 
نتوانست آقای گل سری آ شــود. اما بر طبق پیش بینی ها 
سومین شانس کســب توپ طال برای ششمین بار است. 
رونالدو نیز مانند مسی قهرمانی لیگ داخلی کشوری که 
در آن توپ می زند را فصل گذشته بدست آورده اما قهرمان 
نشدن در اروپا ضربه بدی به شانس های او خواهد بود. البته 
CR7 بر خالف فن دایک و مسی در رده ملی عنوان بدست 

آورد و قهرمان لیگ ملت های اروپا به همراه پرتغال شد.

گزینه های غافل گیرکننده چه کسانی هستند؟
سادیو مانه را می توان یکی از بهترین این گزینه ها لقب داد. 
او عالوه بر قهرمانی در اروپا به همراه لیورپول در لیگ برتر 
انگلیس نیز چه در فصل گذشته و چه در این فصل عالی کار 

کرده است. مانه همچنین بدشانس بود که نتوانست شانس 
خود را با قهرمانی به همراه سنگال در جام ملت های آفریقا 

باالتر ببرد و در فینال مغلوب تیم الجزایر شد.
هم تیمی او در لیورپول یعنی محمد صالح ستاره دیگری 
است که می تواند برای خود شانسی قائل باشد. صالح عالوه 
بر قهرمانی اروپا جایزه آقای گلی فصل گذشته لیگ برتر را به 
همراه مانه و اوبامیانگ به صورت مشترک بدست آورد. البته 
منتقدان سخت گیری وجود دارند که می گویند عملکرد 
ستاره مصری در فصل گذشــته به خوبی فصل پیش از آن 
نبوده و البته آمار 44 گل او را با 27 گل فصل پیش مقایسه 
می کنند اما مسلماً قهرمانی در اروپا در فصل پیش می تواند 
تفاوت بزرگی ایجاد کند. اما نباید فراموش کنیم که مصر در 
جام ملت های آفریقا عملکرد بدی داشت و در مرحله یک 

شانزدهم نهایی از گردونه رقابت ها کنار رفت.
باز هم از لیورپول می توان بازیکــن دیگری را پیدا کرد که 
عملکرد درخور توجهی را به نمایش گذاشت. آلیسون بکر 
عالوه بر قهرمانی در اروپا در نخستین فصل حضور خود در 
آنفیلد جایزه دستکش طالیی لیگ برتر را به خاطر بیشترین 
کلین شیت در این لیگ را نیز بدست آورد. آلیسون همچنین 
به همراه تیم ملی برزیل قهرمان کوپا آمریکا شــد و البته 

نخستین دروازه بان از سال 2010 به این طرف بود که موفق 
شده در دیدار فینال لیگ قهرمانان اروپا کلین شیت کند.

رحیم استرلینگ از منچسترسیتی را نیز نمی توان فراموش 
کرد که یکی از بهترین بازیکنان آبی آسمانی پوش در فصلی 
بود که موفق شدند قهرمانی در سه جام داخلی در انگلیس 
را بدست بیاورند. استرلینگ همچنین کاپیتان سه شیرها 
نیز بود زمانی که کشورش عنوان سوم لیگ ملت های اروپا 

را بدست آورد.
ادن هازارد و کیلیان امباپه نیز شانس های دیگری هستند که 
می توان به آن ها توجه کرد. عملکرد ستاره بلژیکی در چلسی 
فصل گذشته بسیار چشمگیر بود و به همراه شیرهای لندن 
قهرمان لیگ اروپا، رتبه ســوم لیگ برتر و نایب قهرمان جام 
اتحادیه شد که در همه آن ها از اصلی ترین عوامل بود. انتقال 
88 میلیون پوندی وی به سانتیاگو برنابئو در حال حاضر آنچنان 
موفق نبوده و احتماالً به یکی دو فصل دیگر زمان نیاز هست تا 
او را بتوان گزینه اصلی توپ طال لقب داد. کیلیان امباپه نیز که 
فصل گذشته رتبه دوم توپ طال را بدست آورد با وجود قهرمانی 
در لیگ فرانسه به همراه پی اس جی و کسب آقای گلی لیگ 
فرانســه، در لیگ قهرمانان به همراه تیمش عملکرد ضعیفی 
داشت و احتماالً امسال باید قید حضور در بین سه نفر برتر را بزند.

رونمایی از برنده توپ طال در پاریس

»فندایک«مسیرادریبلمیزند؟

گیگز: در ماجرای پرچم گرت بیل، شلوغ کاری شد
ورزش:  گرت بیل پس از راه یابی ولز به مرحله نهایی یورو2020 به صورتی در حال 
شادی با پرچم کشورش ولز دیده شد که روی این پرچم کلماتی کنایه آمیز خطاب به 
رئال مادرید نوشته بود. این حرکت گرت بیل هواداران رئال را به شدت عصبانی کرد. 
رایان گیگز می گوید: »نمی دانم گرت بیل در این ماجرا نقش داشته یا نه ولی واقعیت 
این است که در این مورد خیلی شلوغ کاری شده و جنجال بی دلیل به راه افتاده. آن 
شب برای گرت یک شب خاص بود. گرت در دومین بازی خود ظرف سه روز به میدان 

رفته بود و نشان داد چه آمادگی بدنی ای دارد و چقدر حرفه ای است.«

پتی: نیمار به همه گند می زند
ورزش: ستاره پیشین فوتبال فرانسه از رویکرد نیمار انتقاد و او را به بی احترامی به تیم و هواداران 
متهم کرد. امانوئل پتی می گوید: »زمانی که من در کنــار زیدان یا ژورکائف بازی می کردم، 
می دانستم که آن ها کسانی هستند که یک تنه می توانند سرنوشت یک بازی را عوض کنند، به 
همین دلیل اگر آن ها گاهی از دفاع کردن غافل می شدند، می شد اغماض کرد. در مورد نیمار 
اما اصالً چنین چیزی صدق نمی کند. این پسر فقط برای خودش بازی می کند. خودتان را جای 
بازیکنان پاری سن ژرمن بگذارید، کسانی که مجبورند ماه ها در رختکن توهمات او که باشگاه و 

هوادارانش را به گند می کشد و برای آن ها هیچ احترامی قائل نیست را تحمل کنند.«

ویرا: هدایت آرسنال کار پیچیده ای است
ورزش: ستاره سابق تیم فوتبال آرسنال درباره شایعه مربیگری اش در این تیم واکنش 
نشان داد. پاتریک ویرا می گوید: »هدایت آرسنال کار بسیار پیچیده ای است. یکسری 
چیزها وجود دارد که از کنترل من خارج است. مردم حرف های زیادی می زنند که 
بعضی از آن ها درست است و بعضی از آن ها نه. می دانم هدایت آرسنال کار سختی 
است. من دوست داشتم امری بماند چون همیشه اخراج شدن یک مربی برایم ناراحت 
کننده است. امروز نوبت او بود، شاید فردا من باشم اما شما به محض اینکه شروع به 

این کار می کنید، باید انتظار اخراج شدن در مقطعی از حرفه تان را داشته باشید.«

رومینیگه:  شاید فلیک سرمربی بایرن مونیخ بماند
ورزش: با وجود باخت خانگی این هفته، مدیر اجرایی باشــگاه بایرن مونیخ از احتمال 
ادامه فعالیت ســرمربی موقت این تیم تا پایان فصل جاری خبــر داد. کارل هاینتس 
رومینیگه می گوید: »بعد از بازی آخرمان توافق کردیم که سر میز مذاکره بنشینیم و 
درباره آینده هانسی و احتمال ادامه دادن به همکاری مان با او پس از زمستان صحبت 
کنیم. مهم ترین چیز در فوتبال کیفیت بازی و داشتن برنامه مشخص برای بازی است 
که ما با هانسی هر دو این ها را داریم. برای من بازی شب گذشته چیزی را عوض نکرده 

و ما از عملکرد هانسی راضی هستیم.«

حمیدرضاعرب: امید نورافکن را باید یکی از ستاره های 
بازی زیبای استقالل و ســپاهان نامید.هافبک - مدافع 
خالقی که در نقش گلزن ظاهر شد و تیمش را از مخمصه 
بازی با استقالل نجات داد. شاید همین گلی که نورافکن 
وارد دروازه اســتقالل کرد در نهایــت موجب قهرمانی 
سپاهان شود. البته تا پایان لیگ بازی های بسیاری مانده 
و نیم فصل دوم را باید متفاوت با نیم فصل اول دانست. 
حقیقتی که نورافکن نیز به آن اشاره دارد این است که 

ماندن در صدرجدول بسیار سخت و دشوار خواهد بود.

  گلی زدی که سبب فرار تیمت از شکست شد. 
شاید همین گل درنهایت باعث قهرمانی سپاهان 

هم بشود.
خدا را بــه خاطر زدن این گل شــکر می کنم. لحظه ای 
فراموش نشدنی بود. خیلی خوشحالم. اما درباره اینکه 
شاید با همین گل قهرمان بشویم باید بگویم که بازی های 
زیادی تا پایان لیگ باقی مانده. من سال ها درلیگ بازی 
کردم و می دانم حفظ صدرخیلی ســخت است. االن ما 
داریم این ســختی را کاماًل تجربه می کنیم. امیدوارم با 
کمک بچه ها به این موفقیت برسیم و درادامه لیگ هم 

امتیاز جمع کنیم.

  پس از اینکه گل زدی سمت قلعه نویی رفتی اما 
آخر بازی با استراماچونی هم خوش و بش کردی. 

دلیل چه بود؟
می دانید که من در استقالل بازی می کردم و این تیم را 
قلباً دوست دارم. االن شرایطی ایجاد شده که باید برای 
سپاهان بازی کنم. من همیشه به پیراهنی که پوشیدم 
تعهد داشتم. برای همین گل زدن به استقالل برای من 
سخت ترین کار دنیا بود. استقالل برای من همیشه یک 

تیم قابل احترام اســت و هوادارانش را دوست دارم. من 
با کمک همین هواداران استقالل در فوتبال رشد کردم. 

برای همین آخر بازی سمت ا
استراماچونی رفتم. دوست داشــتم همه این صحنه را 
ببینند که من هنوز برای تیم سابقم احترام زیادی قائلم.

  چند سال دراستقالل بودی؟
من هشت سال برای استقالل بازی کردم که با احتساب 
بازی برای تیم های پایه هم هست. به هرحال حاال بازیکن 

سپاهان هستم.

  بازی صحنه های داوری عجیبی داشــت، به 
اعتقاد تو حق چه تیمی خورده شد؟

من ترجیح می دهــم درباره داوری قضــاوت نکنم. 
داوری ســخت اســت به خصوص اینکه چنین بازی 
بزرگی هم باشــد. به هرحال گاهــی تیمی از داوری 
ســود می برد وگاهی هم لطمه می بینــد. ما نباید به 
این مســائل توجه داشته باشــیم. بی گمان اگر لیگ 
تمام شــود و وضعیت داوری برای تیم ها را بررســی 
کنید می بینید که بــرای همه به نوعی عدالت رعایت 

شده است. 

  چه پیش بینی از لیگ داری؟ استقالل قهرمان 
می شود یا سپاهان و یا تیم های دیگر؟

فوتبال قابل پیش بینی نیســت. روز  های طول و درازی 
تا پایان لیگ باقیمانده اســت. از این نقطه نمی شــود 
درباره قهرمان لیگ چیزی به زبان آورد. من پیش بینی 
نمی توانم بکنم اما این را می دانم که با ســپاهان مدعی 
نخست قهرمانی خواهیم بود. این را در بازی های آینده 

خواهید دید.

ســینا حســینی: مدیران فوتبال ایــران که در 
ســال های اخیر سیســتم ماله کشی براشــتباهات 
داوران را به عناوین مختلف به اکران درآوردند تا به 
نوعی اعتراض هــای وارده را مدیریت کنند، هیچ گاه 
به سمت تغییر ســاختار داوری پر اشــتباه فوتبال 
ایران نرفتنــد بلکه با پــاک کردن صورت مســئله 
راحت ترین کار را انجــام دادند. اتفاقی که آتش زیر 
خاکســتر خطرناکی را برای فوتبال به وجود آورد تا 
امروز از این موضــوع به عنــوان بزرگ ترین تهدید 

برای سالمت مسابقات فوتبال یاد شود.
اشتباهات ســریالی مردان قانون در لیگ نوزدهم نه 
تنها کاهش نیافت بلکه افزایش چشــمگیری داشت 
تا حدی که تیم صدرنشــین رقابت های لیگ برتر در 
حال حاضر به لطــف اشــتباهات تأثیرگذار داوران 

لیگ برتری در این جایگاه قرار دارد!
دامنه اشــتباهات البته فراتر از لیگ برتر بود به شکلی 
که در رقابت های حذفی هم این اتفاق تکرار شد که در 
این میان بازهم تیم فوتبال ســپاهان اصفهان ذی نفع 
بود. با شکل گیری این اتفاقات واکنش کمیته داوران 
فدراســیون فوتبال به عنوان متولی حوزه داوری نیز 
جالب توجه بود. این کمیته که مدت هاست به صورت 
انفرادی توســط هدایت اهلل ممبینی اداره می شــود با 
انتقادات زیادی رو به رو اســت امــا لبخندهای آقای 
رئیس و بی تفاوتی وی در برابر انتقادها پاســخ وی به 

اشکاالت موجود بوده است!
در حالی که رئیس فدراســیون فوتبال به واســطه 
انتقادات وارده بــه تکروی های عضــو جوان هیئت 
رئیسه فدراسیون فوتبال در کمیته داوران اقدام به 
معرفی اعضای این مجموعه کــرد تا به امروز نه تنها 

اثری از فعالیت اعضای جدید در این کمیته نیســت 
بلکه هیچ ابالغ رســمی به اعضا نیز داده نشده است 
تا همچنان همه چیز زیر سلطه ممبینی انجام شود.

ماجرا زمانی جالب تر می شــود که بــه محض بروز 
یک اشــتباه مرگ آور و افزایش انتقادات در جامعه 
ممبینــی راحت ترین گزینه را انتخــاب می کند و با 
محرومیتی چند جلســه ای برای داور خاطی تالش 
می کند موضوع را مدیریت کنــد در حالی که همان 
داور جنجال ســاز پــس از چند هفته بــدون هیچ 
تغییری در نــوع قضاوتش به میــدان می آید و یک 
اشــتباه خانمان برانداز را برای یــک تیم دیگر رقم 

می زند.
اوضاع نابسامان و آشــفته حاکم بر کمیته داوران به 
قدری بغرنج شــده که حاال صدای موافقان ســنتی 
ممبینــی هم در آمده امــا از آنجا کــه تیم ذی نفع 
از اشــتباهات داوری به زادگاه رئیس فدراســیون 
متمایل اســت در حال حاضر ترکشی نصیب رئیس 
جوان کمیته داوران نشده است؛ مگر اینکه دستور از 
باال بیاید، تا همان سرنوشتی که برای سعید فتاحی 

رقم خورد شامل حال ممبینی هم بشود.
از ابتدای لیگ نوزدهم داورانی چون وحید کاظمی، 
محمدحســین زاهــدی فر به واســطه اشــتباهات 
تأثیرگذار و جنجالی چنــد هفته از قضاوت در لیگ 
برتر محروم شــدند اما ســؤال بزرگ این است که 
دســتاورد این محرومیت ها برای باشــگاه های لیگ 
برتر و هــواداران آن ها چه بوده اســت؟ آیــا صرفاً 
محرومیت چند هفتــه ای ضمانتی برای عدم تکرار 
اشــتباه اســت یا اینکه باید تفکر حاکم بــر جامعه 

داوری به کلی تغییر یابد؟

نورافکن در گفت و گو با قدس:

گل زدن به استقالل سخت ترین کار دنیا بود
در بَر همان پاشنه می چرخد

محرومیت های بی خاصیت برای داوران

ورزش: ســرمربی تیم ملی تکواندو گفت: با آمادگی باال وارد 
ایستگاه پایانی کسب ســهمیه المپیک می شویم و امیدوارم 
هر سه ملی پوش ما با ارائه بهترین عملکرد، سهمیه حضور در 

المپیک را کسب کنند.
فریبرزعسگری قبل از ترک تهران ضمن بیان مطلب فوق اظهار 
کرد: پس از رقابت های گرندپری صوفیه، تمرینات بسیار خوبی 
را پشت سر گذاشتیم و اکنون هر ســه تکواندوکار به شرایط 
مد نظر ما دســت پیدا کرده و در بهترین شرایط راهی مسکو 
می شوند. کار ســختی پیش رو داریم و برای حضور در جمع 

بهترین های دنیا آماده ایم.
وی افزود: با هماهنگی های صورت گرفته و در اختیار گرفتن 
یک ســالن تمرینات ما پس از ورود به مســکو ادامه خواهد 
یافت. باید با شرایط آب و هوای خاص مسکو هماهنگ شویم. 
اختالف ســاعت 30 دقیقه ای با تهران چندان مشکل ســاز 
نخواهد شد، ولی عادت کردن به تمرین و مبارزه در آن شرایط 

خیلی مهم است. 

آمادگی هوگوپوشان
عسگری در خصوص شرایط نفرات تیم در مسیر کسب سهمیه 
هم گفت: آرمین هادی پور با رنکینگ چهار شرایط مناسبی 
دارد. اما با احتساب امتیازات یک ماه اخیر میرهاشم حسینی و 
سجاد مردانی جایگاه فعلی خود را از دست می دهند. میرهاشم 
از رده ششم به هفتم و سجاد از رده پنجم به نهم می رود و این 
یعنی آنکه هر دو باید سخت تالش کنند و به دیدار نهایی راه 

پیدا کنند.

آنالیز رقیبان
سرمربی تیم ملی با اشاره به مشخص بودن رقبای تکواندوکاران 

ورزش: سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس پاسخ مسئوالن 
این باشگاه برای بازگشت به جمع سرخ پوشان را داد. سرخ ها که 
نمی خواهند رختکن پرســپولیس را تحت تأثیر بازگشت برانکو 
قرار دهند می خواستند کالدرون را در صورت توافق با برانکو کنار 
بگذارند تا بار دیگر این مربی در رأس امور فنی قرار بگیرد. خبری 
که قرار بود اگر به بیرون درز پیدا کند سریعاً تکذیب شود تا تمرکز 
کالدرون را به هم نزند. سرخ ها در حالی از برانکو درخواست بازگشت 
به پرسپولیس را ارائه کردند که این مربی نزدیک به یک میلیون یورو 
از پرسپولیس طلب دارد. مسئوالن باشگاه پرسپولیس قصد دارند 
در صورت موافقت برانکو، مطالبات او را فراهم کرده تا این مربی در 
چند قسط به خواسته اش برسد. با این حال برانکو ایوانکوویچ به طور 
رسمی به باشگاه پرسپولیس اعالم کرده است همچنان مطالبات 

خود را بدون هیچ گونه قسط بندی می خواهد و در شرایط فعلی نیز 
مشغول مذاکره با تیم ملی فوتبال ایران برای بازگشت به تهران است.

شکایت برانکو در فیفا 
این در حالی است که فدراسیون جهانی فوتبال با ارسال نامه ای 
رسمی به باشگاه پرســپولیس، الیحه ارائه شده از سوی برانکو را 
ضمیمه نامه خود کرد و اعالم کرد برانکــو ایوانکوویچ ادعا کرده 
حدود 700 هزار یورو بابت قــرارداد خودش و 300 هزار یورو نیز 
بابت قرارداد دستیارانش از پرسپولیس طلبکار است. در نامه فیفا 
همچنین آمده باشگاه پرسپولیس باید ظرف هفته آینده پاسخ 
رسمی خود را به نامه فیفا و همین طور الیحه مطرح شده از سوی 

برانکو ایوانکوویچ به فدراسیون جهانی فوتبال ارائه کند.

ورزش: تیم فوتبال اســتقالل در حالی برابر ســپاهان در 
اصفهان متوقف شد که تا واپسین لحظات بازی با نتیجه 2 

بر یک از این تیم پیش بود. 
به گزارش مهر سریال گل های خورده این تیم پس از دقیقه 
9۵ از همان هفته نخســت و دیدار برابر ماشین سازی آغاز 
شــد که تیم تبریزی با گل دقیقه 96نخســتین شکست 
فصل را به شاگردان اســتراماچونی تحمیل کرد تا حداقل 
یک امتیازی کــه آبی ها می توانســتند از آن بازی بگیرند، 

از بین برود. 
آن ها در هفته دوم نیز در حالی که در ورزشگاه آزادی یک 
بر صفر از فوالد پیش بودند، در ثانیه های پایانی دروازه شان 

باز شد تا دو امتیاز حساس هم در این بازی از دست بدهند. 
ســومین بار این اتفاق در هفته پنجم و دیدار با ذوب آهن 
افتاد. در این بازی استقالل با نتیجه 2 بر یک از حریف پیش 
بودند که گل ارسالن مطهری در ثانیه های پایانی کار را به 

تساوی کشید و دو امتیاز هم در آن بازی از دست دادند. 
با یک حساب ســر انگشــتی به راحتی متوجه می شویم 
استقاللی ها در همین 12 هفته گذشته از لیگ برتر، هفت 
امتیاز را در وقت های تلف شده و بعد از دقیقه 9۵ از دست 
داده اند که حتی اگر نیمی از این امتیازات را هم از دســت 
نرفته بود، همین حاال با اختــالف صدر جدول را در اختیار 

داشتند.

ضد  حمله

تورنمنت سه جانبه فوتسال مشهد 
توقف تیم ایران در گام نخست

ورزش: تیم ملی فوتسال ایران در نخستین دیدار خود در تورنمنت سه 
جانبه مشهد برابر حریفش به تساوی رسید. تورنمنت سه جانبه مشهد 
مقدس دیروز با دیدار تیم های ملی فوتسال ایران و اسلواکی از ساعت 18 
آغاز شد که این بازی با تساوی ۵ بر ۵ خاتمه یافت.در این بازی محمدرضا 
سنگ سفیدی دو بار و حمید احمدی، فرهاد توکلی و سعید عباسی هر 

کدام یک بار برای تیم ملی ایران گلزنی کردند.
برنامه سایر دیدارهای این تورنمنت به شرح زیر است:

  دوشنبه یازدهم آذرماه
بالروس - اسلواکی

 سه شنبه دوازدهم آذرماه
ایران -  بالروس

بد بیاری استراماچونی
یزدانی تا پایان نیم فصل دور از میادین 

ورزش: در حالی که هنوز مصدومیت میالد زکی پور یکی از مدافعان 
استقالل مرتفع نشــده، مدافع دیگر این تیم نیز با مصدومیت شدید 
مواجه شد. ســیاوش یزدانی مدافع میانی آبی پوشان در دقایق رو به 
پایان دیدار تیمش مقابل ســپاهان از ناحیه همسترینگ دچار آسیب 
دیدگی شد و شدت این آسیب دیدگی آن قدر زیاد هست که سبب شود 
وی دو تا سه بازی پیش روی تیمش را از دست بدهد. با توجه به دوره 
درمان پیش بینی شده برای یزدانی، وی نه تنها دیدار با شهر خودرو و 
پیکان را از دست داد، بلکه احتمال رسیدنش به آخرین دیدار این تیم 

در نیم فصل نخست مقابل شاهین بوشهر هم کاهش یافت.

دنیزلی، قید شکاری را زد
ورزش: با هماهنگــی کادرفنی تیم تراکتور و حمید اســتیلی رضا 
شکاری، هافبک سرخ پوشان تبریزی همراه تیمش به تبریز بازنگشت 
و قرار اســت این بازیکن از این پس، تمرینات اختصاصی خود را در 
مجموعه پک و زیر نظر مربیــان تیم امید انجام دهد. شــکاری که 
تاکنون فرصت بازی برای تراکتوری ها در لیــگ برتر را پیدا نکرده، 
در مدت زمان حضور خــود در تمرینات نتوانســته رضایت دنیزلی 
را جلب کند و بــه همین دلیل این مربی به او اجــازه داد از این پس 
تمرینات خود را دور از تیم انجام دهد. شکاری در حالی از تمرینات 
تیم تراکتوری ها کنار گذاشته شــده که هنوز پرونده شکایت باشگاه 
ذوب آهن از این بازیکن در فیفا باز اســت و حکمی مبنی بر پرداخت 
حق رشد این بازیکن از سوی باشــگاه روبین کازان روسیه به باشگاه 

ذوب آهن ابالغ شد.

گل محمدی بهترین مربی ایران در سال 2019 
ورزش:مراسم برترین های فوتبال و فوتسال در بخش های مختلف در 
رده آقایان و بانوان امروز در هنگ کنگ با حضور مقامات و میهمانان از 
کشورهای مختلف برگزار خواهد شد.در بخش بهترین مربی سال، رای 
فدراسیون فوتبال کشورمان مشخص شد و بر این اساس با رای مهدی 
تاج، یحیی گل محمدی ســرمربی تیم شــهر خودرو مشهد به عنوان 

بهترین مربی ایرانی در سال 2019 معرفی شده است.

رفیعی دیدار با استقالل را از دست داد
ورزش: سروش رفیعی با کارت زردی که در دیدار شهر خودرو مقابل 
صنعت نفت آبادان از داور مسابقه دریافت کرد، چهار کارته شد و دیدار 

حساس سرخ پوشان مشهدی مقابل استقالل را از دست داد.

سهمیه آسیا در جام باشگاه های جهان 
مشخص شد

ورزش: در جلســه دیروز کنفدراســیون فوتبال آســیا مقرر شد 
سهمیه این قاره در جام باشــگاه های جهان در سال 2021 که در 
کشور چین برگزار می شود، ســه و نیم تیم باشد. به گزارش مهر با 
تصویب AFC، قهرمــان و نایب قهرمان لیگ قهرمانان آســیا در 
ســال 2020 و نماینده چین سه ســهمیه مســتقیم آسیا در جام 
باشگاه های جهان در سال 2021 هســتند. همچنین تیم هایی که 
در نیمه نهایی شکســت خورده اند با هم بازی می کنند و برنده این 
دیدار به مصاف نماینده اقیانوســیه می رود. تیم پیروز این مسابقه 
راهی جام باشــگاه های جهان خواهد شد. جام باشگاه های جهان با 
فرمت جدید متشــکل از 24 تیم خواهد بود که در ماه های ژوئن و 

جوالی 2021 در چین برگزار خواهد شد.

منهای فوتبال
لیگ برتر بسکتبال کشور

فینال نیم فصل در تهران
علی عبداحد: هفته نهم دور رفت لیگ برتر بسکتبال در حالی از امروز پیگیری 
می شود که هفته ای سنگین و حساس برای تیم های صدر جدولی و به خصوص 
میانه جدولی هاست. درمهیج ترین بازی و به تعریفی در فینال نیم فصل مسابقات، 
شــهرداری گرگان بدون باخت و دوم جدول در تهران به دیدار مهرام می رود. 
مهرامی ها در هفته هشتم از سد پتروشیمی بندر امام گذشته اند )76-74( و در 
حال حاضر با 6 پیروزی و یک باخت در سکوی پنجم است. در دیگر بازی جذاب، 
تیم های شیمیدر قم و آویژه صنعت مشهد در قم به رقابت خواهند پرداخت. 
شیمیدری ها با پنج برد و سه باخت در رده چهارم و آویژه ای ها با یک بازی کمتر 

و پنج پیروزی و دو شکست و با یک امتیاز اختالف در ششم جدول جای دارند.
برنامه هفته نهم دور رفت دوشنبه ساعت 16

توفارقان آذرشهر- پاالیش نفت آبادان 
ذوب آهن اصفهان- رعد پدافند شهرکرد 

صنعت مس کرمان- پتروشیمی بندر امام 
شیمیدر قم- آویژه صنعت پارسا مشهد 

مهرام تهران- شهرداری گرگان 
اکسون تهران- نیروی زمینی 

شورا و شهرداری قزوین- شهرداری بندرعباس 

3 مدال برنز برای تیم کوراش ایران 
ورزش: تیم قرقیز کوراش ایران در رقابت های آســیایی این رشته در کشور 
قرقیزستان به سه مدال برنز دست یافت. در این مسابقات که با حضور افتخاری 
قهرمانان کشورهای آمریکا، ترکیه، ایتالیا و فرانسه همراه بود، پنج نماینده ایران 
حضور داشتند که سه نماینده کشورمان به مدال برنز دست یافتند و دو نماینده 

دیگر نیز پنجم شدند.
نتایج کشتی گیران کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:

۸۴ کیلوگرم: مصطفی پرویزی )مدال برنز(
96 کیلوگرم: حسن غفاری )مدال برنز(

96+ کیلوگرم: عبدالواحد محمدی )مدال برنز(
فرهاد غزنوی و سعید مرادی ظلم آبادی نیز پنجم شدند.

دعوت فدراسیون کشتی از آمریکا 
ورزش: فدراســیون کشــتی از تیم های آزاد و فرنگی آمریکا برای حضور 
در مسابقات باشــگاه های جهان به میزبانی بجنورد که پایان آذرماه جاری 
برگزار می شود، دعوت رســمی کرد. از تیم روسیه نیز برای حضور در ایران 
دعوت رسمی شده است.طبق اعالم نصیرزاده رئیس سازمان لیگ کشتی، 
در صورتی که تیم های آمریکا و روسیه با نفرات مطرح خود به ایران بیایند 
تمامی هزینه های آن ها از جمله بلیت پرواز رفت و برگشــت از سوی ایران 
پرداخت خواهد شد. ترکیه، گرجستان، آذربایجان، روسیه، بالروس، اوکراین، 
ارمنستان، آمریکا، هند، فرانسه، آلمان، ترکمنستان، هلند، چین، قرقیزستان 
و کوبا تیم هایی هستند که فدراسیون کشتی برای آن ها جهت حضور در لیگ 
کشتی آزاد و فرنگی باشگاه های جهان در بجنورد دعوت نامه فرستاده است و 

هنوز تعداد قطعی حضور این تیم ها در ایران قطعی نشده است.

لیگ کشتی 30 میلیارد گردش مالی داشت
ورزش: نشست خبری عبدالمهدی نصیرزاده رئیس سازمان لیگ کشتی ایران 
در پایان این رقابت ها برگزار شد. نصیرزاده درباره اینکه آیا تمهیدی برای تسویه 
حساب تیم ها با کشتی گیران و مربیان شده یا خیر، گفت: مبلغی که در سازمان 
لیگ ثبت شده تعهد ما خواهد بود و برای احقاق آن کمک می کنیم. امیدوارم 
امسال کمتر شاهد این مشکالت باشیم و از تیم ها دائماً خواهش می کنیم که به 
تعهداتشان پایبند باشند. رقم قراردادها افزایش چشمگیری نسبت به سال های 
گذشته داشته و برای حمایت از کشتی الزم است. در مجموع لیگ کشتی آزاد و 
فرنگی حدود 30 میلیارد تومان گردش مالی داشته است. قرار داد 300 میلیونی 

و حتی باالتر نیز در لیگ امسال داشتیم.

سلیمی: اولویتم برای مربیگری کشور خودم است
ایسنا: سلیمی، ملی پوش سابق فوق سنگین ایران در پاسخ به پرسش دیگری 
مبنی براینکه عالقه مند نیست در ایران از تجربه ای که بدست آورده استفاده کند، 
تصریح کرد: تمام هدف من از اینکه این دوره سه ماهه را رفتم و سختی و مشکالت 
را تحمل کردم این بود که چیزی یاد بگیریم که بعد بتوانم در کشور خودم آموزش 
دهم و هدف چیز دیگری نیست. االن هم در لیگ سرمربیگری می کنم و ان شاءاهلل 

این تجربیاتم را در اختیار وزنه برداران  قرار می دهم.
وی در پاسخ به این پرسش که در این مدت پیشنهاد مربیگری از سوی کشورهای 
دیگر داشته است یا خیر گفت: خیر. هنوز در وزنه برداری و مربیگری باید موارد 

بیشتری را یاد بگیرم. از طرفی اولویتم همیشه کشور خودم بوده است.

برانکو پاسخ درخواست پرسپولیس را داد

برای تیم ملی به تهران می آیم
دلیل صدرنشین نشدن استقالل مشخص شد

 ۷ امتیازی که در وقت اضافه پرید
کشورمان در این رقابت ها گفت: این موضوع خیلی به ما کمک 
کرد تا پس از آنالیز رقبا و تماشای فیلم مبارزات آن ها، طراحی 
تمرین با هدف رســیدن به نقاط ضعف و قوت حریفان پیش 
برود. رقابت های مرحله نهایی به دلیل فاصله اندک امتیازات 
تکواندوکاران مدعی شرایط بسیار سختی دارد، ولی ما هم به 

خوبی آماده حضور در این میدان هستیم. 

تغییر مسیر
وی در مــورد غیبت »ابوغــاش« اردنی و تغییــر جدول وزن 
68- کیلوگرم گفت: قبل از هر چیز برای این قهرمان آرزوی 
ســالمتی دارم، ولی واقعیت این است که غیبت او صعود یک 

پله ای میرهاشم را در قرعه کشــی به همراه داشت و همین 
موضوع مسیر مبارزات او را در جدول تغییر داد. در برنامه قبلی 
او در مبارزه پایانی به نماینده کره برخــورد می کرد و در این 
جدول باید نیمه نهایی مبارزه کند. البته همه احتماالت را در 

نظر گرفته و با برنامه و بازی به بازی پیش می رویم. 

کسب سهمیه
عســگری در پایان گفت: اعضای تیم ملــی در این مدت در 
تمرینات از جان مایه گذاشــتند و انگیزه باالیی برای کسب 
موفقیت و رسیدن به ســهمیه های حضور در المپیک دارند. 
امیدوارم همه چیز طبق برنامه ریــزی ما پیش رفته و بتوانیم 
به آنچه می خواهیم دســت پیدا کنیم. ضمــن اینکه از تمام 
افرادی که در این مدت از ما حمایــت و فضای آرامی را برای 
تیم مهیا کردند تا در کمال آرامش تمرینات را پیگیری کنیم، 
تشکرمی کنم. تیم ملی تکواندو برای حضور در مرحله نهایی 

رقابت های گرندپری تهران را به مقصد مسکو ترک کرد.

سرمربی تیم ملی تکواندو قبل از سفر به مسکو:

برای کسب سهمیه از جان مایه می گذاریم
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )679177(

9ع
81
09
64

آگهی تغییرات شرکت مهندسی موج رفیع توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16831 و شناسه ملی 10380324162    
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,08,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -- خانم لیلی حمیدنیا دارای کدملی: 
0702491438 به س��مت رئیس هیئت مدیره 2- آقای داریوش راهبریان یزدی دارای کدملی:0937868043 به سمت 
نائ��ب رئی��س هیئت مدیره 3- آق��ای بیژن راهبریان ی��زدی دارای کدملی: 0941862623 به س��مت مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند. وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مدیر عامل یا 

رئیس هیئت مدیره مهر شرکت معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )679194(

9ع
81
09
70

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی راه پل ایالم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14 و شناسه ملی 10862075115    
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,08,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- اعضاء هیئت مدیره و 
س��مت آنها بمدت دو س��ال تا تاریخ 1400,08,01 به قرار ذیل تعیین گردیدند: - موسی عزیزی بشماره ملی 4549525851 بسمت 
رئی��س هیئ��ت مدی��ره و مدیر عامل -علی عزیزی بش��ماره ملی 4549860499 بس��مت نایب رئیس هیئت مدی��ره -خدیجه عزیزی 
بش��ماره ملی 0702071358 بسمت عضو هیئت مدیره -ملیحه عزیزی بشماره ملی4549831405 بسمت عضو هیئت مدیره - مینا 
عزیزی بش��ماره ملی 4549860480 بس��مت عضو هیئت مدیره - خدیجه غالمی بش��ماره ملی 4549495278 بس��مت عضو هیئت 
مدیره -حس��ین عزیزی بشماره ملی 4549876808 بس��مت عضو هیئت مدیره. -ماریه عزیزی بشماره ملی 4549814497 بسمت 
عضو هیئت مدیره 2-کلیه اس��ناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآور ش��رکت ازقبیل چک س��فته برات وغیره وس��ایر مکاتبات عادی 
اداری با امضاء آقای موسی عزیزی و مهر شرکت معتبر میباشد. 3- موئسسه غیرتجاری حسابرسی آبتین آرمان نامدار به شماره 
ثبت43379 و شناسه ملی 14007240473بعنوان بازرس اصلی وآقای محبت عزیزپور بشماره ملی 4549501529بعنوان بازرس 

علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند 4-روزنامه قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبدانان )679580(

9ع
81
09
74

آگهی تغییرات شرکت مسافربری شماره نه راه پیما پارسیان مهران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 746 و شناسه ملی 14007471641    
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,08,07 و ش��ماره 83,19596 مورخ 98,08,06اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان ایالم تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-آقای محمدرضا حاجی بیگی به شماره ملی 6349737997 با پرداخت مبلغ510000 ریال به صندوق 
شرکت سهم الشرکه خودرابه 750000 ریال سهم الشرکه افزایش داد درنتیجه :سرمایه شرکت از مبلغ1000000 ریال به 1510000 ریال افزایش 
نمود وماده مربوطه دراساسنامه بشرح مذکور اصالح شد. اسامی کلیه شرکا و میزان سهم الشرکه انها بعد ازافزایش سرمایه: -آقای محمدرضا 
حاجی بیگی به شماره ملی 6349737997 دارای 750000ریال سهم الشرکه - آقای علی ملکی به شماره ملی 6349825292 دارای 510000ریال 
س��هم الش��رکه - خانم لیال خانعلی زاد به ش��ماره ملی 0020957203دارای 100000ریال س��هم الشرکه - خانم پرس��تو حاجی بیگی به شماره ملی 

4490253532 دارای 100000 ریال سهم الشرکه - آقای عمران فتح اللهی به شماره ملی 4500813934 دارای 50000ریال سهم الشرکه 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهران غرب )679232(

9ع
81
09
72

صفحه 11    1398/09/11

آگهی تغییرات موسسه آگاهان بهروش پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 2923 و شناسه ملی 10100647159    
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1398,02,10 و برابر نامه شماره 98,223857مورخ 1398,2,25جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : - آقای هاش��م خواجه کرم الدین به ش��ماره ملی 0931327563 با پرداخت مبلغ 34052000ریال نقدًا به حس��اب صندوق موسسه در 
ردیف شرکا قرار گرفتند آقایان سیروس همامی، سعید قادری، علی بانوی و رضا اسدی هر یک با واریز مبلغ 8470000 ریال بحساب صندوق موسسه 
سرمایه خود را از مبلغ 10800000 ریال به مبلغ 19270000 ریال افزایش دادند لذا سرمایه موسسه از مبلغ 45468000 ریال به مبلغ 113400000 ریال 
افزایش یافت. آخرین ش��رکا به ش��رح زیر میباشند آقای سیروس همامی دارنده 19270000 ریال سهم الش��رکه آقای هاشم خواجه کرم الدین دارنده 
34052000ریال سهم الشرکه آقای سعید قادری دارنده 19270000 ریال سهم الشرکه آقای علی بانوی دارنده 19270000 ریال سهم الشرکه آقای رضا 
اس��دی دارنده 19270000ریال سهم الش��رکه اقای محمدرضا ویژه رستمی دارنده 2268000 ریال سهم الشرکه- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج 
آگهیهای موسس��ه انتخاب ش��د. ماده 26اساسنامه به این شرح اصالح گردید :موسسه توسط هیئت مدیره ای مرکب از پنج نفر از شرکا اداره می شود، 
و هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب می شوند. تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره بالمانع است. هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای 
هیئ��ت مدی��ره یک رئیس، یک نائ��ب رئیس و یک مدیرعامل تعیین می کنند و وظایف و اختیارات رئیس، نائب رئیس و مدیرعامل توس��ط هیئت مدیره 
تعیین می ش��ود. آقایان س��یروس همامی به ش��ماره ملی0759833125 هاش��م خواجه کرم الدین به ش��ماره ملی0931327563، علی بانوی به شماره 
ملی0941833356، س��عید قادری به ش��ماره ملی 0942362063و رضا اسدی به ش��ماره ملی 0943394015به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای 

مدت 2 سال انتخاب گردیدند
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )679157(  

9ع
81
09
60

آگهی تغییرات شرکت خدمات پوش ارتباط شرکت تعاونی به شماره ثبت 14353 و شناسه ملی 10380299882    
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,07,22 و نامه ش��ماره 2,95166 م��ورخ 98,8,26 اداره تعاون کار و رفاه 
اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای سید حمید رضا مهدیفر کد ملی 0937794538 به سمت بازرس اصلی و آقای محسن تقوی 
کد ملی 2648672230 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 2- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 
ابوالقاس��م محمد زاده 5228151982 و جالل اس��دی نوقابی 0943158486 و مرتضی اسداللهی 0922104077 بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره 
و محمد افخمی بلوری 0939218399 و محمد جواد اس��داللهی 6439909193 بعنوان هیئت مدیره علی البدل برای مدت س��ه سال انتخاب شدند 

3- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4 - صورتهای مالی 1397 به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )679192(

9ع
81
09
69

آگهی تغییرات شرکت مسافربری شماره نه راه پیما پارسیان مهران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 746 و 
شناسه ملی 14007471641    

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ش��رکا مورخ 1398,08,07و ش��ماره 83,19596 م��ورخ 98,08,06اداره کل راه��داری و حمل و نقل جاده ای 
اس��تان ایالم تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1- اعضا هیئت مدیره و س��مت آن ها به مدت نامحدود بش��رح ذیل انتخاب گردیدند - آقای محمدرضا 
حاجی بیگی به ش��ماره ملی 6349737997 به س��مت رئیس هیئت مدیره -.خانم پرس��تو حاجی بیگی به ش��ماره ملی 4490253532 به س��مت 
نایب رئیس هیئت مدیره - آقای عمران فتح اللهی به شماره ملی 4500813934 بسمت مدیر عامل وعضوهیئت مدیره. - خانم لیال خانعلی زاد 
به ش��ماره ملی 0020957203 به س��مت عضو هیئت مدیره 2-کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش��رکت از قبیل چک س��فته برات و اوراق 
بهادارومکاتبات عادی اداری باامضا محمدرضا حاجی بیگی همراه بامهرشرکت معتبر خواهد بود. 3-روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی 
های ش��رکت انتخاب ش��د. اسامی کلیه شرکا و میزان س��هم الشرکه آن ها : -آقای محمدرضا حاجی بیگی به ش��ماره ملی 6349737997 دارای 
750000ریال س��هم الش��رکه - آقای علی ملکی به ش��ماره ملی 6349825292 دارای 510000ریال سهم الشرکه - خانم لیال خانعلی زاد به شماره 
ملی 0020957203دارای 100000ریال س��هم الشرکه - خانم پرس��تو حاجی بیگی به شماره ملی 4490253532 دارای 100000 ریال سهم الشرکه 

- آقای عمران فتح اللهی به شماره ملی 4500813934 دارای 50000ریال سهم الشرکه 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهران غرب )679231(

9ع
81
09
71

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه بازرگانی شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان دولت در استان خراسان شرکت تعاونی به 
شماره ثبت 3876 و شناسه ملی 10380197720    

 به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397,04,20 و نامه شماره214162مورخ97,7,30 اداره تعاون کار 
و رفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد:1- صورتهای مالی 96 به تصویب مجمع رسید 2- سید محمد رضا منصوری 
کدملی 0931550726 و جواد وکیلی کدملی 0901157961و غالمرضا رجبی کدملی 0889279934 به س��مت بازرسان اصلی و 

علیرضا اسلمی نژاد کدملی 0932849921 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )679159(

9ع
81
09
61
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فرهنگ و هنر

خبر

همزمان با سالروز شهادت آیت اهلل مدرس و روز مجلس
»مرثیه ای بر آن تربت پاک« منتشر شد

فرهنگ وهنر: مدیرعامل به نشر 
داستان های  انتشــار مجموعه  از 
داستان نویسی  جشنواره  منتخب 
شــهید مدرس)مــاه مجلس( با 
عنــوان »مرثیه ای بــر آن تربت 
پاک« همزمان با سالروز شهادت 

آیت اهلل ســید حسن مدرس)ره( توسط انتشارات به نشر خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی به نشر، حسین سعیدی در همین زمینه گفت: فراخوان دومین 
جشــنواره ملی داستان نویسی »ماه مجلس« با هدف معرفی شهید آیت اهلل 
مدرس)ره( پرچمدار سیاست و دیانت، کشف و پرورش استعدادهای ادبی و 
ارتباط با نویسندگان و اهل قلم توسط مؤسسه بقاع متبرکه و اماکن مذهبی 
و با همکاری به نشــر در آذر ماه ســال ۱۳۹۷ منتشر و در مجموع بیش از 
۱۵۰ اثر در قالب داســتان کوتاه از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره 
ارسال شد. وی تصریح کرد: مجموعه هفت داستان منتخب این جشنواره در 
کتابی با عنوان »مرثیه ای بر آن تربت پاک« همزمان با سالروز شهادت آیت اهلل 
ســید حسن مدرس)ره( و روز مجلس توسط انتشارات به نشر به بازار کتاب 
عرضه شد. به گفته سعیدی کتاب حاضر بخش نخست مجموعه داستان های 
منتخب این جشــنواره است که شامل داســتان هایی با عناوینی همچون 
مرثیه ای بر تربت گرسنه ای که چشمش سیر بود، شبیه خوان، حبسیه، خسته 
باسین کشیده، شب آمدند، تفنگچی و عقال در ۱۱۹ صفحه است. »مرثیه ای 
بر آن تربت پاک« در قطع رقعی با تیراژ یک هزار نسخه و با قیمت 2۰۰ هزار 

ریال توسط به نشر منتشر شد.

»تنها مدرس« در سینما حقیقت
ایسنا: مستند »تنها مدرس« به 
نویســندگی معین  و  کارگردانی 
شــافعی و تهیه کنندگی یاســر 
فریادرس با روایت ناصر طهماسب 
مرکز  تولیــدات  جدیدتریــن  از 
مستند ســوره حوزه هنری است 

که به زندگی سیاسی شهید سیدحسن قمشه ای معروف به آیت اهلل مدرس 
می پردازد. این مســتند که تحقیق و پژوهش آن بیش از دو سال زمان برده 
همزمان با سیزدهمین دوره جشنواره حقیقت در بخش جایزه شهید آوینی 
از تاریخ ۱۸ الی 2۵ آذر ماه در پردیس سینمایی چارسو رونمایی خواهد شد.

مهدی فارســی به عنوان مشاور کارگردان، سیروس سعدوندیان؛ سرپرست 
تحقیق ، انسیه جهان شاهلو؛ پژوهشگر، سیدحسن سیدی پریشان؛ تصویربردار 

و مهدی فارسی؛ تدوینگر از دیگر عوامل این مستند هستند.

یونسکو برای فارابی و عطار بزرگداشت می گیرد
 دبیرکل کمیسیون ملی 
یونســکو- ایران، از قرار 
گرفتن نام ابونصــر فارابی و عطار 
نیشابوری در فهرست گرامیداشت 

کمیسیون ملی یونسکو خبر داد.
حجــت اهلل ایوبــی با اشــاره به 

بزرگداشت شــیخ شهاب الدین ســهروردی و گرامیداشت هزار وهفتصد و 
پنجاهمین ســالروز تأسیس دانشگاه جندی شاپور از سوی کمیسیون ملی 
یونسکو در سالی که گذشت عنوان کرد: هر دو سال یک  بار کشورها می توانند 
دو شخصیت برجسته خود را که تولد و وفات آنان در مضربی از ۵۰ است به 
یونسکو معرفی کنند و بزرگداشت این شخصیت ها برگزار شود. پس از بررسی 
گروه های کارشناسی در نهایت دو شخصیت ابونصر فارابی و عطار نیشابوری 
برای معرفی به یونسکو به منظور درج در فهرست گرامیداشت انتخاب شدند.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران اظهار کرد: ابونصر فارابی از مفاخر ایران 
در علوم زبان، ریاضیات، کیمیا، هیئت و موسیقی، طبیعیات، الهیات، علوم 
مدنی و فقه و منطق بوده است. ابونصر محمد بن محمد بن طارخان بن اوزلوغ 
فارابی از بزرگ ترین فالسفه و دانشمندان ایرانی عصر طالیی اسالم است که 
در علم، فلسفه، منطق، جامعه شناسی، پزشکی، ریاضیات و موسیقی تخصص 
داشــت. فارابی به مکتب نوافالطونی تعلق داشت که سعی داشتند تفکرات 
افالطون و ارسطو را با الهیات توحیدی هماهنگ کنند و در فلسفه اسالمی نیز 
از جمله اندیشمندان مشایی محسوب می شود. فارابی شرح های ارزشمندی 
بر آثار ارسطو نگاشته و به سبب همین او را معلم ثانی خوانده اند. برگرداندن 

آثاری به زبان التین به شهرت وی در مغرب زمین انجامید.
ایوبی در ادامه با اشاره به جایگاه رفیع عطار نیشابوری و قرار گرفتن نام این 
عارف و شــاعر نامی ایران در فهرست گرامیداشت یونسکو عنوان کرد: جای 
خرسندی است که نام عطار که عمر خود را در سده 6 و ۷ قمری در راه سیر 
ســلوک گذاشت در این فهرست قرار گرفته و شاهد برپایی بزرگداشت این 
عارف و شاعر نام آور ایران هستیم. وی با اشاره به قدرت هویت سازی مشاهیر 
برای هر منطقه و کشور، تأکید کرد: برنامه های متنوعی در بزرگداشت ابونصر 

فارابی و عطار نیشابوری در دست خواهد بود که به زودی اعالم می شود.
فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری مشهور به شیخ عطار نیشابوری 
از عارفان، صوفیان و شاعران ایرانی سترگ و بلندنام ادبیات فارسی در پایان 

سده ششم و آغاز سده هفتم است که به هنگام حمله مغول به قتل رسید.

 با اعتماد به تئاتری های حرفه ای 
به سلبریتی ها باج نمی دهم

نمایــش  کارگــردان  مهــر: 
»دســت های آلوده« در نشست 
خبری این اثر نمایشی گفت: با 
اعتماد بــه تئاتری های حرفه ای 
نمی دهم.  باج  به ســلبریتی ها 
مسعود موسوی با گالیه از ورود 

ســلبریتی ها به تئاتر و تجاری ســاختن فضای این حرفه تصریح کرد: 
برای من بسیار جای تاســف دارد که ورود سلبریتی ها باعث شده که 
در تمام طول ســال، گاهی حتی ۹۰ درصــد از تئاتری های حرفه ای و 
دانشــجویان با استعداد، بیکار مانده و پیشنهاد اجرا ندارند. پیش از این 
هر کارگردانی به ســختی می توانست سالن اجاره کند اما امروز، با پول 
نه تنها سالن، که حتی بازیگر هم قابل اجاره است. افتخار من این است 
که با اعتماد به تئاتری ها، هیچ وقت از چهره های ســینمایی اســتفاده 
نکرده و به سلبریتی ها باج نمی دهم. به گفته این کارگردان پیشکسوت، 
تئاتر در بدترین شــرایط به سر می برد و در حال نابودی است. نمایش 
»دســت های آلوده« به کارگردانی و دراماتورژی مسعود موسوی از ۳۰ 
آبان ســاعت 2۰ در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر کار خود را آغاز 

کرده است .

 فرهنــگ و هنر/ صبا کریمــی  پرداختن به 
شخصیت های تاریخی و حماسه ساز برای فیلم سازان 
بنام و اهل پروداکشن های بزرگ همواره جالب توجه 
بوده اســت. با این حال تعداد چنین آثاری که هم 
ماندگار شده باشــند و هم بتوان از آن ها به عنوان 
هویت هنری یک شــخصیت تاریخ ســاز یاد کرد، 

انگشت شمار است.
یکی از این شخصیت ها که در تاریخ معاصر و مبارزه 
با استعمار نقش بسزایی داشته، میرزا کوچک خان 
جنگلی است که زندگی سیاسی و مبارزاتش تاکنون 
دستمایه ساخت فیلم و سریال های متعددی شده، 
اما به راستی کدام یک از این تولیدات جان مایه کالم 
را درباره وجوه شخصیتی این مبارز بزرگ بیان کرده 
اســت. با این حال بد نیست اشاره ای داشته باشیم 
به آثاری که درباره میرزاکوچک خان جنگلی ساخته 

شده است.      
نخستین فیلم سازی که زندگی میرزاکوچک خان 
جنگلی را در قاب سینما به تصویر درآورد، مرحوم امیر 
قویدل بود که در قالب دو فیلم »میرزاکوچک خان« و 
»سردار جنگل« مبارزات نهضت جنگل را روایت کرد  
و زندگی وی را تا زمان مرگ به تصویر کشید. ولی اهلل 
مؤمنی نیز نخستین کســی بود که ردای کوچک 
جنگلی را برتن کرد و نقش آفرینی او پس از سال ها 

همچنان در اذهان مخاطبان باقی مانده است.
مدتی نگذشت که تلویزیون نیز تصمیم به ساخت 
مجموعــه ای فاخر و عظیم بــا گروهی حرفه ای 
درباره میرزاکوچک خان گرفت. آن زمان نام ســه 
سینماگر بنام همچون علی حاتمی، ناصر تقوایی 
و همایون شهنواز به میان آمد و تقوایی فیلم نامه 
را به رشــته تحریــر درآورد امــا در نهایت قرعه 
ســاخت این مجموعه به نام بهروز افخمی  درآمد 
و با بازنویســی فیلم نامه براســاس کتاب »سردار 
جنــگل« نوشــته ابراهیم فخرایــی مجموعه ای 
ماندگار و ارزشــمند را تولید کرد. سریالی که به 
یکی از موفق ترین و پرطرفدارترین ســریال های 
تاریخی سینمای ایران بدل شد و بازی درخشان 
علیرضا مجلل از نگاه منتقدان و مخاطبان بهترین 

نقش آفرینی این شخصیت تاریخی است.
پس از گذشت بیش از دو دهه از تولید و پخش 
ســریال »کوچــک جنگلی«، محمــد ورزی در 
ســریال »عمارت فرنگی« که در اواخر دهه ۸۰ 
تولید شــد اشاراتی به زندگی این مبارز حماسی 
کرد اما داستان زندگی میرزاکوچک خان در این 
سریال با بازی محمدصادقی به قدری در حاشیه 

بود که ماندگار نشد.
تا امروز که بهروز شعیبی آخرین بازیگری بوده که در 
کسوت میرزاکوچک خان جنگی در سریال »گیله وا« 
به کارگردانی اردالن عاشوری نقش آفرینی کرده که 
اتفاقاً آن هم چندان اثر موفقی از آب درنیامد، با این 
حال هربار که اثری درباره این بزرگمرد تاریخ ساخته 
می شــود یاد و خاطره سریال »کوچک جنگلی« را 

زنده می کند.
جهانگیر الماسی، بازیگر سینما و تلویزیون در سریال 
»کوچک جنگلی« در نقش میرزا حسین کسمایی 
نقش آفرینی کرده بود، شخصیتی که به عنوان شاعر، 
روزنامه نگار، نویسنده و نقاش گیالنی و مشروطه خواه 
فعال در جنبش مشروطه خواهی گیالن به رهبری 

میرزا کوچک خان جنگلی فعالیت می کرد.

 از منابع بسیاری برای شخصیت پردازی 
استفاده می کردیم

الماســی بــا یــادآوری 
خاطــرات روزهای تولید 
این مجموعه فاخر درباره 
منابعی که منجر به تولید 
»کوچک جنگلی« شدند، 
می گوید: این ســریال دو 

منبع اصلی داشت. یکی مجموعه پژوهش های ناصر 
تقوایی و بخش دوم آنچه ابراهیم فخرایی به عنوان 
پژوهش گردآوری کرده و در قالب یک کتاب چاپ 
شد از منابع ما بود. به جز این دو منبع اصلی از تاریخ 
شفاهی هم بهره می گرفتیم. وی درباره نقش خود 
این طور ادامه می دهد: آن روزها به عنوان بازیگری 
که نقش میرزاحسین خان کسمایی را ایفا می کردم 
به خانواده کسمایی مراجعه کردم. خدا آقای کسمایی 
را رحمت کند، ایشان از دوبلورهای بسیار خوب ما 
بود. ایشان هم کمک بسیاری به من کرد و بخشی 
از خاطرات خانوادگی و اســناد سپرده را در اختیار 
من قرار داد و از آن ها برای پردازش این شــخصیت 
استفاده کردم. آنچه در این تاریخ شفاهی و به صورت 
دهــان به دهان دریافت کــردم در کنار فیلم نامه و 
کتاب آقای فخرایی انگیزه و اطالعات بیشتری به من 
داد. هر چند نام ناصر تقوایی و تالش گروه بعدی و 
مرحوم نعمت حقیقی و دیگر دوستان به قدر کفایت 
انگیزه اصلی برای مشارکت من در این پروژه بود. این 
بازیگر می افزاید: می توانم بگویم آنچه شما از تصاویر 
می بینید ۵۰ درصد شخصیت کوچک جنگلی است 
که به بیننده القا می شود، چه تصاویر واقعی تاریخی و 
چه تصاویر نمایشی از علیرضا مجلل، ولی اهلل مؤمنی 
و یا دیگــر بازیگرانی که نقش میرزاکوچک خان را 
ایفا کردند. آن ۵۰ درصد باقی مانده به این مســئله 
برمی گردد که روایت های بی شــماری در این میان 

وجود دارد که ناگفته مانده است. 

 شبهات تاریخی را 
با ساخت فیلم و سریال مرتفع کنیم

الماسی تأکید می کند: همان طور که می دانید نیمی از 
نژاد و خون کوچک جنگلی گیالنی و نیمی دیگر لر 
و کرد)لک( است. خود این مسئله می تواند جریان 
دیگری را فراهم کند. با اینکه میرزا در متن فرهنگ 
گیالن با آن آداب و ســنت ها رشد کرده و به خاطر 
اعتقاداتــش با همراهــی مردم در برابر دشــمنان 
ایستادگی کرده، شــاید این شبهه در تاریخ وجود 
داشته که آن ها بی تفاوت بودند اما میرزاکوچک خان 
جنگلــی در کنار مردم خطه گیالن ثابت کردند نه 
تنها آن ها مردمی  بی تفاوت نیستند بلکه بسیار هم 

غیرتمندند و از داشته هایشان حفاظت می کنند.
وی با اشــاره به اینکه »کوچک جنگلی« به عنوان 
نخستین سریال و پیشــتاز تمام آثاری که تاکنون 
درباره این شخصیت تاریخی ساخته شده، می گوید: 
من فکر می کنم بیشتر از اینکه در جزئیات این سریال 
همچون بازی و تدوین، فیلم برداری و کارگردانی آن 
غرق شــویم و به آن بپردازیم در واقع باید به اتفاقی 
که در رســانه ملی افتاد، توجه کنیم. این مســئله 
مهمی  است که برای نخستین بار چنین حرکت و 

تالش هایی در  تولید آثار تاریخی انجام شده است. 

 از نقش مهم رسانه 
در حمایت از تولیدات تاریخی غافل نشویم 

الماســی ادامه می دهد: سریال هایی که با مضامین 
تاریخ معاصر ساخته شــدند، آن هم برای کشوری 
که 6۰، ۷۰ سال از عمر اجتماعی مدرنش می گذرد 
و عمالً مطبوعات و رسانه ها در دوران های مختلف 
مقطوع النســل شــدند اما حاال می بینیــم برای 
نخســتین بار به واسطه انقالب اســالمی  و نفس و 
خواسته آن یک جریانی آغاز به کار می کند و چند 
سریال درباره بخش های  راستین تاریخ این مملکت 
ســاخته می شــود که در آن چگونگی فتح الفتوح 

بیگانگان و مبارزات مردم ایران در حراست از میراث 
ارزشمند سرزمینشان به تصویر کشیده می شود و 
این در نوع خود حرکت بسیار بزرگ و قابل توجهی 

است.  

 ضرورت آشــنایی مردم و نسل جوان 
با  نهضت جنگل

در ادامــه محمدصــادق 
کوشــکی، پژوهشــگر و 
منتقد سینما و تلویزیون 
انعکاس  اهمیــت  درباره 
شخصیت های تاریخی در 
رسانه می گوید: تاریخ هر 

ملتی شناسنامه آن ملت است و ملتی که از تاریخش 
بی اطالع است در واقع هویتی ندارد و به بیانی دیگر 
وجود فرهنگی، معنوی و فکــری به میزان آگاهی 
است که نسبت به این تاریخ دارد. کشور ما صحنه 
تحوالت تلخ و شیرینی بوده است. تاریخ معاصر ما 
نیز از باب لطماتی که در مقاطع مختلفی همچون 
عصر قاجار دیدیم، تاریخ تلخی اســت. در این میان 
تالش هایی از سوی نسل های گذشته ما برای مبارزه 
با استعمار، ظلم و بر پایه ایمان دینی شکل گرفت. 
یکی از چهره های شاخص و اسطوره ای در این عرصه 
میرزاکوچک خان است و ویژگی های حرکت میرزا با 
ویژگی های انقالب اسالمی  سازگاری و انطباق باالیی 

دارد. 
وی ادامــه می دهد: میرزا یک شــخصیت دیندار 
و روحانــی با مبانی دینی و پشــتوانه مردمی وارد 
مبارزه شــد و در پایان نیز تجربــه تلخی که برای 
وی پیــش می آید نیز مایه عبرت اســت. بنابراین 
پیروزی ها و شکســت هایش می تواند برای زندگی 
امروز ما بسیار عبرت آموز و مهم باشد، بنابراین هم 
جنبه اسطوره ای شخصیت میرزا و هم جنبه عبرت 
گرفتن از سرنوشت نهضت جنگل مسئله ای است 

که ضرورت آشــنایی مردم، انقالبی ها و نسل جوان 
را با این شخصیت فراهم می کند و به همین دلیل 
حتی می توانیم بگوییم تعــداد کارهایی که درباره 
این شخصیت ساخته شده کم است و باید وی را از 
زوایای مختلف و متفاوت و با اسناد گوناگون معرفی 
کرد؛ زیــرا نهضت جنگل ابهامات و پیچیدگی های 

بسیاری دارد و نیازمند روشنگری بیشتر است. 
کوشــکی یادآور می شــود: چندین فیلم و سریال 
تلویزیونی برای این شخصیت تاریخی ساخته شده 
و توانسته تا حدودی وی را از مهجوریت دربیاورد اما 
در مورد دیگر شخصیت ها همچون رئیسعلی دلواری، 
شــیخ فضل اهلل نوری و بســیاری آزادی خواهان ، 
انقالبیون و مبارزین تاریخ معاصر شــناختی نداریم 
و درباره آن ها کم کاری صورت گرفته اســت. با این 
حال اما بین چندین فیلم و ســریالی که ســاخته 
شــده همچنان  »کوچک جنگلی« به کارگردانی 
بهروز افخمی  متفاوت است و هیچ کدام از آثار دیگر 
نتوانسته اند کمکی به شناخت نهضت جنگل کنند و 
اگر هم بوده سهم کمی  داشته اند؛ حتی فیلمی  که 
مرحوم قویدل ساخته که به دالیل مختلفی همچون 
کم تجربگی در ســال های  دهه 6۰ موجب شد این 
فیلم چندان مؤثر نباشد اما پس از سریال افخمی  آثار 
متفاوتی ســاخته شد. از تالش جعفری جوزانی که 
در بخشی از سریالش به میرزاکوچک خان پرداخت 
تا ســریال »گیله وا« که به تازگی ساخته شده و به 
نظرم نباید تولید می شد و حیف است که موضوعات 

تاریخی را این گونه خراب کنیم.

 »کوچک جنگلی« از آثار دیگر 
یک سر و گردن باالتر است

این مدرس دانشــگاه می افزاید: »گلیه وا« نشان داد 
هنوز خیلی ها باید بزرگ شــوند تا بتوانند شــبیه 
»میرزاکوچک خان« افخمی  بسازند و این قبا برای 
کسی که این ســریال را ساخت، گشاد بود. ضمن 
اینکه الزم اســت با تجربه و دانش بیشــتری این 
اتفاق بیفتد و با اینکه ســال ها از ساخت »کوچک 
جنگلی«  افخمی  می گذرد اما وقتی »گلیه وا« را با 
آن مقایسه می کنیم شاید اهانت به کار افخمی  هم 
محسوب شود. به نظرم باید تجربه و دانش بسیاری 
برای ساخت یک اثر فاخر تاریخی لحاظ شود. سریال 
افخمی  چه در معرفی شخصیت میرزا و چه در نشان 
دادن حس و حــال آن فضا موفق بود و ما تاکنون 
درباره شخصیت های تاریخی معاصرمان هیچ کاری 
شبیه میرزا نساخته ایم. البته در مورد مرحوم مدرس 
چند سریال ساخته شده که همگی آن ها متوسط 
بودند و هیچ کدام به اندازه سریال »کوچک جنگلی« 
اثر فاخری نبوده اند و از این نظر میرزا کوچک خان از 

بقیه آثار یک سر و گردن باالتر است.
وی در پایــان تأکید می کند: به نظرم شــخصیت، 
زندگــی و مبارزات میرزا کوچک خان جنگلی ابعاد 
ناگفته بسیاری دارد و اگر چندین اثر دیگر هم تولید 
شود کم است اما باید توجه کنیم این آثار نباید مبتنی 
بر تخیل باشند، چرا که در مباحث تاریخی نیازی به 
تخیل نداریم و باید براساس اسناد واقعی و موجود 
حرکت کنیم. عالوه بر این، این گونه نباشــد که به 
بهانه نهضت جنگل هر فرد بی ســواد یا کم سوادی 
براساس تخیالتش دست به ساخت فیلم و سریال 

بزند، چرا که اساساً این کار تحریف تاریخ است.

چالش های حذف معافیت مالیاتی هنرمندان در الیحه بودجه سال آینده

طرحی به سود بساز و بفروش های سینما
 فرهنگ و هنر/ زهره کهنــدل در روزهای 
اخیر صحبت از حذف معافیت مالیاتی هنرمندان 
در الیحه بودجه ســال آینده به گوش می رســد 
اما وزیر ارشــاد و رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
از مخالفت دولت با این طرح خبر داده اســت. در 
روزهای گذشته موضوع »پیش نویس الیحه اصالح 
برخی قوانین و مقررات مالیاتی« مطرح شده بود 
که در صورت تصویــب آن، لغو معافیت مالیاتی 
کلیه فعالیت هــای فرهنگی-هنری در حوزه هایی 
مانند انتشارات، تئاتر، سینما و موسیقی که پیش از 
این در قانون وجود داشت را شامل می شد. این در 
حالی است که از سال ۱۳۸۰ تاکنون فعالیت های 
انتشــاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به 
موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
 انجام می شــود، از پرداخت مالیات معاف بودند. با 
این حال اگر این موضوع در الیحه بودجه ســال 
آینده گنجانده شود و در مجلس به تصویب برسد،  
می تواند اقتصاد فعالیت های هنری و فرهنگی را به 
خطر بیندازد. در حالی حذف بند )ل( ماده )۱۳۹( 
قانون مالیات های مســتقیم از سوی سازمان امور 
مالیاتی مطرح می شــود که از وزیر ارشاد گرفته 
تا رئیس ســازمان برنامه و بودجه با آن مخالفت 
کرده اند. محسن علی اکبری، تهیه کننده سینما در 

این باره به خبرنگار ما می گوید: سینمای ما بسیار 
نحیف است و هرچقدر بخواهیم از این مشکالت 
برای سینمایی که بهره اقتصادی ندارد، ایجاد کنیم 
گرایش فیلم ها و ســینماگران به سمت کارهای 

مبتذل می رود. 
به باور او هرچقدر دولت فشار بیشتری به هنرمندان 
بیاورد، عده ای از مســیر فروختن فرهنگ و هنر 
کشور سعی می کنند که خألهای مالی را جبران 
کنند، ضمن اینکه تعداد اندکی از هنرمندان به این 
سمت کشــیده می شوند و همه اهالی هنر حاضر 
نیســتند که فرهنگ و هنر کشورشــان را به هر 
قیمتی بفروشــند. در این شرایط طیف وسیعی از 
هنرمندان در شرایط بد اقتصادی گرفتار می شوند. 
وی بــا بیان اینکــه پیگیر این ماجرا و ســخنان 
مسئوالن در رســانه ها بوده، خاطرنشان می کند: 
مسئوالن در دولت هم متوجه شده اند مالیاتی که 
قرار است از فعاالن حوزه فرهنگ و هنر گرفته شود، 
بسیار ناچیز است و اصالً قابل مطرح کردن نیست. 
یکی از نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس گفته 
بود کمیسیون قطعاً با این موضوع مخالفت می کند 
و این ماده در صحن مجلــس رأی نخواهد آورد، 
از ســوی دیگر وزیر ارشاد هم پیگیر حذف نشدن 
معافیت مالیاتی فعــاالن فرهنگ و هنر در الیحه 

بودجه سال آینده است. 

 بازیگرانی که دستمزدهای نجومی 
 دارند مالیات بدهند

علی اکبــری با تأکید بر اینکه اخذ مالیات از اهالی 
فرهنگ و هنر لطمه بیشــتری به فرهنگ و هنر 
کشور می زند، آن را تعبیر لگد زدن بر پیکر مرده 
می کند و می گوید: اینکه تعداد انگشت شماری از 
بازیگران دستمزدهای نجومی  و باالی یک میلیارد 
تومان می گیرند، دلیل خوبی نیست که ۵ هزار نفر 
از خانواده ســینما لطمه بخورد. اگر ُمصر هستند 
که مالیات بگیرند می توانند قراردادهای این تعداد 
انگشت شمار را بررسی کنند و برایشان مشخص 
کنند که درآمد ســاالنه زیر ۱۰۰ میلیون تومان، 
معاف از مالیات اســت، شاید این نگاه منصفانه تر 

باشد.
این تهیه کننــده اضافه می کنــد: اگر هنرمندی 
درآمــدش ســاالنه ۵ میلیارد تومان اســت، باید 
مالیات بدهد چون از جیب مردم دارد کسب درآمد 
می کند اما در نگاه کلی با اوضاع بد سینما و تئاتر 
و دستمزدهای بسیار پایین، حذف بند »ل« ماده 
»۱۳۹« قانون مالیات های مســتقیم، خیانت به 

هنرمندان است.

وی با بیان اینکه این بند باید در قانون مالیات بماند، 
تأکیــد می کند: حذف و تضعیــف این بند، اتفاق 
خوبی نیست ولی اگر این تصور وجود دارد که همه 
اهالی سینما درآمدهای نجومی  و میلیاردی دارند، 
اظهارنامه های مالیاتی آن ها بررسی شود تا ببینند 

سینمای ایران چقدر نحیف و ضعیف است.  
علی اکبری یادآور می شــود: مــن از وزیر اقتصاد 
و دارایــی، معاونان و کارشناســان این وزارتخانه 
درخواست دارم مالیات را از دانه درشت ها بگیرند. 
4۰ سال است کارمندها با حقوق پایین دارند مالیات 
می دهند ولی دانه درشــت ها فرار مالیاتی دارند و 
مالیات را دور می زنند. کسانی که باید مالیات بدهند 
و حقشان است که مالیات را بپردازند، از دادن این 

حق شانه خالی می کنند آن وقت در دولت نقشه 
می کشند که چطور به قشر ضعیف هنرمند فشار 
بیاورند. باید دانه درشــت هایی که خودشــان هم 
می شناسند را مکلف به پرداخت مالیات بکنند نه 
اینکه این افراد از پرداخت مالیات های سنگین ۵۰ 

تا ۱۰۰ میلیارد تومانی فرار کنند. 
در حالــی که ســازمان برنامه و بودجــه از وضع 
معافیت ۵۰ درصــدی برای فعالیــت فرهنگی، 
هنری و مطبوعاتی خبر داده بود، اما دقایقی پس 
از انتشــار این خبر با ویرایش آن از تداوم معافیت 
»۱۰۰ درصدی« مالیاتی فعالیت های انتشــاراتی، 
مطبوعاتی، فرهنگی و هنری در الیحه بودجه ۹۹ 

خبر داد.

خدیجه زمانیان: به تازگی با ترجمه اثری توســط 
نشر آموت، یکی از نویسندگان پرفروش و پرمخاطب 

آمریکایی به جامعه کتاب خوان ایرانی معرفی شد.  
»وقتی باران می بارد« نوشته لیزا د یانگ با ترجمه علی 
شاهمرادی جزو آثاری است که به زبان های مختلف 
ترجمه شــده و مورد اقبال جهانی قرار گرفته است. 
مخاطب با خواندن این کتاب یکی از خوش خوان ترین 
آثاری را مطالعه می کند که در چند ســال گذشــته 
نوشته شــده و قرار است تجربیات ناب زندگی امروز 
را در اختیار مخاطبش قرار دهد. »وقتی باران می بارد« 
داســتان دختر جوانی به نام »کیت الکساندر« است. 
او در یک شــب بارانی با اتفاق بدی مواجه می شود و 
تمام زندگــی اش تحت تأثیر این اتفاق قرار می گیرد. 
دوست کیت با آنکه نمی داند چه اتفاقی برای او افتاده 
اما با رفاقتش، مرهمی  بر زخم های کیت اســت . این 
رفاقت ادامه دارد تا آنکه »آشر هانت« وارد زندگی کیت 
می شود. کیت با گذراندن ماجراهایی به جایی می رسد 

که باید میان عشق و دوستی یکی را انتخاب کند.  

علی شاهمرادی با ترجمه این اثر نه تنها نویسنده ای 
جدید، بلکه نویسنده خاصی را به ایران معرفی کرده 
است. به گفته مترجم، لیزا د یانگ، نویسنده پرفروش 
معاصر آمریکایی است که به تازگی برای آخرین رمانش 
در فهرست بهترین های سایت آمازون قرار گرفته اما 
هیچ کدام از این ها، منجر به خاص بودن او نشده است. 
آنچه او را از سایر نویســندگان متمایز کرده، سبک 

زندگی اوست.  
خانم لیزا د یانگ مادر ســه فرزند اســت و با داشتن 
شغلی تمام وقت، در 6 سال گذشته، ۹ رمان موفق را به 
چاپ رسانده است. او در جایی گفته است: »من از تمام 
ساعت های شبانه روز استفاده می کنم. صبح ها و پس از 
بدرقه  همه اهل خانه، خودم به سرکار می روم. وقتی به 
خانه برمی گردم باقی روزم را با خانواده سپری می کنم 
و پس از اینکه بچه ها به خواب می روند، کار نوشــتنم 

آغاز می شود و تا دیر هنگام ادامه پیدا می کند«.  
با این حال او جزو نویســندگان معدودی اســت که 
زندگی اش را فدای نوشتن نکرده است. علی شاهمرادی 

بــا ترجمه »وقتی بــاران می بــارد« معروف ترین اثر 
نویسنده را ترجمه کرده است. این مترجم در توضیح 
بیشــتر رمان می گوید: تعلیق ها،  ماجراها و اتفاقات 
متعددی که برای شخصیت های داستان رخ می دهد، 
ویژگی برجسته این کتاب است که مخاطب را از ابتدا 
تا انتهای داستان درگیر می کند و پای قصه می نشاند.   
شاهمرادی معتقد است کتاب »وقتی باران می بارد« 
برای مخاطبی است که در خوانش داستان غیر از لذت 
به دنبال تجربه های جدید است و معموالً به الیه ها و 

زوایای پنهان آثار داستانی توجه می کند. 
 مترجم» خانه ای که در آن بزرگ شدیم« با بیان اینکه 
پرفروش بودن و درونمایه این کتاب ربطی به زرد بودن 
و ســطحی بودن اثر ندارد، کتاب خانم لیزا د یانگ را 
جزو آثاری می داند که نویسنده اش فقط دغدغه خوانده 
شدن و فروش اثرش را ندارد و می خواهد تجربه هایی 
از زندگی را در اختیــار مخاطبش قرار دهد  تا آن ها  
بتوانند در شرایط مشابه خود را از مخمصه های زندگی 

نجات دهند. 

شاهمرادی می گوید: با توجه به اینکه نویسنده مادر 
اســت و شــغلی تمام وقت دارد، تجارب متفاوتی از 
ســرگذرانده و همه  تجارب زیستی اش را در کتاب ها 
و آثارش منتقل می کند و با مخاطبش به اشــتراک 
می گذارد. در داســتان نویسنده و به خصوص این اثر، 
با موقعیت هایی مواجه می شویم که برگرفته از درک 
کامل او از زندگی و معاشــرت با انسان های متفاوت 
است. او توانســته این تجربیات را در خدمت نوشتن 
قرار دهد. این مترجم خواندن کتاب را مناســب همه 
گرو های سنی می داند اما اعتقاد دارد تجربیات کتاب 
بیش از همه برای گروه ســنی ۱۵ تا 2۵ سال جذاب 
است. شاهمرادی توضیح می دهد: همه انسان ها در این 
برهه زمانی بیش از هر دوره ای تحت تأثیر احساسات 
قرار می گیرند، در نتیجه آسیب ها و احساسات شدید 
موجب می شود آن ها تصمیم های احساسی بگیرند در 
حالی که خواندن این آثار می تواند در انتخاب مســیر 
درست کمک کند و یکی از وظایف ادبیات در اختیار 

قرار دادن همین مهارت ها به افراد است.

 مادر بودن را
فدای نوشتن نکرد 

پیشنهاد امروز 

سینما

سینما و تلویزیون از مردی که علیه دیکتاتوری رضاخان ایستاد، چه تصویری ارائه داده است؟

»کوچک جنگلی« بزرگ ترین کار برای»میرزا« پس از سه دهه
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