
 زهرا ایزدی برای من که از ترس کرونا تا می توانم خودم 
را از ازدحام جمعیت دور نگه می دارم، عجیب است که این 
روزها چه چیزی مردم آمریکا را که کشورشان رکورددار 
بیشترین تعداد بیمار کرونایی است به خیابان ها کشانده؟ 
البتــه که بی عدالتی و تبعیض نــژادی در آمریکا چیزی 
نیست که کسی منکرش باشــد، اما اینکه چرا حاال و در 
اوج دوران کرونا، کاسه صبر آمریکایی ها لبریز شده، سؤالی 
است که برای پیدا کردن جوابش جایی بهتر از اینستاگرام 

پیدا نکردم.

من، پیاز داغ و معترضان#
اینستاگرام کمک می کند که وسط کارهای روزمره، بین 
پیاز تفــت دادن و الالیی خواندن برای بچه، با معترضان 
آمریکایی ارتباط بگیرم و جوری گپ بزنیم که انگار نه انگار 

هر کداممان یک سر دنیاییم.
نکته جالب این است که اگر کسی نداند این ها صحبت های 
معترضانی است که در ناف آمریکا به دنیا امده و همان جا 
بزرگ شده اند، فکر می کند من با یک عده ایرانی صحبت 
کرده ام. نه به خاطر معجزه عصر ارتباطات و راحتی مکالمه 
با آن ها، بلکه به خاطر نزدیکی عقاید و نوع نگاهمان به هم!

جوری کــه گاهی فکر می کنم طــرف مقابلم، یک بچه 
حزب اللهی دوآتشه است که دارد از بی عدالتی در آمریکا 
حرف می زند! یا از اســتثمار ملت ها توســط دولتمردان 
آمریکایی تا تهاجم فرهنگی و شست وشوی مغزی ملت ها 
برای چپاول بیشتر می گوید. خالصه اینکه خیلی وقت ها 
هم حرف هایشان شبیه اخبار صدا و سیمای خودمان است! 

خشت اول چون نهد »کابوی« کج...#
اینکــه آمریکا همیشــه آمریکا بوده، با همــان میزان از 
تبعیض و بی عدالتی، قبول... اما حاال وســط بحران کرونا 
و گندزدن های پی در پی ترامپ که اسطوره نژادپرستی و 
نماد سفیدپوستان افراطی است و البته در آستانه انتخاباتی 
که دموکرات ها از خدا خواسته مدام توی آتش نارضایتی ها 
از رئیس جمهــورِ جهموری خواهِ جمهورِ مردم می دمند، 

طبیعی است که آتش اعتراض ها بیشتر ُگر بگیرد.
به قول یکی از معترضان، کشوری که تأسیسش از همان 
خشت اول مشکل داشته و شروع به کارش از»ب« بسم اهلل 
با کشــتن بومیان همراه بــوده و ادامه حیاتش با بردگی 
سیاه پوستان و بعد هم چپاول ملت ها، سرنوشتش از این 

بهتر هم نمی شود.

تقسیم عادالنه به سبک دامن پفی ها#
وقتی صحبت از ظلم به سیاه پوستان می شود ما ایرانی ها 
با روحیه لطیفمان فقط دو جور می توانیم قضیه را تصور 
کنیم: اول به یاد تصویر زمان های قدیم آمریکا و فیلم هایی 
که از آن دوران دیده ایم می افتیم؛ همان هایی که ارباب های 
سفیدپوســت پولدار که خانم هایشــان لباس چین چین 
بلند دارند، ســیاهان را به بردگی می گرفتند و با شــالق 
می زدند که خب فکر می کنیم حکایتش مربوط به گذشته 
است و گذشــته ها هم که گذشته! گاهی هم یک دسته 
نژادپرست های عجیب و غریب وحشی را تصور می کنیم 
که بی خود و بی جهت وقتی مست می کنند یا نمی کنند، 

می افتند توی خیابان و سیاه پوستان را به رگبار می بندند.
اما ماجرای تبعیض نژادی فراتر از این حرف هاســت و با 
تمام شئون اداره آمریکا گره خورده است. یکی از معترضان 
می گوید: »اواخر دهــه 30 در محله ها و مناطق مختلف 
سراســر آمریکا نوعی تقسیم بندی صورت گرفت. چیزی 

شبیه نقشــه پراکندگی بیماران کرونایی که این روزها با 
آن مواجهیم. همان که مناطق مختلف را بر اساس تعداد 
بیماران با رنگ های قرمز، زرد و... مشخص می کند؛ با این 
تفاوت که این تقسیم بندی بر اساس تعداد رنگین پوستان 
زرد، سیاه و سرخ هر منطقه بوده است. هرچه تعداد آن ها 
باالتر بــود، امکانات کمتری به آن منطقه اختصاص داده 
می شد. حتی حاال هم تأثیر این خط بندی ها را می شود 
در شــهر ها دید و برای مثال بسیاری از مناطق قرمز آن 
روزها در لس آنجلس، شیکاگو، سیاتل، نیویورک، بوستون 

و... هنوز هم فقیر و کم برخوردار هستند«.

این را در صدا و سیما نشنیده اید#
پــای ثابت اعتراض های آمریکایی هــا نوع رفتار پلیس با 
سیاه پوستان اســت. یکی از آخرین و معروف ترین موارد 
رفتار وحشیانه پلیس، قتل همان مرد جوانی است که در 
لحظات آخر زندگی اش خطاب به افســر پلیسی که روی 
گردن او نشســته بود، گفت: »نمی توانم نفس بکشم«. تا 
اینجایش را زیاد شنیده ایم اما عجیب اینکه رخدادی دقیقاً 
مثل این ماجرا، چند سال پیش هم اتفاق می افتد و من و 
شما زیاد درباره اش نشنیده ایم. »سی ان ان« می گوید در 
سال 2017، پلیس آمریکا مردی به نام »محمد مهیمن« 
را به همین ســبک می کشد. در این ماجرا هم »محمد« 
می گوید نمی تواند نفس بکشد و پلیس اهمیتی نمی دهد... 
بعد او این طــور از خدا کمک می خواهد: »اهلل... خواهش 
می کنم!« و یکی از پلیس ها که می گوید: »اهلل؟ اون فعاًل 

قرار نیست کمکت کنه!«
در حقیقت اوضــاع طوری که پلیس آمریکایی گفته بود 
پیش نرفت. انگار خدا به محمد و نمونه های مشــابهش 
کمــک کرد و حاال مردم آمریکا با نــام »جورج فلوید« و 
همچنین به نام و یاد مســلمانی به نام »محمد مهیمن« 
جلودار مبارزه با بی عدالتی شــده اند؛ آن هم در کشوری 
که هرچــه در توان داشــته، انجام داده تــا به مردمش 

اسالم هراسی را القا کند.

مالیات بر رأی #
یکــی از معترضان مطلب جالبی را تعریف می کرد که به 
گفته او هرچند در کتب تاریخی وجود دارد اما در کتاب های 
درسی آمریکا سانسور شده است. او می گفت: تازه پس از 
لغو قانون برده داری بود که در بسیاری از مناطق جنوب، 
برده داران متوجه شدند با در نظر گرفتن سیاهان به عنوان 
شهروند و نه برده، بیشتر جمعیت شهرشان، سیاه پوست 
هســتند. این چیزی نبود که به مذاق جنوبی های شالق 
به دســت خوش بیاید.آن ها که همیشه سیاهان را جزو 
مایملک خود می دانستند حاال نمی توانستند دست روی 
دست بگذارند و ببینند سیاهان هم حق رأی پیدا می کنند 
و فردا با رأیشان، یک »کاکا سیاه« را به ریاست جمهوری 

سفیدپوستان انتخاب می کنند!
به همین دلیل از هر ترفندی استفاده می کردند تا سیاهان 
نتوانند رای بدهند. مثالً مالیات بر رأی وضع کرده بودند! 
یعنی هر کس برای رأی دادن باید مقداری پول پرداخت 
می کــرد اما از آنجا که سیاه پوســتان وضــع مالی خوبی 
نداشتند، کمتر می توانستند این مبلغ را بپردازند و کمتر 
هم رأی می دادند تا اینکه در سال 1962 اخذ مالیات بابت 
رأی دادن غیر قانونی اعالم شــد. نژادپرســتان جنوب اما 
به ایده بهتری رســیدند که تا سال ها بعد کسی نتوانست 
ایرادی به آن بگیرد. یعنی به بهانه تأیید صالحیت افرادی 
که می خواســتند رأی بدهند، از آن ها یک امتحان کتبی 

می گرفتند! از آنجا که سیاه پوستان آن زمان از آموزش های 
ســطحی تری برخوردار بودند افراد کمتری از میان آن ها 
شانس قبولی در آزمون شرکت در انتخابات را پیدا می کرد! 
چند نمونه ســؤال این آزمون را ببینید: »احصائیه فدرال 
جمعیت هر چند سال یک بار صورت می گیرد؟... دو نمونه از 
حقوق مجرمی که دستگیر شده را نام ببرید... رئیس جمهور 
و سناتوری که در ماه نوامبر پیروز انتخابات شده باشند در 

چه تاریخی فعالیت رسمی خود را شروع می کنند«.

کوکلس کالن ها#
تا اینجا فقط صحبت از روش های نامحسوس منع کردن 
سیاه پوســتان از رأی دادن بود. اما از این ها که بگذریم به 
روش های بی رودربایســتی تری مثــل »کوکلس کالنز« 
می رســیم که داســتان آن را هم یکی از معترضان بیان 
می کند. این نخستین گروه تروریستی رسمی در سراسر 
دنیا بود. حتماً در سریال ها و فیلم های تاریخی آمریکایی 
دیده ایــد که بعضی سفیدپوســتان »بر و بــچ« را جمع 
می کرده اند و شب ها لباس های تماماً سفید می پوشیدند. 
حتــی صورت هــای خودشــان را هم با پارچه ســفید 
می پوشاندند تا شناخته نشوند و فقط جای چشم ها سوراخ 
داشت. آن وقت دسته جمعی به خانه سیاهان شبیخون 
می زدند و آن ها را بدجوری شــکنجه می کردند و به قتل 
می رساندند. همین تروریست ها عمالً اجازه رأی دادن به 

سیاه پوستان را نمی دادند و کسی هم جلودارشان نبود.
در همین ســال های اخیر هم رسوایی هایی در مورد منع 
نامحســوس سیاه پوســتان از رأی دادن به بار آمده که 
یــک معترض، نمونه ای از آن را این طور توضیح می دهد: 
»جمهوری خواهان در ایالت کارولینای شــمالی به طور 
مخفیانه روی الگوهای رفتاری مشــترک سیاه پوســتان 
در هنگام شــرکت در انتخابات مطالعه می کردند و مثاًل 
در ســال 2018 طوری مناطق رأی گیــری را نامتوازن 
تقسیم بندی کردند که بیشتر طرفداران دموکرات ها در سه 
ناحیه متمرکز باشند و به این ترتیب گرچه در کارولینای 
شمالی تعداد آرای دموکرات ها بیشتر بود اما کرسی ها از آن 

جمهوری خواهان شد!«
ناگفته نماند که این گونه دعواهای سیاسی حاال و در آستانه 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا بیشتر قوت گرفته و 
دموکرات ها ســعی دارند اعتراض های مردم آمریکا علیه 
بی عدالتی را به نفع خودشــان مصادره کنند. آن ها مردم 
را از ترامپی که همه جوره سمبل نژادپرستان جنوب است 
می ترسانند و می گویند اگر می خواهید او رأی نیاورد باید 

به »بایدن« رأی بدهید. 

عدالت جویی و آرمان خواهی#
ُدز عدالت خواهــی برخی معترضان آمریکایی به محدوده 
جغرافیایی کشور خودشان محدود نمی شود. مثالً خیلی 
از آن ها از مردم فلسطین حمایت می کنند و برای کمک به 

بحران یمن هم آستین باال زده اند.
آن هم وقتــی در اوایل اعتراض ها، ترامپ ته تهش از این 
حرص می خورد که چرا معترضان می گویند دولتمان نباید 
فرزندان مهاجران را لب مرز از آن ها بگیرد و توی قفس های 

مخصوصی بیندازد. 
در حقیقت بر خالف اعتراض های مردم فرانســه که سال 
گذشته رقم خورد و در جریان آن، دغدغه مردم، زیاد بودن 
مالیات و فشارهای اقتصادی بود، آمریکایی ها امسال را با 
اعتراض های عدالت خواهانه ای شروع کرده اند که به طرز 

شگفت آوری آرمان گرایانه هم هست.

ردی بر ادعای بی ارتباط بودن واقعه گوهرشاد با مسئله حجاب
بنیان قیام به روایت پهلوی ها

در ســال های اخیر و پس از مجموعه فعالیت هایی که در مورد احیای یاد 
قیام گوهرشــاد انجام شده، هر ساله در سالگرد این واقعه مطالبی مبتنی 
بر این گزاره که اساســاً این قیام ارتباطی به حجاب نداشته و در اعتراض 
به قانون متحدالشــکل شدن لباس اتفاق افتاده است، مطرح می شود. در 
چند روز اخیر نیز مطالبی با همین مضمون منتشر شده که یکی از آن ها 
مطلب جناب آقای »حســام مظاهری« از فعاالن جامعه شناسی و دیگری 
تیتر و محتوای روزنامه »شــهرآرا« در سالگرد قیام است که عماًل همین 
مدعا را تکرار کرده است. در این مطلب با بررسی میزان صحت این ادعا، 

ادله ای در رد آن بیان شده است. 
قانون »متحدالشکل شدن البسه اتباع ایرانی در داخل مملکت« به دستور 
رضاخان در ســال 1307 و پس از تشکیل هفتمین دوره مجلس شورای 
ملی تصویب شد و زمان اجرای آن نیز از ابتدای سال 1308 یعنی 6 سال 
پیش از حادثه گوهرشــاد اســت. بنابراین زمان واقعه گوهرشاد ششمین 
سال اجرای این قانون بوده و منطقی نیست روحانیون مشهد 6 سال پس 

از اجرا به فکر قیام در برابر آن افتاده باشند. 
کسانی که مدعی بی ارتباط بودن واقعه گوهرشاد با مسئله حجاب هستند 
عمدتاً به تأخر زمانی قانون اجباری شــدن کشــف حجاب در مقایسه با 

زمان رخداد قیام گوهرشاد استناد می کنند. 
این در حالی اســت که روش رضاخان در پیاده ســازی کشــف حجاب 
روشــی تدریجی بوده اســت کــه از ســال 1308 و با کشــف حجاب 
 خانواده های درباری شــروع شــد و به تدریج به طبقــات و اصناف دیگر 

توسعه یافت. 
به عنوان مثال محمدرضا شاه در کتاب »مأموریت برای وطنم« می نویسد: 
»پدرم بدواً به رفع حجاب زنان اقدام کرد و در اثر تشــویق و تحریض وی 
در ســال 1309 نخستین بار بعضی از بانوان طبقه اول در خانه های خود 
و مجالــس میهمانی به لبــاس زنان اروپایی در آمدنــد و عده کمی هم 
جرئت کرده بدون حجاب در خیابان ها ظاهر می شــدند... در سال 1313 
آموزگاران و دختران دانش آموز از داشتن حجاب ممنوع شدند و افسران 
ارتش با زنانی  که حجاب داشــتند راه نمی رفتند« بنابراین همان طور که 
مشخص است موضوع کشــف حجاب در زمان وقوع قیام گوهرشاد )تیر 

1314( از نظر روحانیت و مردم فراتر از یک ظن صرف بوده است. 
شاید این سؤال مطرح شود که اگر کشف حجاب از سال 1308 به شکل 

تدریجی آغاز شده چه واقعه ای موجب جرقه قیام گوهرشاد می شود؟
در واقع کشــف حجاب و رقص در مدرسه شاهپور شیراز در حضور وزیر 
معارف رضاخان است که اعتراض علمای شیراز و تجمع مردم در مسجد 
وکیل و دستگیری یکی از علما، سبب اعتراض هایی در شهرهای تبریز و 
مشهد می شــود. در نهایت هم دستگیری آیت اهلل قمی، از علمای مشهد 

منجر به اجتماع مردم در مسجد گوهرشاد می شود.
علی اصغر حکمت، وزیر معارف رضاخانی درباره ماجرای کشــف حجاب 
در مدرســه شاهپور می نویســد: »این اقدامات، مجامع محافظه کار را به 
مخالفت برانگیخت... محافل ارتجاعی شــهر، برآشــفته؛ از جمله یکی از 
اجله علمای روحانی که مرد فعال و دانشمندی بود تلگرافی به شاه عرض 
و از وزیر معارف شکایت نمود... شاه به این تلگراف اعتنا نکرده و عین آن 

را برای وزیر معارف فرستادند«. 
مستندات ذکر شــده در این مطلب و مستندات نقلی فراوان دیگر نشان 
می دهد اگر چه اجرای قانون متحدالشــکل شــدن لباس به عنوان پیش 
زمینه ای در آگاهی مردم نســبت به پروژه تغییــر هویت رضاخانی تأثیر 
داشــته اما بنیان قیام گوهرشاد با محوریت حجاب و حفظ هویت دینی و 

فرهنگی جامعه ایران رخ داده است.

 هفتوانه 
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ورزشورزش
دستاورد مدیران منتخب سلطانی فر

 استقالل از نقل و انتقاالت
محروم شد!

 گفت وگو با عباس غزالی، بازیگر سریال »شاهرگ« که این شب ها از شبکه دو سیما پخش می شود

تا یک  قدمی مرگ در دهه 60

از هزاران در یکی گیرد سماع
پرده اول: بار اول است که می بینم »مالمت خانوم« با کسی جیک تو جیک 

شده؛ آن قدر که برایش دو ساعت وقت بگذارد.
به پوســت گرفتن پیازها و هویج ها ســرگرمم اما تمام حواسم پیش مکالمه 
آن هاســت. حرف هایشان یکسر مزاح و مســخره بازی و فحش و زنجموره و 

بدگویی است.
»مرمر خانوم« هم دســت کمــی از مالمت جان ندارد. همین دوســت تازه 

کشف شده را می گویم. دارند خوب با هم می تازانند.
چندباری گوشزد می کنم غیبت ممنوع! اما کو گوش شنوا؟ جلودارشان نیستم 
و زورم بهشــان نمی رسد. تازه حرف هایشــان گل انداخته انگار. خودم را پای 
اجاق مشغول می کنم بلکه کمتر جمالتشــان را ببلعم، هود را هم می گذارم 
روی شــماره دو. بین سینک ظرفشــویی و گاز در ترددم و شعر می خوانم. از 
آن زیرلب خوانی هایی که انگار دختران از مادرهایشــان به ارث می برند. شکل 
مریدهــا به »عزیز« فکر می کنم و می خوانم. آن غزل ســعدی که خانوادگی 

دوستش داریم:
»از هزاران در یکی گیرد سماع / زان که هر کس محرم پیغام نیست«

پرده دوم: دنبال قوطی رب، سرک می کشم توی کابینت که احساس می کنم 
باید جیغ بزنم از ترس! جیغ می زنم و ترسان برمی گردم سمت صاحب دستی 

که زده روی شانه ام.
»مالحت خانوم« خندان و با شدت عذرخواهی می کند.

تنها نیست. با »زرگیس« جان آمده. با اینکه خشکم زده و قلبم تندتند می زند 
اما زرگیس ماسک پوش را از مهربانی چشم هایش بجا می آورم.

توی رودربایستی سر تکان می دهم که عیبی ندارد، خوبم و دعوتشان می کنم 
به چای.  مشغول چیدن فنجان ها توی سینی ام که جادوی گفت وگوی شریف 
این دو رفیق می شــوم و در لحظه، ترس و مالمت و مرمر و ســوپ و کرونا و 

قرنطینه را از یاد می برم.
آن ها از خانه ای حرف می زنند که چند شب گذشته در آتش سوخته و امروز با 
سیل کمک های مردمی، روبه راه شده. از کارتن های ماسکی که نذر است و قرار 

گذاشته اند تا ساعتی دیگر با گروهشان بروند برای توزیع.
پیاله چای را با پولکی و لبخند می گذارم دم دستشان و از آشپزخانه، کاناپه را 

می پایم. مالمت خانوم هنوز مشغول اخم و تخم و ِهر و ِکر است... .
آخرنوشــت: آدمی بر آیین دوســت خود اســت، بنگرید با که رفاقت 

می کنید. پیامبر)ص(

cas برای رسول پناه زمان  می خرد؟

برانکو،  پنجره های 
پرسپولیس را بست

روزمره  نگاری

یادداشت

میثم ظهوریان
annotation@qudsonline.ir

مروری بر اعتراضات  ضدنژادپرستی آمریکایی ها از زبان خودشانمروری بر اعتراضات  ضدنژادپرستی آمریکایی ها از زبان خودشان

آمریکا به روایت آمریکاآمریکا به روایت آمریکا

محسن ذوالفقاری

رقیه توسلی

سیما و سینماسیما و سینما
 انتقاد حمید بهمنی از انفعال مدیران فرهنگی 
در عدم واکنش به سریال صهیونیستی »تهران«

 ادعای بی میلی مخاطب 
به تولیدات استراتژیک بهانه است

12

به در گفت تا دیوار بشنود

جمعه: امروز میهمان راننده تاکسی شدم که از وجناتش برمی آمد مرد خوبی 
باشد و سر کرایه تاکسی با هم احتماالً کنار می آییم!

به خاطر چند تا از مســافران بین راهی اش مســیرمان کج شد. به مقصد که 
رســیدیم پرسیدم: »چقدر شــد؟« جواب داد: هرچقدر دوســت داری بده! 
هرچقدر هر روز میدی! من اگه امروز با کج کردن مسیر و گول زدن تو دزدی 
کنم، اون مســئول باالدستی هم با دزدی از جیب مردم مسیرش کج میشه! 
پس پسرم هرجا هستیم و هر کار می کنیم، اول یک سوزن به خودمون بزنیم 

بعد یک جوالدوز به بقیه.
فهمیــدم به بهانه کرایه دارد این حرف ها را به من می زند تا جواب مســافر 

دیگری را بدهد! به در گفت تا دیوار بشنود. راننده با فهم و شعوری بود.
شنبه: امروز راننده پیرمرد باحالی نصیبم شد. یکریز فقط تحلیل های مختلفی 
که در مورد کرونا از مسافرانش شنیده بود برایمان گفت. مسافری جواب داد: 
»ای حاج آقا! اینا همش کارِ خودشونو تا قشر ضعیف جامعه را از بین ببرند! 
تا دوباره پولدارها بیشتر عشق و حال بکنند!« راننده سرش را به نشانه تأیید 
تکان داد و گفت: »راست میگید!« چشم باریک کردم و با لبخند پنهان شده 
از زیر ماسک جواب دادم: »کار کیه؟! کرونا که فقط تو ایران نیس... کل جهان 
رو گرفته... فقیر و غنی نمیشناسه... اگه بکشه، همه رو میکشه«. راننده سرش 

را به نشان تأیید بیشتر تکان داد و گفت: »واقعاً راست میگید!« 
یکشنبه: یکی از اساتید دانشگاهمان امروز در اینستاگرام توییتش را بازنشر 
داد: »اســنپ گرفتم برم دانشگاه. راننده می گفت: به پسرم گفتم الکی درس 
نخون که چی بشه، تهش مثل شوهرخالت هیئت علمی میشی و چندرغاز 
میذارن کف دستت، برو کار و مهارت یاد بگیر، داللی هم خوبه! صدام درنیومد، 
کمی جلوتر از در دانشگاه هم پیاده شدم که متوجه نشه عضو هیئت علمی ام!«

دایرکت زدم که: »شاید از درآمد برخی هیئت علمی ها که کنار کارشون، چند 
پروژه  و کار دیگه هم قبول می کنند خبر نداشــته... وگرنه تشویق می کرد تا 

پسرش هیئت علمی بشه«. استاد در پاسخ فقط الیک فرستاد! 
دوشنبه: امــروز با نوجوانی در مسجد محلمان همکالم شدم. از کتاب »من 
ادواردو نیستم« برایم گفت. در آخر ازم خواست با امام جماعت و هیئت امنا 
صحبت کنم تا به او اجازه دهند این کتاب را معرفی کند و بفروشــد. به این 
نوجواِن کتابخوان و کتاب فروش غبطه خوردم و با میل و رغبت با رئیس هیئت 

امنا صحبت کردم و موافقتشان را گرفتم. 
سه شنبه: پشت چراغ قرمز، نوشته روی شیشه ماشین کناری توجه ام را جلب 
کرد: »خواهرم! در سیاهی چادر تو، نور خدا می درخشد«. برای راننده دو تا بوق 
زدم، سر چرخاند و تا خواستم عکس بگیرم،عشق اللهی فرستاد و گفت: ما فقط 

این جوری امر به معروف می کنیم.
چهارشنبه: »ماسک« هم به لیست خریدهای خانه اضافه شده . 

البته همه مان ماســک را با تشــدید و تأکیــد روی کاف تلفظ می کنیم. 
چون چند بار به جای ماســک، ماســت خریدم و به جای ماست، ماسک! 
ایــن خاطره را گفتم که هفتوانه ام، فقط خاطرات جدی با مثاًل تلنگرهای 

اخالقی نباشد.
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سینا حسینی: انتشــار یک نقل و قــول از سوی وکیل 
رســمی برانکو ایوانکوویچ موجی از نگرانی را به هواداران 
پرســپولیس تزریق کرد تــا حدی که حتــی بازیکنان 
پرسپولیس در این خصوص با یکدیگر صحبت می کردند 
که مبادا با تصمیم فیفا تیم گل محمدی که حاال شانس 
زیادی برای کسب عنوان قهرمانی در اختیار دارد با مشکل 

غیر منتظره ای مواجه شود.

پایان مهلت فیفا#
امــا چرا این قائله بــه راه افتاد؟ گفته می شــود 
پایان زمان رســمی مهلت فیفا به باشگاه 
پرســپولیس  بــرای پرداخت مطالبات 
برانکو زمینه ساز این اتفاق شد اما وقتی 
چالش جدی شد که رسول پناه مدعی 
شد بدهی برانکو را اقساطی پرداخت 
خواهیم کرد که این موضوع واکنش 
تند وکیل برانکو را به دنبال داشــت 
و سرآغاز یک تنش جدی در جامعه 

هواداران پرسپولیس بود.
دارو بوسیچ، وکیل برانکو ایوانکوویچ 
درباره مطالبات این مربی کروات از 
باشگاه پرسپولیس بیان کرد: کمیته 
انضباطی فیفا چهارشنبه هفته قبل 
به باشگاه پرسپولیس دستور داد تمام 
بدهی به برانکو و دستیارانش را پرداخت کند 
و مدرک این پرداخــت را در ۶ روز به این مرجع 
ارســال کند. سه شــنبه مهلت ۶ روزه به پایان 
رســیده و دیروز )چهارشنبه( کمیته انضباطی 
فیفا مراحل ایجاد محرومیت را برای پرسپولیس 

آغاز می کند.
دارو بوســیچ، وکیل برانکو در واکنش به این 
اظهارنظر رسول پناه مبنی بر اقساطی کردن 
بدهی برانکو نیز توضیح داد: هیچ توافقی بین 
باشگاه پرســپولیس و برانکو صورت نگرفته 
و پرداخت مطالبات به صورت اقســاطی را 

نمی پذیریم.
وی افزود: مدیران پرســپولیس نمی توانند 

پیشــنهاد دیگری بدهند و ما منتظر هستیم تا باشگاه 
پول را پرداخت کند. پرســپولیس باید طلب موکلین ما 
را پرداخت کند نه برای توافق پیشنهاد جدیدی بدهد. در 
پرونده همه چیز مشخص است، پرسپولیسی ها یا باید پول 

بدهند یا با محرومیت مواجه شوند.

حمله به هیئت مدیره#
همزمان با این انتقادها، منتقدان سرســخت رسول پناه با 
اظهارنظرهای متعدد و پرشــمار مدعی شدند بالتکلیفی 
هیئت مدیره و تکروی های سرپرســت باشگاه زمینه ساز 
این اتفاق شــده و ممکن است چهارمین قهرمانی پیاپی 
پرسپولیس با این رفتار غیر حرفه ای با مشکل رو به رو شود، 
با شکل گیری این فضا هواداران پرسپولیس در شبکه های 
اجتماعی برای چندمین بار در طول هفته های اخیر خواستار 
برکناری رسول پناه و معرفی اعضای هیئت مدیره جدید 
باشگاه شدند اما انگار هیچ خبری مبنی بر تغییرات در این 
سمت و کنار رفتن دوست صمیمی وزیر ورزش و جوانان از 

صدر هرم مدیریتی باشگاه پرسپولیس نیست!

قول رسول پناه#
رسول پناه که تا حدود ظهر ساکت بود، پس از اطمینان 
خاطــر از نبــود هیچ گونه تهدیدی اقــدام به انجام یک 
مصاحبه پر ســر و صدا کرد و مدعی شــد هیچ خطری 
پرسپولیس را تهدید نمی کند و حاشیه سازان به نتیجه 
نخواهند رسید. وی مدعی شد به تازگی نامه دادگاه عالی 
ورزش در این خصوص به دســت باشگاه رسیده است از 
این رو خطری پرسپولیس را بابت بدهی برانکو ایوانکوویچ 

تهدید نخواهد کرد.
مهدی رسول پناه، سرپرست باشگاه پرسپولیس تهران در 
گفت و گو با اخبار شــبکه سوم سیما درباره اتمام مهلت 
پرســپولیس برای پرداخت مطالبات برانکو اظهار کرد: 
روز گذشــته )چهارشــنبه( دادگاه CAS به ما نامه زد و 
درخواست کرد تا یکی، دو روز دیگر الیحه و مدارک خود 
را برای آن ها ارسال کنیم. موضوع پایان وقت پرسپولیس 
 CAS صحــت ندارد و در حال حاضر پرونــده در دادگاه

باز است.
سرپرست باشگاه پرســپولیس در خصوص اینکه وکیل 

برانکو اعالم کرده در صورت پرداخت نشدن مطالبات این 
مربی به شــکل کامل، این باشگاه محروم می شود گفت: 
چنین موضوعی به ما ابالغ نشــده، اما اگر پرداخت پول 
به شکل کامل به باشگاه پرسپولیس ابالغ شود، حتماً این 

پول را به صورت نقدی پرداخت می کنیم. 

#CAS در انتظار پاسخ
پس از این اظهارات در رســانه ملــی نگرانی هواداران تا 
حدود زیادی کاهش یافت اما انگار قرار نبود این آرامش 
دوام زیادی داشته باشد، چون وکیل برانکو ایوانکوویچ که 
به دقت همه اظهارنظرهای رســول پناه را دنبال می کرد 
پاسخ رســمی به این اظهارات داد و تأکید کرد: فرصت 
برای ارسال پرونده به CAS بیش از یک ماه است که به 
پایان رسیده و باشگاه پرسپولیس به ما اعالم کرد تجدید 
نظر کرده و به همین دلیل ما یک ماه بیشتر صبر کردیم، 
اما هیچ پاسخی از دادگاه CAS دریافت نکردیم و پرونده 

را برای کمیته انضباطی فیفا ارسال کردیم.
شاید پرســپولیس پرونده را در دادگاه CAS ثبت کرده 
باشد، اما اگر آن ها پول دادرسی را پرداخت نکرده باشند 
)که احتمال زیاد پرداخت نکرده اند(، دادگاه عالی ورزش 
پرونده رو بررســی نمی کند. CAS بدون پول هیچ کاری 

را انجام نخواهد داد.
در هر صورت، هفته گذشــته با توجه به درخواســت ما 
کمیته انضباطــی فیفا به AFC، فدراســیون فوتبال و 
پرســپولیس اطالع داده که اگر باشــگاه مدرکی برای 
پرداخت پول تا دیروز )چهارشــنبه( ارائه نداده باشد باید 

منتظر محرومیت بماند.
محرومیــت از ســه پنجره نقــل و انتقاالتــی یکی از 
محرومیت ها در انتظار باشگاه پرسپولیس است و باقی این 

محرومیت ها را می توانید در سایت فیفا بخوانید. 
با این اظهارنظر دوباره نگرانی در اردوگاه پرســپولیس و 
هواداران خیمه زد، حاال نگرانی بزرگ منتقدان و هواداران 
اینجاست که مدیریت باشگاه پرسپولیس منکر واقعیت 
شــود و برای خرید زمان مورد نیاز حقیقت را با آن ها در 
میان نگذارد تا پرســپولیس در آستانه یک بحران بزرگ 
قرار گیرد و چهارمین قهرمانی با دردســرهای جدیدی 

مواجه شود.

cas برای رسول پناه زمان  می خرد؟

برانکو، پنجره های پرسپولیس را بست

گل محمدی: صحبتی از استعفا نکردم
ورزش: سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: به هیچ وجه واژه استعفا در مصاحبه 
من نبوده، کار کردن و مربیگری کردن برای پرسپولیس برای هر مربی افتخار بزرگی 
اســت و من هیچ وقت چنین صحبتی نکردم. سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در 
نشست خبری در باره اینکه آیا تهدید وی به استعفا جدی است تصریح کرد: من در 
آن مصاحبه به هیچ وجه اسم استعفا نیاوردم و چنین صحبتی مطرح نشد. متأسفانه 
این موضوع برداشت مصاحبه کننده بوده پس از مصاحبه به وی زنگ زدم، چنین 

خبری که من را تهدید به استعفا کرده ام بردارد و این کار را           هم انجام داد.

شجاعی و میمبال به سپاهان می رسند
ورزش: مســعود شجاعی و میمبال می توانند تیم تراکتور را در هفته بیست و پنجم 
مقابل سپاهان همراهی کنند. ویلیان میمبال، هافبک پرویی تیم تراکتور که حدود 
10 روز پیش تست کرونایش مثبت اعالم شده و در قرنطینه به سر می برد، پس از 
بهبودی کامل و منفی شدن تست مجددش، به تمرینات تراکتور بازگشته و مشکلی 
برای همراهی سرخپوشــان تبریزی در دیدار با ســپاهان ندارد. همچنین مسعود 
شجاعی که در دیدار مقابل استقالل از ناحیه مچ پا دچار گرفتگی و درد شده بود، 
مصدومیتش جدی نیست و می تواند تیمش را در دیدار مقابل سپاهان همراهی کند.

قرارداد شورله با دورتموند فسخ شد
ورزش: باشگاه بروسیا دورتموند به طور رسمی اعالم کرد: قرارداد آندره شورله را با توافقی 
دوجانبه فســخ کرده است. این مهاجم 29 ساله که در سال 201۶ در ازای 30 میلیون 
یورو از ولفســبورگ به زردپوشان وستفالن پیوست، یک سال از قراردادش با دورتموند 
باقی مانده بود که با توافقی دو طرفه پایان یافت. شورله در این مدت که تحت قرارداد 
زردپوشان بود، در فصل 19-2018 به طور قرضی برای فوالم بازی کرد و این فصل هم در 
عضویت تیم اسپارتاک مسکو بود. شورله در دو فصلی که برای دورتموند به میدان رفت، 

آمار هشت گل زده و 10 پاس گل را در 51 بازی از خود برجای گذاشت.

سولسشر: درباره بخشش منچسترسیتی صحبتی ندارم
ورزش: برخالف اظهارنظرهای تند ژوزه مورینیو و یورگن کلوپ به خاطر بخشیده شدن 
منچسترسیتی از اتهام قانون شکنی در فیرپلی مالی، سرمربی منچستریونایتد خود را از 
اظهار نظر کنار کشید. اوله گنار سولسشر در این رابطه می گوید: »من فکر می کنم افرادی 
دیگر بتوانند و می خواهند دراین باره بحث کنند. این موضوع به حیطه کاری من مربوط 
نمی شود، کار من تمرکز روی بازی بعدی تیمم است و درستش هم همین است. قانون 
بازی جوانمردانه مالی یوفا سبب می شود باشگاه های فوتبال از نظر مالی پایدار بمانند که 
خیلی مهم است. اجازه بدهید دیگران درباره درستی یا اشتباه بودن این حکم نظر بدهند«.

امین غالم نژاد: هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال 
کشورمان فردا با یک دیدار آغاز می شود و سایر بازی ها 
روز جمعه پیگیری خواهد شــد. این در حالی است که 
قرار بود بازی تیم های پرســپولیس و فوالد امشــب از 
ســاعت 21 در ورزشــگاه آزادی برگزار شود ولی دیروز 
به باشــگاه پرسپولیس اعالم شــد به دلیل اینکه مدت 
قرنطینه بازیکنان فوالد 14 روز را پر نکرده اســت این 
بازی به روز شــنبه موکول می شود. ظاهراً ایفمارک در 
نامه ای به ســازمان لیگ اعالم کرده مدت قرنطینگی 
بازیکنان کرونایی فوالد هنوز 14 روز کامل نشده است 
و به همین دلیل بازی این تیم مقابل پرسپولیس باید با 
48 ساعت تأخیر برگزار شود. این در شرایطی است که 
اگر به محاسبه تعداد روزهای قرنطینگی بازیکنان فوالد 
بوده ســازمان لیگ می توانسته زودتر از این محاسبه را 
انجام دهد و به باشگاه پرسپولیس این موضوع اعالم شود 
اما در اقدامی عجیب پس از اینکه یحیی گل محمدی در 
نشست خبری در سازمان لیگ حاضر شد و نشست تمام 

شد به وی اعالم می شود بازی عقب افتاده است!

پوکر در هفته بیست و پنجم؟!#
بدون شک اتفاقات هفته بیست و پنجم که استقاللی های 
سابق نقش پررنگی در حادث شدن آن ها دارند می توانند 
پنج هفته مانده به پایان لیگ برتر حکم پوکر قهرمانی 
پرسپولیس را امضا کنند. سپاهان و شهرخودرو با هدایت 
امیرقلعه نویی و سهراب بختیاری زاده فردا دو بازی سخت 
خارج از خانــه دارند که در صورت عدم پیروزی در این 
بازی ها  و از سویی پیروزی احتمالی سرخپوشان پایتخت 
مقابل شاگردان جواد نکونام در روز شنبه سبب می شود 
تا اختالف به 1۷ امتیاز برسد و پنج هفته مانده به پایان 

فصل قهرمان لیگ مشخص شود.

آخرین فرصت ژنرال
بدون شک نخستین اســتقاللی که این هفته می تواند 
نقش پررنگی در قهرمانی ارتش سرخ داشته باشد امیر 
قلعه نویی است که به تبریز سفر می کند تا عصر جمعه 
دیداری ۶ امتیازی با سرخپوشان تبریزی داشته باشد. 
ســپاهان هنوز روی کاغذ شــانس برای قهرمانی دارد 
ولی اگر این هفته نتواند تراکتور را شکســت دهد عماًل 
از کورس قهرمانی خارج شــده و همان اندک شانسی 
را هم که دارد از بین خواهد رفت. شــاگردان ســاکت 
الهامی هم که هفته گذشته استقالل را در تهران متوقف 
کردند، حاال برای رسیدن به جایگاه دوم جدول به دنبال 
شکست ســپاهان هستند. امیر قلعه نویی یقیناً نبرد با 
تراکتور آخرین فرصت اش برای ماندن در سپاهان است 
و اگر نتواند در این بازی نتیجه دلخواه را بگیرد عالوه بر 
از دست دادن جایگاه دومی اش، پرسپولیس را در آستانه 

قهرمانی زودهنگام قرار می دهد. 

شروع بختیاری زاده با شهرخودرو#
دومیــن دیدار مهم این هفته که می تواند سرنوشــت 
قهرمانــی را در هفته بیســت وپنجم مشــخص کند، 
تقابل شــهرخودرو با پارس جنوبی در جم اســت که 
باز هم نقش یک اســتقاللی دیگر در آن پررنگ است. 
شهرخودرو که برای کسب سهمیه آسیا تالش می کند 
و اتفاقــاً نتایج خوبی هم پس از رفتن گل محمدی با 
سرآسیایی کســب کرده بود، هفته پیش با استعفای 
مهاجری مواجه شد، تا سکان هدایت اش از این هفته 
در دستان ســهراب بختیاری زاده، بازیکن و کاپیتان 
سابق استقالل باشد. سهراب و شاگردانش در نخستین 
هفته همکاری کار ســختی را مقابــل پارس جنوبی 
دارنــد؛ چرا که این تیم جنوبی هفته پیش ســپاهان 
مدعی را در اصفهان متوقف کرد و این هفته هم بدش 
نمی آید با شکست یک مدعی دیگر در تعیین قهرمان 
تأثیرگذار باشــد. شــهرخودرو با توجه به فشــردگی 
امتیازات در بــاالی جدول، اگــر می خواهد کماکان 
شانس سهمیه خود را حفظ کند باید دست پر از جم 

به مشهد بازگردد.

تالش استقالل برای فرار از ناکامی#
اســتقاللی ها که پس از شروع مجدد لیگ اصاًل نتایج 
خوبی نگرفته اند و رفته رفته در حال جدایی از جمع 
مدعیان سهمیه آسیایی هستند، این هفته امیدوارند با 
اضافه شدن چند بازیکن که هفته های پیش به دالیل 
مختلف غایب بودنــد، از ناکامی ها فرار کنند و جمعه 
شب با شکست صنعت نفت در آبادان به وضعیت خود 
اندکی ســامان دهند. نمایش خوب آبی  پوشان هفته 
گذشته مقابل تراکتور هر چند با پیروزی همراه نبود، 
نشان داد استقاللی ها با وجود نداشتن تمرین درست و 
حسابی در دوران پساکرونای لیگ، از لحاظ فنی واقعاً 
مشــکلی ندارند و اگر کمی شانس با آن ها یاری کند، 
بدون شــک کسب ســهمیه لیگ دور از دسترسشان 

نخواهد بود. 

برنامه بازی ها#
پنجشنبه ۲۶ تیرماهس

ذوب آهن اصفهان - ماشین سازی تبریز
جمعه ۲۷ تیرماهس

تراکتورسازی تبریز - فوالد مبارکه سپاهان
پارس جنوبی جم - شهرخودرو مشهد

گل گهر سیرجان - شاهین شهرداری بوشهر
صنعت نفت آبادان- استقالل تهران

سایپا تهران - پیکان تهران
نساجی مازندران- نفت مسجد سلیمان

شنبه ۲8 تیرس
پرسپولیس - فوالد

امیرمحمد  بلور/مترجــم:  اســتفورد  ســب 
سلطان پور: در برخی از سال ها آن قدر مشخص بوده 
که جایزه بهترین بازیکن سال لیگ برتر انگلیس باید 
به چه کســی برسد که اصاًل نیازی به رأی گیری هم 
نداشــته است. اما این فصل شــرایط متفاوت بوده و 
شاید بیشتر از انگشتان یک دست بازیکن داشته ایم 

که می توانند این عنوان را کسب کنند. 
فوق العــاده بودن لیورپــول هم کار را آســان و هم 
پیچیده کرده اســت. آن هــا در بعضــی از بازی ها، 
عملکــردی فرازمینی را از خود نشــان می دادند و از 
طرفــی چندیــن بازیکن در چندین پســت مختلف 

برایشان عالی کار کرده اند.

 خارج از زمین را نیز #
در رأی گیری دخیل کنید

همیشــه در این رأی گیری سعی شده بود که بدون 
توجه به حواشــی و اتفاقات خــارج از زمین فوتبال، 
و بــا تمرکز کامــل فقط بر روی عملکــرد بازیکنان 
درون زمین، انتخــاب بهترین بازیکن صورت پذیرد؛ 
اما ســال 2020 مسلماً چنین ســالی نخواهد بود؛ 
اتفاقات سیاســی و اجتماعی بسیار زیادی در تمامی 
نقاط دنیا به وقوع پیوســت و بازیکنانی بودند که در 
این بین موضعی درســت را انتخاب کردند. به عنوان 
مثال مارکوس رشفورد و جوردن هندرسون بازیکنان 
منچستریونایتد و لیورپول و تالش های بسیار زیادی 
در حوزه کمک به مردم در این دوران ســخت انجام 

به  که دادنــد  رشــفورد  حرکت  خصوص 
سبب تغییر قانون بریتانیا 
در راه کمــک به فراهم 
آوردن تغذیــه بــرای 
شد.  کودک  هزاران 
پذیری  تعهــد  آیا 
فاکتور  و  اجتماعی 
در  تأثیرگــذاری 
در  بایــد  اجتمــاع 

رأی گیری بهترین بازیکن ســال دخیل شود؟ مسلماً 
باید این گونه باشد. 

شاید با همه این فاکتورها باز هم بسیاری با بازیکنی 
که به عنوان بهترین  انتخاب می شــود مشکل داشته 
باشــند اما یک گزینه می تواند سرآمد همگان باشد، 

ویرجیل فن دایک!

رهبری میان مهاجمان#
اگر بخواهیم دالیل ایــن انتخاب را عنوان کنیم اول 
از همه اینکه او بهترین بازیکن کنونی در پست دفاع 
اســت. نکته دوم اینکه حتی نمی توان به گزینه دوم 
که حتــی نزدیک به او در خط دفاع باشــد نیز فکر 
کرد. با وجود اینکه یورگــن کلوپ تیمش را در این 
فصل بسیار هجومی به زمین می فرستاد اما فن دایک 
با رهبــری فوق العاده خود در خط دفــاع احتماالً تا 
پایان فصل باعث خواهد شــد لیورپول بهترین آمار 
از لحاظ گل خــورده را در لیگ ثبــت کند. اطراف 
فن دایک را بازیکنانی بسیار هجومی گرفته اند. حتی 
مدافعان گوش و دو ســمت او نیز بیشتر از اینکه در 
دفاع متبحر باشند در موقع حمله عالی هستند. حتی 
شــکل بازی دروازه بان تیم هم هجومی اســت و در 
خــط هافبک با اینکه شــکل های مختلف بازیکن را 
می بینیم اما هیچ کدام از آن ها یک توپ گیر بالفطره 

نیست. 
با اینکه چنین مجموعــه ای از بازیکنان در تیم های 
امــروزی فوتبال آنچنان عجیب نیســت امــا تأثیر 
فن دایک در کم گل خوردن قرمزها بســیار چشمگیر 

است.

بهتر از صفربر صفر نصیبتان نخواهد شد#
شــاید اختالفی که تیم یورگن کلوپ در لیگ با تیم 
دوم جــدول به وجــود آورده آن قدر زیاد اســت که 
نمی تــوان آن را به نقش تنها یک بازیکن تعمیم داد 
اما می توان با قــدرت گفت اگر 
فن دایــک از ایــن تیم گرفته 
بشود بیشتر از هر بازیکن 
دیگری به لیورپول ضربه 
خواهد خورد. اگر او نبود 
شکل اوج گیری بسیاری از 
بازیکنان اطرف او نیز دچار تغییر 
می شد؛ ترنت الکســاندر آرنولد و اندی 
رابرتسون بســیار بعید بود که بتوانند با 
نبــود دفاعی به خوبــی فن دایک در قلب 
تیم، این گونه بازی خود را پیشــرفت دهند و 
این قضیه برای جوردن هندرســون نیز کاماًل 

صدق می کرد. 
لیورپــول چندین بازیکــن در اختیار دارد که 
اگر در یک مســابقه خبر نبودنشــان به گوش 
هواداران حریف برسد، خوشحالشان خواهد کرد. 
ســادیو مانه، محمد صالح یا روبرتو فیرمینو و حتی 
آلیســون و دو مدافع گوش این بازیکنان هســتند. 
اما هیچ کس به انــدازه حضور فن دایک روحیه تیم و 

هواداران حریف را پایین نمی آورد. 
حضــور فن دایک در تیــم کلوپ این پیــام را برای 
بازیکنان و مربی حریــف صادر می کند که حتی اگر 
روز بســیار خوبی مقابل قرمزها داشته باشند چیزی 
بیش از تســاوی صفربرصفر نصیبشــان نخواهد شد. 
توانایــی و قدرت فن دایک در زمیــن و تأثیرگذاری 
روی تیــم خود و روی تیــم حریف حتی وقتی بازی 
آغاز نشده، می تواند بهترین دلیل برای انتخاب شدن 

او به عنوان بهترین بازیکن سال باشد.

هفته بیست و پنجم لیگ برتر با تعویق بازی شاگردان یحیی همراه شد

چهارمین قهرمانی سرخ ها دست سه آبی پوش
چرا »فن دایک« الیق عنوان بهترین بازیکن فصل لیگ برتر است؟

کابوس دائمی حریفان

دستاورد مدیران منتخب سلطانی فر

استقالل از نقل و انتقاالت محروم شد!
سینا ســپهر: همان طور که انتظار می رفت باشگاه استقالل به 
واسطه شکایت بویان نایدنوف از سوی فیفا با حکم سنگینی مواجه 
شد تا برای چندمین بار فوتبال ایران به واسطه خریدهای بحث 
برانگیز و رفتارهای مدیریتی نادرست متضرر شود. به نوشته میزان، 
با اعالم فیفا باشگاه استقالل از سه پنجره نقل و انتقاالتی محروم 
شــده و برای رفع این محرومیت، باید فوراً به فکر تسویه حساب 
با این بازیکن مقدونیه ای باشــد. آبی پوشان پایتخت زمان زیادی 
را برای این کار از دســت دادند و اعتراضشان به دادگاه CAS هم 
بی نتیجه ماند تا بویان برنده این پرونده شود و علیه استقالل حکم 
محرومیت بگیرد. به جز این مسئله همچنان پرونده شکایت وینفرد 
شفر و استراماچونی نیز برای استقالل مفتوح است و چنانچه توافقی 

میان طرفین صورت نگیرد حکم های بعدی انضباطی فیفا هم برای 
استقالل صادر خواهد شد که این مسئله می تواند بار مالی سنگینی 
برای باشگاه استقالل به وجود بیاورد! پیگیری ها در این خصوص 
نشان می دهد که حکم فیفا درباره باشگاه استقالل موقتی است و 
در صورتی که مسئوالن این باشگاه مبلغ طلب بویان را پرداخت 
کنند محرومیتشان لغو می شود. بویان از باشگاه استقالل 300 هزار 
دالر طلب دارد و مسئوالن باشگاه درصدد بودند تا این پول از محل 
مطالبات باشگاه در فیفا به بویان پرداخت شود که ظاهراً هنوز این 
امر انجام نشده اســت. باید دید مدیران استقالل چه تدبیری را 
به کار خواهند گرفت تا در پنجره های بعدی نقل و انتقاالت دچار 
مشکل نشوند. آن ها خوب می دانند که هرچه سریع تر باید طلب 

بویان را بدهند. نکته قابل تأمل این است که این محصول مدیران 
منتخب وزارت ورزش و جوانان در باشگاه استقالل است که حاال 
نه تنها بابت عملکرد ضعیف خود توبیخ و محاکمه نشدند بلکه در 
مناصب مدیریتی باالتری حکم گرفتند تا همچنان این واقعیت به 
اثبات برســد که برخورد با مدیران متخلف در دستگاه ورزش به 

مدیریت مسعود سلطانی فر یک شعار بیش نیست!

رای شفر هم ابالغ شد#
احمد سعادتمند در واکنش به محرومیت باشگاه استقالل از سه 
پنجره نقل و انتقاالت گفت: پرونده های زیادی در فیفا داشته ایم که 
از سنوات گذشته وجود دارد. در خصوص پرونده »بویان نایندوف« 

روز گذشــته ایمیلی از فیفا دریافت کردیم که دو سوم مطالبات 
بویان که باالی 90 درصد است، برای پرداخت قطعی شده است 
و برای مابقی آن در تالش هستیم.مدیرعامل باشگاه استقالل در 
ادامه افزود: ۶00 هزار تا  هم باید به شفر پرداخت کنیم که هفته 
گذشته رأی صادر و دیروز به ما ابالغ شد و یک ماه فرصت دادند 
که بدهی وی را پرداخت کنیم. وی در پاســخ به این ســؤال که 
آیا فشــاری برای محرومیت باشگاه استقالل در سه پنجره نقل و 
انتقاالت وجود دارد یا خیر؟ گفت: فعالً مشکلی برای زمان اعالم 
شده نداریم هر چند با توجه به نوسانات نرخ ارز، معضل بزرگی برای 
ما وجود دارد و این رقم ها سنگین است اما تالش می کنیم از طریق 

هیئت مدیره و کارگزار، منابع را تأمین کنیم.

ضد  حمله

توهین به خبرنگاران در جلسه معارفه بختیاری زاده 
ورزش: سرمربی جدید شهرخودرو با حضور حمیداوی به بازیکنان این تیم 
معارفه شد.به گزارش ایسنا، در تمرین دیروز تیم شهرخودرو، مراسم معارفه 
سهراب بختیاری زاده انجام شد.در این جلسه تمرینی، فرهاد حمیداوی، مالک 
باشگاه شهرخودرو و ســایر مدیران شهرخودرو نیز حضور داشتند.حسین 

بادامکی نیز به همراه بختیاری زاده در تمرین تیم شهرخودرو حضور یافت.
تمرین دیروز نماینده خراسان به دلیل تاخیر در پرواز بختیاری زاده، زیر نظر 

استفان کوزین برگزار شد. 
اما در جلســه معارفه بختیاری زاده، حمیداوی هنگامی که می خواســت 
صحبت هایش را آغاز کند، خطاب به یکی از عکاسان حاضر در تمرین گفت: 
از عکاسان و خبرنگاران می خواهم که دور بایستند، زیرا می خواهیم خصوصی 
حرف بزنیم. شما که چند دقیقه دیگر ما را می فروشید، البته روی صحبت 

من با عکاسی است که با پستی اینستاگرامی علیه من مطلبی منتشر کرد.
وی تاکید کرد: مــِن فرهاد حمیداوی رودررو می جنگم. اگر کســی مثل 
حمیداوی به شهرم می آمد، دســتش را می بوسیدم.خبرنگاران و عکاسان 
حاضر در مراســم در واکنش به رفتار مالک باشگاه شهرخودرو، تمرین این 

تیم را ترک کردند. 

کریمی با سپاهان اصفهان تمدید کرد
ورزش: هافبک تیم فوتبال ســپاهان اصفهان به مدت سه فصل دیگر در 
این تیم ماندنی شــد. به نقل از روابط عمومی باشگاه فوالدمبارکه سپاهان، 
محمدکریمی قرارداد خودش را با این باشگاه تمدید کرد. محمدکریمی دیروز 
با حضور در باشگاه سپاهان و دیدار با منوچهرنیکفر رئیس هیئت مدیره و 

سرپرست این باشگاه، قراردادش را به مدت سه فصل دیگر تمدید کرد.

گردهمایی اپوزیسیون شهرخودرو در تبریز!
ورزش: صداقت که حداقل پــس از جدایی یحیی گل محمدی تبدیل به 
دستیار اول سرآسیایی شده بود و اشراف کاملی به شهرخودرو داشت، از این 
تیم مشهدی جدا شد و ناگهان در کمتر از 24 ساعت سر از تراکتور رقیب 
جدی در کسب سهمیه آسیا درآورد و حتی در تمرین عصر دیروز تی تی ها 
نیز به عنوان دستیار ساکت الهامی معارفه شد. اینکه خود ساکت الهامی نیز 
در ابتدای فصل از کادر یحیی گل محمدی خارج شد و جایش را به حمید 
مطهری سپرد نیز سبب می شود تا اپوزیسیون شهرخودرو در کادر تراکتور در 
آستانه این دیدار حساس که قطعاً در کسب سهمیه مؤثر است گردهم بیایند. 

بازگشت چهار ستاره به تمرینات استقالل
ورزش: وریا غفوری، فرشید باقری، داریوش شجاعیان، هرویه میلیچ و چند 
بازیکن جوان استقالل نفراتی بودند که حدود دو هفته پیش تست کرونای 
آن ها مثبت شد و از تمرینات استقالل دور بودند. این نفرات به خاطر همین 
موضوع مقابل تراکتور هم بازی نکردند اما با توجه به گذراندن قرنطینه خانگی 

حاال سالمتی خود را بدست آوردند.
کادرپزشکی استقالل با هماهنگی سازمان لیگ از این بازیکنان در روزهای 
دوشنبه و سه شنبه تست مجدد کرونا به عمل آورد که صبح دیروز مشخص 
شــد جواب این تست منفی است. بر این اساس غفوری، میلیچ، شجاعیان 
و باقری به طور کامل ویروس کرونا از بدنشــان خارج شده و مشکلی برای 

همراهی استقالل مقابل نفت آبادان نخواهند داشت.

منهای فوتبال

هفته بیست و پنجم لیگ برتر ایران
پارس جنوبی - شهرخودرو

    جمعه ۲۷ تیر - ۲0:30 از شبکه خراسان رضوی

ورزش در سیما

مدال طالی قاسمی و ماخوف در المپیک لندن
ورزش: خبرگزاری رسمی روســیه )TASS( در گزارشی از اهدای 
مدال طال به کشــتی گیر این کشور و کمیل قاســمی اشاره کرد. 
ســرویس مطبوعاتی کمیته بین المللی المپیک )IOC( اعالم کرد 

بالل ماخوف مدال طالی المپیک لندن را دریافت خواهد کرد.
ماخوف روسی به همراه کمیل قاسمی از ایران در بازی های المپیک 
لندن در وزن 120- کیلو کشتی آزاد به مدال برنز دست پیدا کردند. 
در آن زمان مدال طال و نقره به آرتور تایمازوف از ازبکستان و داوید 
مودزماناشــویلی از گرجستان رسید. البته تســت دوپینگ هر دو 
ورزشــکار مثبت شد. براین اســاس مدال طال به ماخوف و قاسمی 
خواهد رســید. با توجه به تغییراتی کــه در قوانین اتحادیه جهانی 
کشتی ایجاد شده، با مثبت شدن تست دوپینگ مدال آوران طال و 

نقره، طالی مشترک به نفرات سوم خواهد رسید.

 حضور 9 تیم قطعی شد 
خطر حذف چند تیم نامدار از لیگ والیبال

ورزش: فدراسیون والیبال فهرست 9 تیمی که نسبت به تعیین 
تکلیف بدهی های خــود اقدام کرده اند اعالم کرد تا خطر حذف 
برخی تیم های نامدار لیگ برتر مردان جدی شود. میالد تقوی، 
سرپرست دبیری فدراسیون والیبال پس از پایان مهلت تیم های 
لیگ برتری برای تسویه حساب با طلبکاران خود گفت: بر اساس 
برنامه تدوین شــده قبلی و افزایش مهلت 10 روزه برای تعیین 
تکلیــف بدهی باشــگاه های لیگ برتری بــا بازیکنان، کادرفنی 
و فدراســیون والیبــال، کمیته برگزاری رویدادها و مســابقات، 
فهرســت 9 تیمی که نســبت به تعیین تکلیف بدهی های خود 

اقدام کرده اند اعالم کرد.
وی افزود: بر این اســاس تیم های شــهرداری ارومیه، لبنیات هراز 
آمل، فوالد سیرجان ایرانیان، شهرداری گنبد، فوالد مبارکه سپاهان، 
هورسان رامسر، آذرباتری ارومیه، شهداب یزد و خاتم اردکان نسبت 
به تعیین تکلیف بدهی ها اقدام کرده و حضورشان در لیگ برتر سال 
99 قطعی است. بر اساس اعالم کمیته برگزاری رویدادها و مسابقات، 
تیم های سایپا، پیکان، مریوان، شهرداری اراک و شهرداری ورامین 
تا دیروز )چهارشنبه 25 تیرماه( درباره تسویه بدهی های خود تعیین 

تکلیف نکرده اند.

 سهم ۴هزار دالری شمشیربازی 
از کمک فدراسیون جهانی

ایسنا: فدراسیون جهانی شمشیربازی اعالم کرد: با توجه به شیوع 
ویــروس کرونا و توقف فعالیت در این رشــته، به فدراســیون ها و 
کنفدراسیون ها کمک مالی می شود. سهم ایران از این کمک مالی 
فدراســیون جهانی، 4 هزار و 200 دالر است. اما از آنجا که به دلیل 
تحریم ها امکان انتقال پول وجود ندارد، بنابراین این کمک مالی نزد 
فدراسیون جهانی می ماند تا در یک مسابقه به صورت نقدی به ایران 

پرداخت شود. 
این کمک مالی مازاد بر کمکی است که ساالنه فدراسیون های جهانی 
به کشورها می دهند. داورانی که در سال 2020 قرار بود قضاوت کنند 

نیز هزار دالر دریافت می کنند.

سهم خواهی بوکس از کاراته
ورزش: رئیس فدراســیون بوکس گفــت: در صحبت با رئیس 
فدراســیون کاراته پیشــنهاد دادم ۶0 درصد سالن شماره 9 در 
اختیار بوکس و 40 درصد در اختیار کاراته باشــد. حسین ثوری 
در خصوص اختصاص ســالن شماره 9 مجموعه ورزشی انقالب 
به رشته های بوکس و کاراته اظهار کرد: چند ماه است که برای 
اختصاص یک ســالن اختصاصی برای رشته بوکس با مسئوالن 
کمیته ملی المپیک رایزنی داشــتیم و چند جا نیز به ما معرفی 
شده بود. ثوری افزود: در کنار رینگ بوکس، نصب کیسه بوکس 
و کیســه های دیواری نیازمند فضاســت و قطعاً در این شرایط 
می طلبــد که فضای بیشــتری به بوکس اختصاص داده شــود. 
ما پیشــنهاد خود را به فدراســیون کاراته ارائه دادیم و از آن ها 
خواســتیم نظر خود را اعالم کنند. در صورت موافقت پیشنهاد 
فدراسیون بوکس این رشته می تواند دارای یک فضای استاندارد 

باشد.

هفته بیست و پنجم لیگ برتر ایران
صنعت نفت آبادان - استقالل

    جمعه ۲۷ تیر - ۲1:00 از شبکه سه

هفته بیست و پنجم لیگ برتر ایران
تراکتور - سپاهان

    جمعه ۲۷ تیر - ۲0:15 از شبکه ورزش

هفته بیست و پنجم لیگ برتر ایران
ذوب آهن - ماشین سازی 

    پنجشنبه ۲۶ تیر - ۲0:۴5 از شبکه ورزش

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )913390(

آگهی تغییرات شرکت کاوش صنعت آژند با مسئولیت محدود به شماره ثبت 414655 و شناسه ملی 10320676070

" تغییر یافت و ماده مربوطه در  " کاوش تجارت آرتا  به  نام شرکت   : العاده مورخ 1398,01,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
اساسنامه اصالح گردید. آقای حاجی علی فارسی سقرلو به شماره ملی 6039332379 با دریافت مبلغ 500000 ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج و 
دیگر هیچگونه حق و سهم و سمتی را در شرکت ندارند. آقای هوشمند فارسی سقرلو به شماره ملی 0067795315 با دریافت مبلغ 500000 ریال از صندوق شرکت از 
ردیف شرکاء شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سهم و سمتی را در شرکت ندارند. سرمایه شرکت از مبلغ 11000000 ریال به مبلغ 10000000 ریال کاهش یافت. 
اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: آقای احسان عبداللهی به شماره ملی 2460049323دارنده مبلغ 9900000 

ریال سهم الشرکه آقای کیوان مسبوقی کلخوران به شماره ملی1460971787 دارنده مبلغ 100000 ریال سهم الشرکه .
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )913393(

 آگهی تغییرات شرکت هالی گشت پارسه سهامی خاص به شماره ثبت 280264 و شناسه ملی 10103175077 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,11,10 و مجوز شماره 992303,3380 مورخ 99,2,30 سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی 
و گردشگری و مجوز شماره 2906 مورخ 97,1,30 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال تعیین 
گردیدند: آقای محمدرضا پوالد بشماره ملی 0451646071 به رئیس هیئت مدیره - خانم منیره اکبرعظیمی بشماره ملی 0012161780 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره - آقای عزیزاله پوالد بشماره ملی 2121159371 به سمت عضو هیئت مدیره - آقای شاپور شهریاری بشماره ملی 2292694069 به سمت مدیرعامل)خارج از 
اعضاء( - حق امضاء کلیه اوراق رسمی و اسناد مالی و تعهدآور از قبیل: چک، سفته، براوات و عقود اسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردًا همراه با مهر شرکت و 

امضاء کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردًا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 
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لعب���ت مجاه���دی  اینجان���ب  م���درك تحصیل���ی 
رضایی���ان فرزن���د ه���ادی ش ش ٣٥٨ ك���د ملی 
٠٩٤٣٣٧٤٨٢٠صادره مشهد درمقطع تحصیلی 
ف���وق دیپلم رش���ته حس���ابداری ص���ادره از واحد 
مشهدباش���ماره٨٢١١١٣٥٩٨١٣مورخ دانشگاهی 

٨٣,٢,٧ مفق���ود گردی���ده وفاقد اعتبارمی باش���د 
از یابنده تقاضا میش���وداصل مدرك را به آدرس 
مشهد دانشگاه آزاد اسالمی قاسم آباد چهار راه
 اس���تاد یوس���فی پردی���س دانش���گاه اداره دانش 

آموختگان ارسال نمایند.

دی
قو

مف
هی 

آگ

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )913651(

 آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی اسطوره دیار پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 59943 و شناسه ملی 14006320095

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,04,05 و نامه شماره 1517 مورخ 97,04,09 انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل 
بین المللی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. آقای ابوبکر 
علی زائی یوسف آبادی کد ملی : 5919940069 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره خانم بهناز اشکیلی کد ملی : 0749766573 به سمت : عضو 
اصلی هیئت مدیره خانم زهرا فتحعلی زاده کد ملی : 0923016031 به سمت : عضو اصلی هیئت مدیره -2آقای سعید کریمی مطلق با کد ملی : 
0828371199 به سمت بازرس اصلی آقای رضا حاتمی با کد ملی : 0749760133 به سمت بازرس علی ا لبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 

شدند.
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س��ازمان عم��ران و بازآفرین��ی فضاه��ای ش��هری 
ش��هرداری س��بزوار ب��ه اس��تنادردیف 40102002 
بودج��ه س��ال99در نظ��ر دارداج��رای آیلن��د میانی 
کمربندش��مال غ��رب راب��ه مبل��غ14/000/000/000 
ریال به پیمانکارواجدشرایط واگذارنماید.متقاضیان 
م��ی توانند جه��ت دریافت اس��نادمربوطه ب��ه امور 
قراردادهای ش��هرداری مراجعه نمایند.جهت کسب 
اطالعات بیشترباشماره تلفن 05144241781 تماس 
حاصل فرمایندیا به س��ایت ش��هرداری س��بزواربه 
نمایند.مبل��غ  آدرسwww.sabzevar.irمراجع��ه 
س��پرده ش��رکت در مناقصه مع��ادل 700/000/000 
ریال به ص��ورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باش��د. 
ضمنًا س��ازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها 
مخت��ار اس��ت. آخرین مهل��ت ش��رکت در مناقصه و 
تحویل پاکت های پیش��نهادی به دبیرخانه سازمان 
عمران پایان وقت اداری ساعت 14روز یکشنبه مورخ 
99/5/13 می باشد.مناقصه رأس ساعت10صبح روز 
دوش��نبه م��ورخ99/5/14در محل س��ازمان عمران 

برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی سرپرست سازمان

 »آگهی مناقصه« نوبت اول
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 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری 
سبزوار به استنادردیف40102009بودجه سال99در 
نظ��ر دارداجرای جدولگذاری مس��یرکندرو بزرگراه 
ابریش��م ش��رقی راب��ه مبلغ5/120/000/000ری��ال 
ب��ه پیمانکارواجدش��رایط واگذارنماید.متقاضی��ان 
م��ی توانند جه��ت دریافت اس��نادمربوطه ب��ه امور 
قراردادهای ش��هرداری مراجعه نمایند.جهت کسب 
اطالعات بیشترباشماره تلفن 05144241781 تماس 
حاصل فرمایندیا به س��ایت ش��هرداری س��بزواربه 
نمایند.مبل��غ  آدرسwww.sabzevar.irمراجع��ه 
س��پرده ش��رکت در مناقصه مع��ادل 256/000/000 
ریال به ص��ورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باش��د. 
ضمنًا س��ازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها 
مخت��ار اس��ت. آخرین مهل��ت ش��رکت در مناقصه و 
تحویل پاکت های پیش��نهادی به دبیرخانه سازمان 
عمران پایان وقت اداری ساعت 14روز یکشنبه مورخ 
99/5/13 می باشد.مناقصه رأس ساعت10صبح روز 
دوش��نبه م��ورخ99/5/14در محل س��ازمان عمران 

برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی سرپرست سازمان 

 »آگهی مناقصه« نوبت اول
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آگهی دعوت مجمع عمومی  سالیانه شرکت 
تعاونی مصرف کارکنان اداره غله خراسان 

به شماره ثبت 4937 ) نوبت اول (
شرکت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  جلسه   
در  خراسان  غله  اداره  کارکنان  مصرف  تعاونی 
ساعت 12 ظهر روز 5شنبه مورخه 1399/05/16 
در محل نمازخانه اداره کل  غله استان خراسان 
با  سیلو  چهارراه  طالب   کوی  در  واقع  رضوی 
رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله 
است  خواهشند  لذا  گردد  می  تشکیل  گذاری 
اعضا محترم شرکت به منظور شرکت در مجمع 
مذکور در موعد مقرر حضور بهم رسانند ضمنا 
در  حضور  امکان  که  محترم  اعضا  از  کدام  هر 
توانند  می  باشد  نمی  مقدور  آنان  برای  جلسه 
وکالت خود را به صورت کتبی با مشخصات نام 
و نام خانوادگی و کپی کارت ملی و شماره تماس 
به یکی از سهامداران تحویل نمایند قابل ذکر 
 3 وکالت  توانند  می  اعضا  از  یک  هر  که  است 
نفر و افراد غیر عضو یک نفر را قبول نمایند. 

 دستور جلسه : 
1- گزارش هیئت مدیره و بازرسن  

عملکرد  خصوص  در  تصمیم  اتخاذ  و  طرح   -2
مالی سال 1398 شامل عملکرد ترازنامه 
3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399

برای  البدل  علی  و  اصلی  بازرس  انتخاب   -4
مدت یک سال مالی 

شرکت تعاونی مصرف غله خراسان
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آگهی دعوت مجمع عمومی  سالیانه شرکت 
تعاونی مصرف کارکنان اداره غله خراسان 

به شماره ثبت 4937 ) نوبت اول (

برگ س���بز خودروی  سواری پیکان تیپ 1600 به رنگ 
سفید روغنی  مدل 79 به شماره انتظامی ایران 79/ 
759 د 57 وشماره موتور 11127925976 وبه شماره 
شاس���ی 79427290 مفقود گردی���ده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)قزوین(
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      صفحه 11

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دماوند )913391(

آگهی تغییرات شرکت عمارت سازان آریایی البرز با مسئولیت محدود به شماره ثبت 1439 و شناسه ملی 10190058964

با   0079190197 کدملی  با  بختیاری  شهرزاد   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,03,27 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
پرداخت5,000,000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ 10,000,000 ریال به 15,000,000ریال افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه : هیبت ا     هلل بختیاری به شماره ملی3978519471 دارنده 5,000,000 
ریال سهم الشرکه و امید بختیاری به شماره ملی 0078971845 دارنده 5,000,000 و شهرزاد بختیاری به شماره ملی 0079190197 دارنده 5,000,000 
ریال سهم الشرکه حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد وامالک کشور. 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )913392(

آگهی تغییرات شرکت نگین تجارت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 191187 و شناسه ملی 10102331550

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,03,13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی رضوانی 
به کد ملی 0491483287 به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا چیذری سلمان به کد ملی 0069400458 
به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم اکرم نظری به کد ملی 0491102704 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قرارداد ها و عقود اسالمی و اوراق عادی 

و اداری با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقًا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )913394(

 آگهی تغییرات شرکت صنعت آزمایشگاهی بازرسی فنی و پژوهشی بهساز سهامی خاص به شماره ثبت 116299 و شناسه ملی 10101599055

تغییر یافت و ماده  به شرح ذیل  العاده مورخ 1397,07,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع شرکت  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق   
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: " امور پژوهشی، خدمات آموزشی، خدمات مشاوره، خدمات آزمایشگاهی،کنترل کیفیت و آزمون، انجام کلیه 
خدمات بازرسی اعم از بازرسی فنی، بازرسی کلیه کاالهای مجاز صادراتی و وارداتی در سطح ملی و بین المللی، اخذ و اعطاء نمایندگی از, به 
شرکتهای داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع شرکت، تاسیس شعبه در ارتباط با موضوع شرکت، تدوین و مشارکت در تدوین استاندارد اعم از 

ملی، بین المللی، کارخانه ای و منطقه ای. ) در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم . 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )913396(

آگهی تغییرات موسسه همنوای آوای رویش به شماره ثبت 26844 و شناسه ملی 10320457328

به  با شماره ملی 3071659301  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,06,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مرتضی دالوری پاریزی 
سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی ترقی جاه با شماره ملی 0064512010 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم ناهید اخیانی با شماره ملی 
0452650569 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از جمله چک، سفته ، برات ، قرارداد 
و بطور کلی هرگونه سندی که برای موسسه ایجاد دین و یا تعهد نماید با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره 
همراه با مهر موسسه و کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. – اختیارات هیئت 

مدیره در ارتباط با ماده 16اساسنامه موسسه به مدیر عامل تفویض گردید. 
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 آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی اسطوره دیار پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 59943 
و شناسه ملی 14006320095

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,04,05 و نامه شماره 1517 مورخ 97,04,09 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات  رضوی  خراسان  المللی  بین  نقل  و  حمل  شرکتهای  کارفرمایی  صنفی  انجمن 
بست                                          کوهسنگی-بن  خیابان  آباد-  مشهد–تقی  آدرس  به  مشهد  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل   -  1  : شد 
کوهسنگی 2,1 - پالک 0 – ساختمان اکسیر-طبقه اول – واحد 2 کد پستی : 9174654666 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )913647(
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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پنجشنبه 26 تیر 1399

 24 ذی القعد          ه1441 16 جوالی 2020  سال سی و سوم  شماره 9295  

سیما و سینماسیما و سینما

خبر

نمایش تصاویر دیده نشده از حاج قاسم سلیمانی
مستند »سردار صلح« رونمایی شد

سیما و ســینما: مدیرکل امور 
گفت:  وســیما  صــدا  بین الملل 
تالش کردیم در مســتند »سردار 
صلح«، تصاویر دیده نشده از سردار 

سلیمانی را نشان دهیم.
به گــزارش فــارس، رونمایی از 

مســتند »سردار صلح« با حضور مصطفی موســوی؛ مدیر دفتر نمایندگی 
صداوسیما در عراق و تهیه کننده این مستند و همچنین علی فهیم دانش؛ 
مشاور رئیس سازمان و مدیر کل امور بین الملل، در ساختمان جلسات امور 

بین الملل سازمان صداوسیما برگزار شد.
بنا براین گزارش، علی فهیم دانش،  مشــاور رئیس سازمان و امور بین الملل، 
در ابتدای این مراســم طی سخنانی گفت: در راستای مجاهدت های سردار 
سلیمانی، سازمان صداوسیما اقداماتی در این زمینه انجام داده و یکی از این ها 
را امور بین الملل سازمان به عهده دارد و در همین راستا مستند »سردار صلح« 
را ساخته است. وی ادامه داد: در جنگ روایت ها روایتی را به تصویر می کشیم 
که با واقعیت تطبیق دارد. جمهوری اسالمی ایران بنا به وظیفه و تکلیف ذاتی 

خود حضورش را نشان داده است.
فهیم دانش افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، گفتمان صلح عادالنه 
را داریم و مثل کشــورهایی نیستیم که می گویند قدرت الزمه صلح است و 
گفتمان ما مبتنی بر صلح عادالنه است و جمهوری اسالمی ایران، داعیه دار 
صلح است. در ادامه موســوی، مدیر دفتر نمایندگی صداوسیما در بغداد و 
تهیه کننده این مستند گفت: انتخاب اسم »سردار صلح« برای این مستند 
برای ما خیلی مهم بود. ما می خواهیم بگوییم که سردار سلیمانی طالیه دار 
پرچم صلح بودند و در آنجا شــهید شــدند. وی ادامه داد: دفتر نمایندگی 
صداوســیما در عراق از همان ابتدا در کنار سردار سلیمانی بود و تصاویری 
بکر را نشــان می داد. مستندها دو بخش است؛ بخشی نگاه شخصیت ها به 
زندگی سردار سلیمانی و دیگری خاطره هایی که افراد از ایشان دارند. موسوی 
همچنین بیان کرد: این مستند تا سالروز شهادت سردار سلیمانی هفته ای 
یک قسمت پخش می شود و امید داریم بتوانیم یک ثبت تاریخ شفاهی هم 
در مورد مکتب حاج قاسم عزیز و جریان سازی که در دنیا ایجاد کرد را داشته 
باشیم و به زبان های انگلیسی، اردو و عربی نیز ترجمه شده است و به چند 
زبان دیگر هم ترجمه خواهد شد. فهیم دانش افزود: ساخت این مستند عالوه 
بر اینکه گفتمان مقاومت را تبیین خواهد کرد، تصویر صحیحی از حاج قاسم 

را نشان خواهد داد و خنثی کننده نیروی دشمنان خواهد بود.
موسوی گفت: این مستند ۴۰ قسمت است و تا سالگرد سردار سلیمانی ۲۰ 
قسمت از آن پخش می شود و نگاهمان در این مستند نگاهی بین المللی است.

فهیم دانش در پایان عنوان کرد: نام »سردار صلح« را تا به حال کسی نشنیده 
و تالش ما برای حفظ صلح و ثبات و امنیت خاورمیانه است.

پاسخ معنادار رضوی به توییت داروغه زاده:
در زمین طراحی شده ساکنان آلبانی بازی نکنید

دانا: دبیر جشــنواره فیلم فجر، 
در پــی موج ســواری عناصر ضد 
انقالب با هشتگ # اعدام_نکنید، 
توییتی در این خصوص زده و در 
آن رضوی، تهیه کننده ســینما و 
تلویزیون را خطاب قرار داده و از او 

خواسته تا در برابر این ظلم سکوت نکند. »ابراهیم داروغه زاده« دبیر جشنواره 
فیلم فجر، همراستا با سلبریتی ها، ضد انقالب، سلطنت طلبان و شبکه های 
اجتماعی معاند، هشــتگ »اعدام نکنید« را توییت کرده و با ژست حقوق 
بشری به دامنه این جریان پیوسته است. وی در یکی از توییت های خود در 
خصوص این موضوع، سیدمحمود رضوی، تهیه کننده سینما و تلویزیون را 
خطاب متن خود قرار داده و از او خواسته تا در برابر این ظلم سکوت نکند. 
رضوی، تهیه کننده سینما نیز در پاسخ به توییت دبیر جشنواره فیلم فجر گفته 
است: » از مدیر فرهنگی جمهوری اسالمی بعید بود که هشتگ اعدام نکنید 
بزند و با قانون جمهوری اسالمی تقابل کند! ساده نباشید و در زمین طراحی 
شده ساکنان آلبانی بازی نکنید. فردا روزی اگر خدای ناکرده، یکی از عزیزان 
شما را کشتند، شما اعدام نکنید. امنیت مردم ابزار سیاسی نیست با آن بازی 
نکنید«. شب گذشته همزمان با انتشار خبر حکم دستگاه قضایی برای سه 
سارق مسلح و برهم زننده امنیت عمومی، عناصر ضد انقالب هجمه وسیعی 
را با هشتگ »اعدام نکنید« شــروع کردند و در کوتاه ترین زمان با حمایت 
سلطنت طلبان، منافقین و بازوی رسانه ای سعودی ها توانستند آن را به ترند 

جهانی تبدیل کنند.

بازیگر برنده اسکار :
هالیوود جای سیاهان نیست

مهر: بازیگر برنده اسکار که پیشتر 
برای بازی در فیلم »کمک« ابراز 
پشیمانی کرده بود، بار دیگر به نقد 

این درام برنده اسکار پرداخت.
به نقل از ایندی وایر، وایوال دیویس 
که ســپتامبر ۲۰۱۸ با اعتراف به 

اینکه از بازی در فیلم »کمک« پشــیمان است، خبرساز شده بود و حاال دو 
سال پس از آن در مصاحبه ای جدید بار دیگر به این فیلم پرداخته و می گوید 
احساس می کند آن فیلم به او خیانت کرده است. »کمک« ساخته تیت تیلور 
ماه پیش و به دنبال اعتراض های سراســری سیاه پوســتان در نت فلیکس 
پربیننده ترین فیلم شد. اکنون وایوال دیویس در مصاحبه ای گفته است: این 

فیلم از زاویه دید تبعیض نژادی سیستماتیک ساخته شده است.
دیویس گفته است: روایت های زیادی وجود ندارند که پوشش دهنده انسانیت 
ما باشند. آن ها این ایده را ارائه می کنند که سیاه پوست بودن به چه معناست، 
اما  برای مخاطبان سفیدپوست ساخته می شوند. مخاطب سفیدپوست در 
نهایت می تواند بنشیند و در مورد اینکه ما چطور زندگی می کنیم، درس های 
آکادمیک بگیرد. بعد از ســالن ســینما بیرون می رود و در مورد معنای آن 
 صحبــت می کند. آن ها اصــالً از اینکه ما چه کســانی بوده ایم تحت تأثیر 
قرار نمی گیرند. بازیگر برنده اسکار در ادامه افزود: کسی نیست که با تماشای 
»کمک« ســرگرم نشود، اما بخشــی از وجودم احساس می کند به خودم و 
مردمم خیانت شده، زیرا در فیلمی بازی کردم که آماده نبود تا تمام حقیقت 
را بگوید. وی گفت: این نقش را پذیرفت، زیرا مثل یک کارگر مزدور بازیگری 
می کند و سعی دارد نقش ها را بدست آورد؛ زیرا در هالیوود فرصت های کافی 
برای بازیگران سیاه پوســت ناشناخته و بی نام ونشــان وجود ندارد تا بتوانند 
شناخته شوند. وی در عین حال از بازیگرانی مانند اما استون، ریس ویترسپون 
و کریستن استورات به عنوان بازیگران »سفیدپوست دوست داشتنی« یاد کرد 
که نقش های شــگفت انگیزی را در صحنه زندگی شان خلق کردند و با آن 
نقش ها روی صحنه ماندگار شــدند. وی افزود: چنین چیزی برای بازیگران 

رنگین پوست زیادی به وجود نمی آید.

 سیما و ســینما/ زهره کهندل  مخاطبان 
شــبکه دو این شــب ها تماشــاگر ســریال 
»شاهرگ« هستند. این ســریال ۳۰ قسمتی 
بــه روایــت داســتانی پرچالــش از دهه ۶۰ 
به  تلویزیونــی  ایــن مجموعــه  می پــردازد. 
کارگردانی سیدجالل اشکذری و تهیه کنندگی 
محمدرضاشــفیعی درباره ناآرامی های پس از 
انقالب اســالمی در سال ۶۰ اســت که گروه 
ویــژه ای برای یک عملیات بــزرگ فراخوانده 
می شــوند. این گروه مسئولیت بزرگی برعهده 
دارند؛ چرا کــه عقربه هــای چندین بمب در 
تهران در حال حرکت اســت و آن ها باید این 
بمب ها را خنثی کننــد تا مانع از وقوع فاجعه 
در پایتخت شــوند. بازیگرانی که در ســریال 
»شــاهرگ« نقش آفرینی می کنند عبارتند از 
حســین پاکدل، نیما رئیســی، عباس غزالی، 
فریده  مهدی سلوکی، ســیروس گرجستانی، 
ســپاه منصور، مســعود فروتن، امید روحانی، 
عطا عمرانی، محســن بهرامی، افسانه کمالی، 
فریده  سیدمریم موســویان، حلیمه سعیدی، 
دریامــج، سوســن مقصودلو و با حضور ســام 
قریبیان، ســیدجواد هاشــمی، آزاده زارعی و 

سپیده خداوردی.
بــا عباس غزالی کــه ایفاگر نقش شــخصیت 
مرموز و پیچیده »فرخ« در این ســریال است، 
گفت وگو کردیم. به گفته این بازیگر ســینما و 
تلویزیون، در قسمت های آینده اتفاقات جذابی 
می افتد و رمزگشــایی هایی در مورد شخصیت 
فرخ رخ می دهد که به پرســش های مخاطبان 
پاسخ داده خواهد شد. مشروح این گفت وگو را 

در ادامه می خوانید.

در مــورد پیچیدگی های نقش »فرخ« س
توضیح می دهیــد، زمانی که فیلم نامه به 
دستتان رسید چه چیزی موجب پذیرش 

این نقش از سوی شما شد؟ 
من ســعی می کنــم با وســواس نقشــی را 
قبول کنــم و برایم مهم اســت که نقش هایم 
تفاوت هایی نســبت به کارهای قبلی ام داشته 
باشــد و مرا به چالش بکشــد. در مورد قصه 
»شاهرگ«، »فرخ« شخصیتی بود که نسبت به 
کارهای قبلی ام تفاوت های زیادی داشت و در 
فیلم نامه ای که به من پیشنهاد شد، شخصیت 
خیلی مرموز و مشــکوکی بود. پیچیدگی هایی 
در شــخصیت فرخ وجود دارد که تا دو ســوم 
قصه این رمزآلود بودن را با خود پیش می برد 
و مخاطــب نمی تواند حدس بزند گرایش فرخ 
به کدام ســمت اســت. این مرموز و مشکوک 
بودن شــخصیت برای من خیلی جذاب بود و 
موجب شــد این نقش را بپذیرم. تالشم بر این 
بود که به شــکلی نقش »فرخ« را ایفا کنم که 
این عالمت ســؤال تا پایان همراهش باشــد و 

مخاطب نتواند رفتار فرخ را حدس بزند. 

برای نزدیک شدن به این شخصیت چه س
اتفاقات و  کردید؟ به هر حال »شاهرگ« 
شخصیت های دهه 60 را بازسازی می کند 

که سن شما به یادآوری آن دهه و اتفاقات 
قد نمی دهد؟ 

در بازیگــری مقوله تخیل وجود دارد، باید قوه 
تخیل بازیگر قوی باشــد و در زمان سفر کند. 
در مورد ســریال »شــاهرگ« به اتفاقات دهه 
۶۰ برمی گردیــم، زمانی که من به دنیا نیامده 
بودم و هیــچ خاطره عینی از آن دوران ندارم. 
اندوخته هایم از آن دوران به دانسته های دوران 
تحصیل و نقل خاطرات قدیمی ها برمی گردد، 
اما برای نزدیک شــدن به این شخصیت سعی 
کــردم دایره مطالعاتــی ام را دربــاره اتفاقات 
تاریخی آن ســال ها بیشــتر کنم و فیلم های 
تاریخی که درباره وقایع آن دهه ســاخته شده 
را ببینم. تاریخ معاصــر ما درباره اتفاقات دهه 
۶۰ نسبتاً غنی است و منابع زیادی برای رجوع 
وجود دارد. ایفای نقش »فرخ« مستلزم مطالعه 

و تحقیق بود. 
عالوه بر تکنیک های بازیگری که باید از خودم 
فاصلــه بگیرم و در کالبد نقش فرو بروم،  باید 
فضــا را درک می کردم و این ســفر در زمان 
مستلزم قدرت تخیل باالست. به همین دلیل 
ســعی کردم در آن فضا زندگــی کنم، باید با 
شمایل و منش جوانان دهه ۶۰ بازی می کردم 
و احــواالت جوانــان آن دوران را بــه تصویر 
می کشــیدم. ضمن اینکه فــرخ، خنثی کننده 
بمب بود. به یاد دارم سکانس های خنثی کردن 
بمب برای من بسیار ترس آور بود، چون من از 
نزدیــک بمب ندیده بودم و باید نقش آدمی را 
ایفا کردم که در یک قدمی مرگ بود و با یک 
اشتباه کوچک، فاجعه به بار می آمد و خودش 
را به کشتن می داد به همین دلیل سعی کردم  
در آن فضا قرار بگیرم و این ترس را به مخاطب 

منتقل کنم. 

در »شــاهرگ« س قابل توجــه  نکتــه 
یکدســتی تیم بازیگران است، همکاری 
با این بازیگران باسابقه در ایفای نقش به 

شما کمک کرد؟
قطعاً، موجب خوشــحالی اســت که یکدستی 
بازی ها در ســریال نمــود دارد، چون یک اثر 
دسترنج کار گروهی است و اگر همه بازیگرها 
و پارتنرها خوب عمل کنند، کار بقیه را راحت 
می کنند و صحنه های ســریال واقعی تر به نظر 
می رســد، ضمن اینکه تماشــاگر هم ارتباط 
بهتری با شــخصیت ها پیــدا می کند. در واقع 
یکدســتی عوامل پشت دوربین و جلو دوربین 
موجب شد که »شاهرگ« اثر آبرومندی باشد. 

چهره های س از  استفاده  شاهد  تازگی  به 
اینســتاگرامی یا استندآپ کمدین ها در 
یعنی  هستیم،  تلویزیونی  ســریال های 
پای  که  اســت  فقیر  این قدر  تئاتر مــا 

غیربازیگرها به تلویزیون باز شده است؟ 
همه ما در ابتدا بازیگر نبودیم، ولی درس این 
حرفه را خواندیم، خــاک صحنه خوردیم و از 
تجربه بــزرگان این عرصه بهــره بردیم. روی 
صحنه تئاتــر خودمان را نمایــش دادیم و از 
فرصت هایمان بهره بردیم. این مســیر بســیار 
فــرق دارد با ورود کســی که هیــچ دانش و 
تجربه ای در این حوزه ندارد، ولی به او میدان 
داده می شود تا خودی نشان دهد. این شرایط 
دردناک است، چون این افراد جای بسیاری از 
بازیگران بااســتعداد تئاتر را می گیرند به  ویژه 
کسانی که استعداد دارند، ولی به آن ها میدان 
داده نمی شــود. متأسفانه گاهی تهیه کنندگان 
و کارگردان ها به ســراغ کســانی می روند که 
فیزیک یا چهره خوبی دارند و می گویند به درد 
بازیگری می خورد. این موضوع، ســم مهلکی 
برای صنعت فیلم ســازی ماســت چون خیلی 
از اســتعدادها ناامید می شــوند. ضمن اینکه 
دیدگاه غلطی را ایجاد می کند که بازیگری کار 
ساده ای است و هر کسی می تواند بدون دانش 
و تجربــه به این حوزه ورود پیــدا کند. امروز 
می بینم به واســطه این تفکر اشــتباه، چقدر 
آدم های اشــتباهی در شــبکه های اجتماعی 
طرفدار پیدا کرده اند که موجب رواج بی هنری 

و فقر فرهنگی می شود. 
خیلی دردناک است که چهره های اینستاگرامی 
بــه تلویزیــون راه پیدا کرده انــد. گویی جای 
معــادالت حرفه ای تغییر کــرده در حالی که 
رسانه باید مسیر درست را به مردم نشان دهد 
نه اینکه خودش ملعبه شبکه های اجتماعی و 
اسیر جذب فالوور شــود! گاهی شخصی را به 
برنامــه ای می آورند که طرفدار اینســتاگرامی 
زیاد دارد و می خواهند به واسطه طرفداران او 

برنامه شان پربیننده شود در حالی که این تفکر 
از پایه اشتباه اســت، اصاًل تلویزیون نیازی به 

جذب این جنس از طرفداران ندارد. 

کارنامه کاری شــما و تعداد باالی آثار س
ملی  رسانه  می دهد  نشان  تلویزیونی تان 
در  مؤلفه هایی  چه  اســت،  مهم  برایتان 
برایتان  فیلم نامه  پذیرش  و  نقش  انتخاب 

اهمیت دارد؟
مخاطب تلویزیون برای من بســیار ارزشمند 
است، چون قشــر گسترده تری از جامعه را در 
برمی گیرد، ولی دلیل بر این نمی شــود که کار 
کردن در ســینما برایم اهمیت نداشته باشد. 
اولویتــم بــرای انتخاب نقش، نــگاه مخاطب 
اســت و دوست دارم نقش هایی را ایفا کنم که 
جواب اعتمادی که مخاطب به من داشته را به 
درستی پاسخ دهم، یعنی در آثاری بازی کنم 
که در شأن مخاطب باشد و از لحاظ کاری هم 

مرا یک پله باالتر ببرد. 
بازیگری همانند نگاه مخاطب برای من مقدس 
است و ســعی می کنم در آثاری بازی کنم که 
مخاطب دوست داشته باشد و نقشی جذاب و 
تأثیرگذار داشته باشم، چه روی صحنه تئاتر و 

چه روبه روی دوربین. 

شما جزو بازیگران گزیده کار هستید، س
آیا دغدغه معیشتی ندارید؟

خب می توانم در سال بیشتر کار کنم و بیشتر 
پول دربیاورم، ولی یکی از دشواری های حرفه 
بازیگری، انتخاب درســت است، چون باید از 

اعتبار و نگاه مردم به خوبی نگهداری کنیم. 
مــا بازیگــران کار دیگــری نداریــم و منبع 
درآمدمــان همین حرفه اســت. گزیده کاری 
قطعاً ســختی های مالی را برایمــان به وجود 
می آورد. گاهــی برخی را می بینــم که توقع 
حضورشــان را در برخی آثار ندارم، ولی  برای 
گذران زندگی مجبور هستند. من هم سختی 
مالی کم نداشتم، ولی اساس زندگی ام را روی 

انتخاب های درست بنا کرده ام. 

در حال حاضر مشــغول چــه کاری س
هستید؟ 

حــدود دو هفته پیــش فیلم برداری ســریال 
»شــاهرگ« به اتمام رســید. پروژه به خاطر 
کرونــا دو ماه متوقف شــده بــود و زمانی که 
ســه چهار قسمت از ســریال روی آنتن رفت، 
فیلم برداری همچنان ادامه داشت. فیلم برداری 
سریال پیش از کرونا آغاز و  در اوج گیری کرونا 
متوقف شد، ولی به خاطر اینکه باید به پخش 
می رسید، کار را ادامه دادیم. با شرایط سخت 
و پراسترس قسمت های پایانی را فیلم برداری 
کردیم. در حال حاضر هم در قرنطینه به ســر 
می برم به امید اینکه این وضعیت بهتر شود تا 
بتوانیم دوباره کارها را از ســر بگیریم. در حال 
حاضر پیشــنهادهایی دارم که در حال بررسی 
آن ها هســتم، ولی ترجیح می دهم در شرایط 

بحرانی کرونا کار نکنم.

برش

اتفاقات  درباره  ما  معاصر  تاریخ 
دهه 60 نسبتاً غنی است و منابع 
دارد.  وجود  رجوع  برای  زیادی 
مستلزم  »فرخ«  نقش  ایفای 
مطالعه و تحقیق بود. باید فضا را 
درک می کردم، این سفر در زمان 
باالست.  تخیل  قدرت  مستلزم 
جوانان  منش  و  شمایل  با  باید 
دهه 60 بازی می کردم و احواالت 
تصویر  به  را  دوران  آن  جوانان 

می کشیدم

انتقاد حمید بهمنی از انفعال مدیران فرهنگی در عدم واکنش به سریال صهیونیستی »تهران« :

ادعای بی میلی مخاطب به تولیدات استراتژیک بهانه است
صبا کریمی: حمید بهمنی با اشــاره به ساخت ســریال »تهران« و عدم واکنش 
مدیــران فرهنگی به این تولیدات گفت: همه می دانند تمام ارکان نظام پوشــالی 
رژیم صهیونیستی با یک فیلم به لرزه درمی آید و به راحتی می توانیم دروغ های آن ها 

را برمال کنیم، اما چرا منفعل هستیم؟
حمید بهمنی، نویسنده و کارگردان سینما، در گفت وگو با 
گروه فرهنگی قدس آنالین، با انتقاد از عدم واکنش به پخش 
ســریال هایی همچون »تهران« در حوزه فرهنگ و هنر، 
گفت: تا زمانی که افراد مؤثر در حوزه های انقالب اسالمی و 
کسانی که دغدغه مفاهیم انقالبی و استراتژیک دارند، فعال 
نباشند و در خانه محبوس بمانند همین اتفاق گریبانگیر ما 

خواهد بود و دشمن هر روز یک برنامه تازه برای ما خواهد داشت.
وی در ادامــه افزود: البته ما در برخی از حوزه ها از جمله مقابله نظامی و دفاعی در 
برابر آمریکا و رژیم صهیونیســتی خیلی موفق عمل کردیــم و نتیجه آن را هم در 
لبنان، سوریه، عراق و ... دیده ایم، اما متأسفانه در حوزه فرهنگی چنین برخوردی را 
نمی بینیم، زیرا مدیران تصمیم گیر و کسانی که در حوزه فرهنگی تأثیرگذار هستند 
شرایطی را فراهم نمی کنند که مفاهیم انقالبی و استراتژیک برای مقابله با جریان 
رژیم صهیونیستی شکل بگیرد. کارگردان »گلوگاه شیطان« تصریح کرد: ما در طول 
تاریخ سینمای پس از انقالب چندین فیلم قابل قبول داشتیم که اتفاقاً خیلی خوب 
هم جواب داده است. »شکارچی شنبه«، »بازمانده« و سریال هایی مانند »مدار صفر 
درجه«، »گاندو« و ...  از آثاری هســتند که مخاطب بسیاری داشته و تأثیر بیرونی 
آن ها در خارج از ایران هم قابل قبول بوده است، اما پس از نمایش و اکران این آثار، 

ساخت چنین تولیداتی متوقف شده و این جای سؤال دارد.
بهمنی اظهار کرد: زیرا مدیری که تصمیم گیرنده است و  بودجه فرهنگی در حوزه 
مسائل استراتژیک تأمین می کند آرام آرام این بخش را کنار می گذارد و اجازه می دهد 
که این فضا الکن بماند. در حالی که شبکه نمایش خانگی یک فرصت بسیار خوب و 
در دسترس است و آنچه را در رسانه ملی نمی توان گفت، در این فضا می توان مطرح 
کرد، اما می بینیم همین ظرفیت هنگفت محلی برای خوشگذرانی، روابط نامعقول و 

ترویج فرهنگ های غلط و ... شده است.

باید مدیران فرهنگی را دغدغه مند و وادار به واکنش و فعالیت کنیم#
بازیگر»وصل نیکان« با اشاره به اینکه اگر ما بتوانیم مدیران فرهنگی کشور را در حوزه 
استراتژیک مسئله دار و دغدغه مند کنیم که به مقابله با رژیم صهیونیستی برخیزند، آن 
زمان حرفی برای گفتن خواهیم داشت، تصریح کرد: در این شرایط است که این رژیم 
دیگر هیچ گاه جرئت نمی کند فیلم و سریال های خود را با موجی از دروغ و شانتاژ علیه 
ایران بسازد. بهمنی با انتقاد از مدیران فرهنگی که داعیه انقالبی بودن دارند، تصریح کرد: 
بحث ما این نیست که مدیر تصمیم گیر در حوزه فرهنگی یک فرد غیرانقالبی است، اما 
موضوع اینجاست که او درد و دغدغه مفاهیم انقالب را ندارد و فقط ساعت ۸ در محل 
کارش حاضر می شود و ساعت ۱۴ هم می رود و حقوقش را می گیرد، نمازش را سر وقت 
می خواند و دلسوزی هم نمی کند، اما اینکه تصور کنید کسانی را داریم که پیگیر باشند و 
ستادی در بخش جنگ نرم در حوزه فرهنگی تشکیل بدهند، خیر، چنین چیزی وجود 
ندارد. کارگردان »آخرین نبرد« ادامه داد: البته برخی نهادها هم این اتفاق را جاری 
کرده اند و شــاهد این بودیم که سپاه چگونه از سریال »گاندو« یا فیلم »شکارچی 
شنبه« حمایت کرد، اما این مسئله در رسانه ملی و وزارت ارشاد کمتر دیده شده و 

شاید بتوان گفت اصالً جزو سیاست هایشان نیست.

ارکان نظام پوشالی رژیم صهیونیستی با یک فیلم به لرزه درمی آید#
وی تأکید کرد: شــما همین روند را در حوزه مســائل دینی و اخالقی هم بسط و 
گسترش دهید. می بینیم که در حوزه دینی و انقالبی کار مناسبی انجام نشده است، 
حاال چه برســد به اینکه ما با هجمه های رژیم صهیونیستی در بخش فرهنگ هم 
مقابله کنیم، در حالی که همه می دانند تمام ارکان نظام پوشالی رژیم صهیونیستی 
با یک فیلم به لرزه درمی آید. زمانی که »شکارچی شنبه« ساخته شد، بدون استثنا 
تمام اعضای کادر آن فیلم ممنوع الورود به کشورهای تحت نظر رژیم صهیونیستی 
شدند و این نشان می دهد این فیلم چقدر تأثیرگذار بوده است، در حالی که ما این 
را درک نمی کنیم. به قدری قصه های جذاب و پرکشــش در این فضا وجود دارد و 

درام های خوبی از آن بیرون می آید، اما کسی نیست سراغ آن ها برود.
بهمنی در ادامه به بخش خصوصی اشــاره کرد و گفت: بنابراین هزینه هنگفتی که 
در بخش خصوصی و شبکه نمایش خانگی می شود، در واقع ظلمی است که در حق 
فرهنگ، مخاطب و آیین و اعتقادات ما روا داشته می شود. ما باید کاری کنیم کسی 
که در بخش سینمای خانگی هزینه می کند ترغیب شود وارد حوزه های استراتژیک 

شده و فیلم و سریال تولید کند.
وی در پاســخ به این پرسش که آیا بخش خصوصی عالقه ای به سرمایه گذاری در 
ایــن حوزه ها دارد یا خیر، گفت: اگر هم فرض بگیریم بخش خصوصی عالقه ای به 
سرمایه گذاری در این موارد ندارد به این دلیل است که برایش جا نیفتاده که چه باید 
بکند. اینجا باید وزارت فرهنگ و ارشاد ورود کند و به بخش خصوصی پیشنهاد دهد 
که اگر قرار است در آینده پنج فیلم و سریال تولید کنید، سه تا از آن ها را تضمین 

و حمایت می کنیم، اما در ازای آن باید یک سریال و فیلم سینمایی در این حوزه ها 
بســازید. بخش خصوصی هم می تواند از سود حاصله از سه اثر مورد نظر خودش، 

تولیدات ارشاد را تهیه کند.

دشمن از خواب خرگوشی ما سوءاستفاده می کند#
این کارگردان در ادامه افزود: اما می بینید که این دوســتان حتی یک معادله سازی 
فرهنگی هم انجام نمی دهند و فقط به دنبال درآمد هستند و می خواهند مخاطب 
را به هر دلیل و بهانه ای دنبال خود بکشانند و از آن طرف دشمن هم از این خواب 
خرگوشی ما سوءاستفاده کرده و مخاطب ما را مورد هجمه قرار می دهد و هیچ کس 

هم توجهی نمی کند.

 سینمای استراتژیک مانند یک اتمسفر#
 باید در جامعه جریان داشته باشد

بهمنی اظهار کرد: یک مثال برای شــما بزنم. امروز رژیم صهیونیستی مدعی است 
بسیاری از مراکز هسته ای ما را مورد حمله قرار داده است، در حالی که دروغ محض 
اســت. اما اکنون وقت آن اســت که ما هم یک سریال و یا فیلم بسازیم و ضعف و 
دروغ های آن ها را نشان دهیم، یا حتی با ساخت مستند دروغ های آنان را برمال کنیم. 
مستندسازان می توانند به این مراکز هسته ای بروند و نشان دهند که چنین اتفاقی 
رخ نداده است، اما می بینیم که هیچ کاری صورت نمی گیرد و این یعنی در همین 
حد هم فعال نیستیم و این مشکل عظمایی برای مدیران فرهنگی ماست و مطمئناً 
دود آن هم در چشم ما خواهد رفت، زیرا اگر این فاصله فرهنگی را بین مخاطبان 

خود ایجاد کنیم، فردا مردم از همان مسئول مطالبه گری می کنند.

 عدم تمایل مخاطب به تولیدات استراتژیک#
 بهانه و فرار رو به جلو است

بهمنی در خصوص اقبال مردم به این گونه ســریال ها گفت: لزوماً آثار استراتژیک 
برای جذب مخاطب به معنای واقعی نیست و بیشتر هدف آن آگاهی بخشی است. 
در واقع ما به مردم آگاهی می دهیم و این آگاهی مستلزم این است که مدیر مربوط 
شرایط را درک کند. همین فیلم هایی که اکنون ساخته شده همه پرمخاطب بوده 
اســت و این ایده که سریال های اســتراتژیک مخاطب ندارند به نظرم فرار به جلو 
است و برخی بیشتر از این می ترسند که با ساخت چنین آثاری بیشتر مورد هجمه 
رژیم صهیونیســتی و جریان های مخالف و سکوالر در داخل کشور قرار بگیرند، اما 
همه می دانند فیلم های استراتژیک همیشه پرمخاطب بوده و کمتر اثری داشتیم 
که مخاطب را جذب نکرده باشد. ضمن اینکه باید این را در نظر گرفت که سینمای 
اســتراتژیک مانند یک اتمسفر و جریان ســیال مبارک است که باید در جامعه و 
فرهنگ ما جاری باشــد تا بتوانیم به مردم در مقابل هجمه های فرهنگی دشــمن 

پادزهر فکری و ذهنی بدهیم.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: شما به هالیوود نگاه کنید که همین اتفاق به کرات 
در آن رخ می دهد. آن ها اگر احساس خطر کنند که ممکن است اتفاق و هجمه ای 
علیه آمریکا به وجود بیاید، بالفاصله یک فیلم ساخته می شود و اثر آن را با به نمایش 
درآوردن یک فیلم که قدرت آمریکا را به تصویر می کشــد، خنثی می کنند. ما هم 
می توانیم چنین کاری کنیم، اما این دست کم گرفتن  کسانی است که عالقه مند به 

اجرای پروژه های استراتژیک هستند.

گفتوگو

گفت وگو با عباس غزالی، بازیگر سریال »شاهرگ« که این شب ها از شبکه دو سیما پخش می شود

تا یک  قدمی مرگ در دهه 60
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