
حصر اقتصادی 
ممکن است در این روزهایی که حال وهوای 
دفاع مقدس همه جا هســت برخی هامان 
از شــدت خاطره بازی یادمان برود که االن 
هم مانند سال های دهه 60 درگیر جنگی 
تحمیلــی و محاصره اقتصادی هســتیم. 
جنگی که چه بسا شدیدتر هم هست و جز 
عراقی ها، دشمنانمان همان دشمنان دیروز 
هستند. شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در توییتی نوشته است: »شکست 
حصر آبادان به دستور امام خمینی)ره( در ۵ مهر ۱۳60، دشمن بعثی متوهم را با 
اعجاز فرهنگ مقاومت روبه رو کرد. حصر اقتصادی امروز نیز از سوی دشمنی که 
فکر می کند هزار برابر از ما قوی تر است با مقاومت فعال راه به جایی نخواهد برد«.

سرمایه ملی پفک نیست!
واگذاری سازمان خصوصی سازی  هیئت 
در ســال ۹۷ اقدام به واگذاری شــرکت 
»کشــت و صنعت مغان« به یک شخص 
کرد. این واگذاری مدت هاست با مخالفت 
مردم محلی مواجه اســت و کاربران هم 
در فضای مجازی با ارســال توییت هایی 
اعتــراض خود را نشــان می دهند. چند 
نمونه را بخوانید: »بزرگوار...کاری که شــما کردین تــاراج بیت المال بود نه 
خصوصی ســازی... گفته می شود دشــت مغان را متری 6هزار و ۵00 تومان 
فروختند، نیشکر هفت تپه را خدا عالم است... آقا من سه برابر قیمت خریدار 
قبلی می پردازم به من واگذارش کنید... سرمایه های ملی پفک نیستند که از 

بقالی سرکوچه تأمین شوند، قاطعانه پای سؤال هایمان ایستاده ایم...«.

نسل کشی مخفی
یــک کاربر فضــای مجــازی در خصوص 
رفتارهای نژادپرستانه در رژیم صهیونیستی 
در صفحه توییتری خود نوشت: »اسرائیل 
برای ســال ها به زنان یهــودی اتیوپیایی 
تبار بدون اطــاع آن هــا داروی ناباروری 
تزریق می کرد )به راحتی در قالب واکســن 
امکان پذیر است( که این عمل موجب افت  
۵0درصد باروری آن ها طی یک دهه شــد! درنهایت در ســال 20۱۳ این دولت 
مجبور به اعتراف به این کار شد. این اعتراف موجب تظاهرات های خشونت بار این 
اقلیت آفریقایی شد. این جامعه قباً هم در سال های ۱۹۹6طعم تحقیر را چشیده 
بود وقتی که خون اهدایی آن ها به بهانه احتمال ابتا به ایدز دور انداخته شده بود«. 

معتاد شدیم رفت!
این مطلب را هــم از قول »بنیاد راهبری 
فضای مجازی جبرئیل« بخوانید: »چند 
ســاعت که از گوشــیمان دور می شویم، 
احساس می کنیم داریم فرصت های بزرگی 
را از دست می دهیم. بی قرار می شویم که 
نکند درخواست دوستی را به موقع نبینیم 
یا پیام مهمی آمده باشد که ندیدنش ضرر 
بزرگی داشــته باشد یا خبر مهمی باشد که ما از آن عقب بمانیم. واقعیت آن 
است که هیچ ضرری متوجه دور بودن ما از اینترنت و گوشی نیست؛ ما معتاد 
شده ایم به بودن گوشی همراه. در نبود آن مانند همان معتادان خماری هستیم 

که آرام و قرار ندارند و گمان می کنند اگر مصرف نکنند، می میرند.

روایت اول
هزینه تراشی یا تغییر رویکردها؟

 محمد تربت زاده جریان هــای حامی حقوق زنان که 
این روزها حسابی در فضای مجازی فعال شده اند، سعی 
می کنند در راســتای برابری حقوق زنان و مردان مؤثر 
باشند. هرچند بســیاری از این جریان ها در درازمدت به 
انحراف کشــیده می شوند اما برخی هایشان فعالیت های 
ارزشــمندی در این زمینه انجام داده اند. با وجود این، از 
مدت ها پیش بســیاری از این صفحه ها شروع به بازنشر 
اخبار مرتبط با درج نام مادر در شناسنامه افغانستانی ها 
کرده اند. پــس از مدتی این جریان بــه فضای مجازی 
خودمان هم کشــیده شــد و برخی از کاربران شروع به 
هشتگ سازی برای درج نام مادر در کارت های ملی  شدند.

معصومه ابتکار حدود یک هفته پیش در همین باره در 
توییتر خود از مکاتبه اش با وزیر کشــور و درخواستش 
بــرای »درج نام مادر در کارت ملی« خبر داد. ابتکار در 
این پست توییتری نوشته بود:»طی مکاتبه ای حدود دو 
هفته قبل، از وزیر کشور درخواست کردم همان طور که 
در شناسنامه نام مادر کنار نام پدر آمده، در کارت ملی 
هم از این به بعد نام مادر درج شود تا هر ایرانی به نام پدر 

و مادر شناخته شود«.
پس از این، حواشــی مربوط به ماجرای درج نام مادر در 
کارت ملی بیشتر از پیش باال گرفت. موافقان این ماجرا 
مسئوالن را به کم کاری در این زمینه متهم می کردند و 
مخالفان معتقد بودند این کار چیزی جز هزینه تراشی را 

به دنبال نخواهد داشت.
تاجایی که باالخره معاونت امور زنان و خانواده ریاســت 
جمهوری هم به ماجرا ورود پیدا کرد. معاونت امور زنان 
با انتشار توضیحات تکمیلی در این زمینه تأکید کرده: 
»درخواست درج نام مادر در کارت ملی برای توجه دادن 
به لزوم تغییر رویکردهاست؛ نه هزینه تراشی«؛ همچنین 
اظهار تأسف شده که برخی مدعیان جایگاه مادری از این 
پیشنهاد فقط برای دعواهای سیاسی و پیشبرد اهداف 

جناحی استفاده کردند.
در این متن منتشــره آمده است:»درخواســت معاون 
رئیس جمهور از وزیر کشور برای درج نام مادر در کارت 
ملی از آنجا که نادیده گرفتن زنان را نشــانه می رود به 
خبرســازی هایی منجر شد. بنابراین یادآور می شود این 
معاونت مطالبات زنــان و خانواده هــا را در موضوعات 
مختلفــی از ارائه ۱0 الیحه به دولت تا ایجاد هماهنگی 
بین بخشــی و الگوســازی برای توان افزایی هزاران زن 
سرپرســت خانوار در چندین الگو و تدوین و تصویب و 
اباغ ۳۱ سند اســتانی ارتقای وضعیت زنان و خانواده 
و شــاخص های عدالت جنســیتی برای پایان دادن به 

برخوردهای مناسبتی و سلیقه ای دنبال کرده است«.
در ادامه توضیحات معاونت زنان نوشته شده است:»این 
اقدامــات متعدد و متنوع در ســایت معاونت ریاســت 
جمهــوری در امــور زنــان و خانواده به طور مســتمر 
به روزرسانی می شود و تقاضا دارد عاقه مندان و کسانی 
که سؤالی درباره عملکرد این معاونت دارند برای دریافت 

اطاعات درســت و نه شانتاژ یا فیک نیوز به این سایت 
مراجعه کنند«.

بر اساس این گزارش، طرح موضوع درج نام مادر در کارت 
ملی، پیشنهادی فرهنگی در میان ده ها سیاست گذاری، 
امور نظارتی و پشــتیبانی عملیاتی این معاونت و برای 
اصاح رویکردها و نگاه ها بوده است. با این توضیح که این 
پیشنهادی برای آینده بوده و هزینه جدیدی را تحمیل 
نکرده، اما نگاه ها را متوجه ضرورت توجه به جایگاه مادر 

در همه جا و به خصوص در مباحث هویتی می کند«.
در پایان این متن نیز آمده اســت:»جای تأســف است 
که برخی مدعیان جایگاه مادری از این پیشــنهاد فقط 
برای دعواهای سیاسی و پیشبرد اهداف جناحی استفاده 
کردند، ولی بی شــک جامعه ای که فراز و نشــیب های 
فراوانی را به خاطر رویکردهای غلط و شــعارزده درباره 
زنــان تجربه کرده، فضاســازی ها و تفاوت عملکردها را 

تشخیص می دهد«.

روایت دوم
»ایگلو«های پرحاشیه

دقیقاً هفته گذشــته بود که کاربــران فضای مجازی با 
انتشــار تصاویری از شیئی عجیب و غریب در ارتفاعات 
دماوند مدعی کشــف تخم اژدها در ارتفاعات این کوه 
شدند! پس از گذشت مدت کوتاهی اما مشخص شد این 
گوی سبز رنگ که در ارتفاع باالی 4هزار و 200 متری 
دماوند دیده می شود، پناهگاه کوهنوردان و توریست های 
خارجی است. چندی بعد هم تصاویر تازه ای منتشر شد 
که نشان می داد یک گوی فلزی دیگر همردیف با نمونه 

قدیمی تر، درحال ساخت است. 
همان زمان برخی کوهنوردان و فعاالن گردشــگری و 
محیط زیست به اقدام فدراسیون کوهنوردی برای اضافه 
کردن پناهگاه های جدید که »ایگلو« نامیده می شــود 
معترض شدند. فعاالن گردشگری، آن زمان این پرسش 
را مطرح کرده بودند که آیا با وجود ثبت کوه دماوند به 
عنوان میراث و اثر طبیعی ملی، فدراسیون کوهنوردی 
از مراجــع ذی ربــط از جمله وزارت میــراث فرهنگی، 

گردشــگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط 
زیست برای اضافه کردن این سازه های ناسازگار، استعام 

کرده و مجوزهای الزم را گرفته است؟
حاال و پس از گذشت بیش از یک هفته از این ماجرا، نه 
تنها فدراسیون کوهنوردی به این پرسش پاسخی نداده 
است که دیگر متولیان همچون وزارت میراث فرهنگی و 
گردشگری و سازمان حفاظت محیط زیست نیز واکنشی 
به این اقدام نداشــته اند. این درحالی اســت که مطابق 
قانون، انجام هرگونه عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر 
هویت دماوند شود از ارتفاع 2هزار و 200 متر به باال که 

عرصه کوه محسوب می شود، ممنوع است.
روز گذشته هم تصاویر جدیدی در فضای مجازی منتشر 
شد که نشان می داد برای برپایی چهار »ایگلو« در ارتفاع 
باالی 4هزار و 200 متری، زیرســازی هایی انجام شده 
اســت که به گفته کنشگران، به نوعی تعرض به میراث 
طبیعی ملی دماوند محسوب می شود و کاربری موقتی 

بودن این سازه ها را زیرسؤال می برد.
حــاال کاربران فضــای مجازی به همــراه جمعی از 
فعاالن محیط زیســتی اقدام بــه راه اندازی کمپینی 
بــرای پاســخگویی مســئوالن به ساخت وســاز در 
ارتفاعات دماوند کرده اند. در پایان بخشــی از پست 
اینســتاگرامی عباس محمدی ـ دوســتدار طبیعت 
و دیده بــان کوهســتان ـ را در این بــاره می خوانید: 
»لج بــازی با مدافعان محیط زیســت دماوند! در روز 
بیســت و ششم مردادماه، در نشســتی که در محل 
فدراســیون کوهنــوردی برگــزار شــد، رئیس این 
فدراسیون و مسئول امور پناهگاه ها گفتند فدراسیون 
قصد برپا کردن چهار »ایگلو« در دماوند را ندارد. اما 
آن ها با همکاری هال احمر به ســرعت سه ایگلوی 
جدیــد را برپا کردند که با یک ایگلوی قبلی، در واقع 
چهار پناهگاه جدید در نزدیکی دو پناهگاه قبلی یال 
جنوبی دماوند اضافه شده اســت. این عمل مصداق 
بارز تخریب محیط زیســت دماوند اســت. تا پیش 
از این دماوند زیر فشــار گردشــگری، کوهنوردی و 
اسکای رانینگ های غیرمســئوالنه، درحال از دست 

دادن جاذبه ارزشمند خود بوده است...«.

عشایر  و »برنو«هایشان

قدس زندگی : پنجم مهر ۵۹ ســازمان  ملل هنوز مشغول بحث و اظهارنظر 
درباره جنگ و آتش بس بود و در  همان  حال، ارتش رژیم بعث در خاک ایران 
به هر سو که می توانســت، آتش می گشود. »فارس« در گزارشی از آن روزها 

می نویسد. 
دشمن پشت دروازه برخی شهرهای ایران به مشکل خورده بود. در خرمشهر 
گروهی از تانک ها و سربازان که قصد ورود به شهر را داشتند با مقاومت مردمی 
مواجه شدند و عقب نشینی آنان سه کامیون پر از مهمات برای ایرانی ها غنیمت 
گذاشــت و چه غنیمت باارزشی! مدافعان شهر در خرمشهر فقط مردم بومی 
نبودند؛ دالورانی هم بودند از پادگان دژ خرمشــهر و تکاوران نیروی دریایی 
بوشــهر و گروه هایی از پاسداران سپاه. بهترین ســاح هایی هم که داشتند 
موشــک ضدتانک تاو بود و خمپاره ۱20 و آر پی جی و همه این ها اما محدود 
بود. مقاومت خرمشهری ها و آبرویی که از ارتش صدام برده بودند در رسانه های 
دنیا خیلی بازتاب داشــت و هر روز خبر حماســه ایرانی مخابره می شد. یک 
نمونه اینکه روزنامه رویترز در ششــمین روز جنگ درباره خرمشهر نوشت: 
»گزارش های امروز نشان می دهد نیروهای مجهز به تانک و توپخانه عراق برای 
تصرف خرمشهر حمله شدیدی را آغاز کردند که با مقاومت سخت نیروهای 
ایرانی مواجه شد«. در گیانغرب، امکانات نظامی برای مقابله با یورش تانک ها 
کمیاب تر بود و نیروی های نظامی هم کم بودند. به جایش این عشایر بودند و 
تفنگ های »برنو« و  »ام یک« شان. تانک ها و خودروهای جنگی عراق تا پیش 
از رسیدن به گیانغرب می تاختند، ولی وقتی به این شهر می رسیدند انگار از 

نفس می افتادند.
عشایر، روزها مقابلشان می جنگیدند و شب ها هم شبیخون می زدند به لشکر 
بعثی و دمار از روزگارشــان درمی آوردند. صدام هم که به هر شهری در ایران 
طمع می کرد به در بســته می خورد در مقابل این اقدام عشایر شروع کرد به 
بمباران روستاهای غرب ایران و از همه بیشتر روستاهای کرمانشاه و به خصوص 
گیانغرب. جنگ صدام با انقاب اسامی ایران شده بود جنگ صدام با مدافعان 

انقاب، با مردم ایران.
شاید برای همین روز پنجم مهر، میگ های عراقی در غرب کشور به روستاهای 
کرمانشــاه و در جنوب به آبادان و اهواز و همچنین به شــهرهای همدان و 
مریوان و ســنندج حمله کردند. در مقابل، نیروی هوایی ایران نیز به پل ها و 
مراکز مخابراتی و تأسیسات نفتی و نظامی عراق حمله کرد و کار مهم تر اینکه 
تعدادی از یگان های زرهی ارتش بعثی در داخل خاک عراق را بمباران کردند. 

نتیجه آنکه دست کم 40 تانک عراقی نابود شد.
در ششمین روز جنگ تحمیلی، امام)ره( هم سخنرانی کرده و به دالوری های 
عشایر اشاره کردند: »این وحدت و انسجامی که امروز بین ملت دلیر و ارتش 
و ســپاه شجاع دیده می شود، در تاریخ ایران و جهان بی  سابقه است... جنگ، 
جنگ اســت و عزت و شــرف میهن و دین ما در گرو همین مبارزات است و 
میهن از جان عزیزتر ما امروز منتظر است تا یکایک فرزندان خود را برای نبرد 
با باطل مهیا سازد... امروز، روزی است که بر تمام ملت واجب است با سربازان و 
پاسداران اسام و ایران همکاری الزم و نزدیک داشته باشند. امروز، روزی است 

که  عشایر عزیز و غیور ما از مرزهای کشورشان باید دفاع نمایند«.
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 گفت وگو با شفیع آقامحمدیان از دبیران جشنواره بین المللی فیلم  مقاومت درباره یک بخش جدید

»سینمای سامری« حقیقت  دین را تحریف می کند

همه  مستأجریم...
ساری: رفیق ساروی توی اینستا اشکمان را درمی آورد. عکسی که استوری کرده 

مثل شلیک گلوله مستقیم است به قلب... ناکار کرده... ناسور کرده.
تصویر زن و مرد و کودکی را گذاشته که پشت به عکاس، روی زیراندازی نشسته اند 
در خیابان. توی سوز پاییز، سقفشان شده آسمان و تشکشان زمین. در عکس نوشت 
آورده خیابان خواب نیســتند! اجاره عقب افتاده به صاحبخانه دارند و چهار شب 
است کاروبارشان کشیده به بی خانگی؛ که مادر خانواده بیمار و جناب موجر اسباب 

منزلشان را بابت کرایه نپرداخته، ضبط کرده.
نمی توانم از خودم نپرسم مگر محرم نیست؟ کرونا نیست؟ چندرغاز انسانیتمان 

کجا رفته؟
قائمشــهر: وســط گپ و گفت یکهو می زند روی ترمز همکار خوش مشــرب 
قائمشهری ام. انگار یاد موضوع مهم تری از ترجمه و کار روزمره افتاده باشد با لحنی 
متفاوت و مفتخر می گوید: نگفتم مادرپدر همســرم چکار کردند نه؟ اگر بشنوی 

کیفور می شوی. اصاً از کجا معلوم که سوژه یادداشتت نشود؟
بی سروصدا و بوق و کرنا، یک روز نیم پیلوت خانه شان را خالی کردند. بچه ها که 

ازشان پرسش می کردند چرا؟ جوابشان فقط یک کلمه بود؛ برای رضای خدا. 
باالخره مدتی گذشت و آن ها که باید می آمدند، آمدند. آقای میانسالی با دو فرزند؛ 

بی اسباب و اثاث.
قصه چندوقت بعد رو که شد فهمیدیم آن ها مهربانی و همسایگی را در حق همسایه 
گرفتارشان تمام کردند. این جور که توی ساختمانشان، موجر و مستأجری نیست. 

مشهد: از وقتــی به یاد دارم آدم های خّیر را با چشم خاصی دیده ام. شاید به این 
خاطر که از کودکی توی گوشم خواندند آن ها دنیا را آباد می کنند. 

پای لپ تاپ، خبر می نویسیم که پیامکی می آید از دوردست های قشنگ؛ از خراسان؛ 
از طرف همکاری که می دانیم خیرخواهی توی خونش است. از خانواده ای نوشته 
که مشکل مالی دارند و از سرپرست خانواری که درآمدش کفاف خانه داری اش را 

نمی دهد.
به صفحه نمایشــگر نگاه می کنیم، به خبر نصفه نیمه پُر آمــار و ارقام و به اخبار 

بزرگ تری که دوروبرمان نفس می کشند و درحال وقوع اند.
آه کشان سرمان را می گیریم باال و به سقف مسکنمان خیره می شویم، به خانه ای 
کوچک در میان میلیون ها خانه شهر و اسامی ناجی ها و ظالمان توی سرمان صف 

می بندد.
پی نوشت:کارنامه ها را داده اند. جواب ارشد آمده. »برادرخان« با رتبه ای تمیز، عامه 

طباطبایی پذیرفته شده. خودمان و خودش غرق شادی و شکریم.
پاییز عجیبی است، سال عجیبی، دنیای عجیبی... اگر مراقبت نکنیم، اگر نجنبیم و 
حواسمان نباشد؛ کارنامه به دست می فهمیم قبول نشده ایم... آسان نیست اما سخِت 

سخت هم نیست... خدا ارحم الراحمین است!

آن روزها

روزمره  نگاری

پرسپولیس - السد در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیاپرسپولیس - السد در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا

 فینال زودرس غرب فینال زودرس غرب
11 10

10

11

عزت اللهی در گفت و گو با قدس: 

 لیگ دانمارک 
حکم دورخیز را دارد 

حواس کسی به پرونده های سنگین در فیبا و FIVB هست؟

بازیکن خارجی در فوتبال ممنوع 
در بسکتبال و والیبال آزاد!

فعالً حذفی در کار نیست

 مشکالت اساسی
در مجوز حرفه ای استقالل

رقیه توسلی

از حواشی درج نام مادر در کارت ملی تا ساخت و ساز غیرقانونی در ارتفاعات بلندترین آتشفشان آسیا

تکثیر تخم اژدها در دماوند!
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حمیدرضا خداشناس: تیم فوتبال پرسپولیس با برتری 
مقابل الشــارجه امارات در آخرین بازی مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آســیا 10 امتیازی شــد و به عنوان تیم 
نخســت گروه c صعود کرد و حــاال باید به مصاف تیم 
قدرتمند السد برود که با شکست برابر سپاهان به عنوان 
تیم دوم گروه پای به به مرحله یک هشتم نهایی گذاشته 
اســت هر چند ژاوی در دیدار مقابل سپاهان کشورمان 
هوشمندانه به نفرات اصلی خود استراحت داد و نفراتی 
مثل بونجاح مهاجم زهردارش، هیدوس، تاباته، مایکون و... 
استراحت کردند تا آن ها با انرژی و بدون خستگی مقابل 
پرسپولیس قرار بگیرند؛ آنچه که کادر فنی پرسپولیس 
باید حواســش به آن جمع باشــد و گول شکست السد 

مقابل سپاهان را نخورند.

دربی آسیا #
دیدار شاگردان یحیی با شاگردان ژاوی هرناندز عصر امروز 
و ساعت 17:10 در ورزشگاه اجوکیشن سیتی دوحه برگزار 
خواهد شد. دیداری که به نوعی شاید بتوان از آن به عنوان 
دربی آسیا نام برد؛ چرا که این دو تیم در سالیان اخیر چند 
بــار رو در روی هم قرار گرفته اند و بازی های جذابی را به 
نمایش گذاشته اند. بدون شک حضور ژاوی هرناندز ستاره 
سال های نه چندان دور بارسلونا و تیم ملی اسپانیا و حضور 
ستارگان نامدار و گران قیمت در تیم السد قطر خود گویای 
تفاوت دو تیم از لحاظ امکانات سخت افزاری و نرم افزاری 
است، اما انگیزه، استعداد بازیکنان ایرانی نشان داده است 
که برای رسیدن به موفقیت تنها پول کافی نیست. دیدار 
پرسپولیس با تیم اللیگایی السد قطر یک بازی هیجان 
انگیز است و می توان گفت برنده این مسابقه می تواند یکی 

از شانس های مسلم فینالیست شدن باشد.

کفه سنگین ترازو به سمت پرسپولیس#
دو تیم پرسپولیس ایران و السد قطر در ادوار لیگ قهرمانان 

آسیا 6 بار رو در روی هم قرار گرفته اند که البته نماینده 
کشــورمان از لحاظ آماری بر حریف قطری اش برتری 

دارد. پرسپولیس از 6 تقابل با السد سه بار به پیروزی 
رســیده و دو مرتبه شکســت خورده و یک بار هم 

امتیاز ها را با حریف قطری اش 
کرده  تقســیم 

است. 

یــن  خر آ
دیدار این دو 

تیم اردیبهشت سال گذشته در 
قهرمانان  لیگ  گروهی  مرحله 
آسیا برگزار شد که پرسپولیس 
پس از شکست در بازی رفت 
به دنبال انتقام از السد بود که 
در نهایت توانست این تیم را 
در ورزشگاه مملو از تماشاگر 
آزادی با درخشــش و گلزنی 
علیپــور و ترابــی ۲ بر صفر 
شکســت دهد. از نکات قابل 
توجه این دیــدار این بود که 
ژاوی هرناندز اســطوره فوتبال 
اسپانیا و بارسلونا در ورزشگاه 
آزادی و مقابل هواداران ایرانی 

از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. 
حال باید دید هفتمین تقابل این 
دو تیم در مرحله یک هشتم 

نهایی لیگ قهرمانان آســیا 

چه نتیجه ای را در پی خواهد داشــت کــه امیدواریم این 
پرسپولیس باشد که راهی یک چهارم نهایی شود.

گل محمدی: یک ستاره داریم که آن #
هم پرسپولیس است 

یحیی گل محمدی در نشست خبری پیش از بازی 
با السد اظهار کرد: با یکی از بهترین و قوی ترین 
تیم های این دوره باید بازی کنیم. السد با مربی 
خوبش، یکی از مدعیان کسب جام است. وی 
افزود: ما هم در چند دیدار اخیر نشان داده ایم 
به معنای واقعی یک تیم هســتیم و یک ستاره 
داریم که آن هم پرســپولیس است. 
فکر می کنم حریف ســتارگان و 
دارد  زیــادی  خوب  بازیکنان 
که کارمان را سخت می کند. 
تصریح  پرسپولیس  سرمربی 
کرد: باید تمرکــز زیادی برای 
مهار بازیکنان السد و استفاده 
داشته  فرصت ها  از  خوب 
اهلل  ان شــاء  باشــیم. 
بازی  مثــل  بتوانیم 
قبلــی که نشــان 
دادیــم تیم خوب 
و بزرگی هستیم، 
خوبی  عملکرد 
باشیم. داشته 
گل محمدی 
داد:  ادامــه 
به  خیلی  خودم 
امیدوارم.  بازیکنان 
اگــر باور داشــته 
می توانیم  باشــند 

بــازی را ببریم، این اتفاق رخ می دهد. امیدوارم در نهایت 
دیدار خوبی باشد که نتیجه اش هم به سود ما باشد.

حسینی: دیدار سختی برای هر دو تیم است#
سیدجالل حسینی در نشســت خبری پیش از بازی با 
الســد اظهار داشت: تا االن دیدارهای سختی را با فاصله 
کم پشت سر گذاشته ایم ولی مرحله حذفی است و فکر 
می کنم دو تیم پرقدرت با هم بازی دارند. وی افزود: با یک 
تیم کامل و سازماندهی شده بازی داریم. السد نشان داده 
کادر فنی و بازیکنان قوی دارد. ما هم پرسپولیس هستیم 
و آماده یک دیدار سخت که برای هر دو تیم دشوار است. 
امیدوارم یک فوتبال زیبا باشــد و جذابیت زیادی برای 
تماشــاگران داشته و در نهایت هر تیمی شایستگی دارد 
موفق باشد. وی عنوان کرد: باز هم تأکید می کنم دیدار 
ســختی برای پرسپولیس و السد است و این گونه نیست 
که اسم ها بازی کنند بلکه دو تیم با هم بازی دارند. برای 
یک دیدار سخت آماده هستیم و فکر می کنم اگر در قالب 

تیمی باشیم، می توانیم کارهای بزرگی انجام بدهیم.

ژاوی: پرسپولیس پرشورترین تیمی است که #
در زندگی ام دیدم

ژاوی هرناندس در نشســت خبری پیش از بازی تیمش 
مقابل پرســپولیس اظهار کرد: برای رسیدن به پیروزی 
و صعود به مرحله یک چهارم نهایی بســیار هیجان زده 
هستیم. با پرسپولیسی بازی داریم که بهترین تیم ایران 
است و می دانیم یک بازی سخت و دشوار برای ما خواهد 
بود که برای ما شــبیه به یک فینال است. سرمربی السد 
همچنین گفت: پرشورترین مسابقاتی که در طول زندگی 
حرفه ای خود دیده ام، همیشه مقابل تیم های ایرانی از جمله 
پرسپولیس بوده است. این را به بازیکنانم گفته  ام که آن ها 
همیشــه با شور و شوق زیاد بازی می کنند، به همین دلیل 

ما هم باید بسیار پرشور باشیم، چون این یک فینال است.

پرسپولیس - السد در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا

 فینال زودرس غرب

2 گل و مصدومیت سردار در پیروزی زنیت
ورزش: در چارچوب بازی های هفته نهم لیگ برتر روسیه، تیم زنیت سنت پترزبورگ که 
سردار آزمون را در اختیار دارد، از ساعت 17 دیروز در ورزشگاه گازپروم آرنا به مصاف اوفا 
پایین جدولی رفت. مهاجم ملی پوش کشورمان در این بازی عملکرد بسیار خوبی از خود 
به نمایش گذاشــت و موفق شد دو گل بزند. البته در پیروزی 6 بر صفر زنیت بازیکنان 
دیگری نیز درخشش داشتند. به عنوان مثال آرتم زیوبا هت تریک کرد و دو پاس گل 
داد تا جایزه بهترین بازیکن زمین را باالتر از آزمون به دست بیاورد. الزم به ذکر است که 

آزمون به دلیل مصدومیت در اواسط نیمه دوم زمین مسابقه را ترک کرد.

درویش وند قرارداد با ماشین سازی را پاره کرد
ورزش: دروازه بان جدید تیم ماشــین سازی پس از این که باشگاه تبریزی 
به تعهداتش عمل نکرد، از این تیم جدا شــد.درویش وند ۲۲ ســاله که در 
بازی دوســتانه این تیم نیز فیکس بود، بعد از این که نتوانست با مسئوالن 
این باشــگاه به توافق برســد، در باشــگاه حضور یافت و در اقدامی عجیب 
قراردادش را پاره کرد و به همکاری با این تیم ســبزپوش خاتمه داد. گفته 
می شــود پیشنهاد بسیار پایین ماشــین سازی به او سبب شده تا گلر سابق 

سرخ ها تصمیم به فسخ قرارداد بگیرد.

جهانبخش کار خودش را مقابل منچستر کرد!
ورزش: ســتاره ایرانی برایتون در حضور کوتاه مدت خود برابر منچســتر نمایش 
درخشانی داشت که البته با امتیاز برای تیمش همراه نبود. او در حالی که به صورت 
بازیکن تعویضی به زمین آمد موفق شــد پاس گل مساوی را در دقیقه 95 به هم 
تیمی خود بدهد؛ اما تیمش چند دقیقه بعد دوباره گل خورد تا با دست خالی زمین 
را ترک کنند. جهانبخش در حالی توانست نخستین پاس گل خود را در لیگ برتر 
انگلیس به ثبت برساند که در دو بازی اخیرشان در جام اتحادیه موفق شده بود دو 

گل بزند و یک پاس گل بدهد.

صادقی: پرسپولیسی ها اینقدر هم بی رحم نیستند !
ورزش: امیرحسین صادقی ، مدافع سابق استقالل درباره اینکه گفته می شد یک 
پرسپولیسی  به خاطر استوری اش عمداً با او تصادف کرده، تأکید کرد: این تصادف 
ربطی به اســتوری که گذاشتم نداشت. پرسپولیسی ها فقط به صفحه من می آیند 
و فحاشــی می کنند. مردم آنقدر هم بی رحم نیستند. هیجان است دیگر و کاری 
نمی شــود کرد.صادقی در پاسخ به این پرسش که آیا بازهم پرسپولیسی ها را اذیت 
می کند، گفت: پرسپولیسی ها را اذیت نکرده و نمی کنم. این ها کری خوانی است و 

کل کل نکنیم که روزمان شب نمی شود. 

حمیدرضاعرب:حضور درلیگ دانمارک و بازی درتیم وایله 
که اسم و رسم آن چنانی درفوتبال اروپا ندارد، مارا به سمت 
پسر گیالنی فوتبال ایران می کشد. سعید عزت اللهی جزو آن 
دسته لژیونرهایی است که سروصدای زیادی به پا نکرده است 
و کمتر خبری از او در رسانه ها می شنویم. سعید اما اهداف 

بزرگی درسر دارد.

چه شــد ناگهان درلیگ دانمارک آفتابی س
شدی؟ قرار بود به ایران بیایی.

ابتدا درباره بازگشــت به لیگ ایران به شما توضیح 
بدهــم. من ازچند تیم ایرانی پیشــنهاد داشــتم 
و می توانســتم بیایــم اما جزو اهــداف من نبود و 

نمی خواستم فعالً در ایران بازی کنم. دوست 
داشــتم به چالش فوتبالی ام در اروپا ادامه 
بدهم و بتوانم در این راه قدم خوبی بردارم. 
دلیل خاصی هم نداشــت کــه به ایران 
برنگشتم. می  خواستم در اروپا باشم که 

تیمی از دانمارک بــه نام وایله من را 
خواســت. من هم چون با روستوف 

قــرارداد داشــتم تابــع تصمیم 
آن ها بودم. لیــگ دانمارک در 

پیشرفت  اخیر  ســال های 
قابل مالحظه ای داشته 

بازیکنــان  و  اســت 
زیادی را به کشورهای 

معتبرتر فرستاده. به همین 
دلیل حس کردم وایله می تواند ســکوی 
پرتاب دوباره من به تیم های بهتر باشــد. 
مدیران وایله و کادرفنی این تیم خیلی به 
جذب من اصرار داشتند و در جلساتی که 
داشتیم این موضوع را نشان دادند. تفکرات 
من به این باشگاه نزدیک بود و به همین 

دلیل تصمیم گرفتم لیگ دانمارک و باشــگاه 
وایله را انتخاب کنم. فکر می کنم با توجه 

به تحقیقاتی که انجــام دادم وایله و 
لیگ دانمــارک به معیارهایی که در 

ذهنم وجود داشت، نزدیکتر بود. البته شاید در کوتاه مدت 
خیلی ها انتقاد هم کرده و فکر کنند که یک گام رو به عقب 
برداشــته ام اما من اینجا هستم تا با تالش و کوشش بتوانم 
هدفی که ترسیم کرده ام را به سرانجام برسانم. امیدوارم خدا 
هم در این راه به من کمک کند و به هدف گذاری ام برســم. 
امیدوارم اتفاقات خوبی برای من رخ بدهد و بتوانم دروازه های 

جدیدی را به روی خودم باز کنم. 

درلیگ دانمارک احتماال مانند لیگ روسیه با س
بازیکنان خشن و فیزیکی مواجه خواهی شد.

همین طور است. خصوصیت اصلی فوتبال دانمارک 
بازی تحت فشــار و فیزیکی اســت. اینجا فوتبال 
درگیرانه اهمیت دارد و تیم ها به جز بحث 
تاکتیک و فوتبال زیبا، ســعی دارند از 
لحاظ فیزیکی برتر از حریف باشند 
و همین مســئله هم به جذابیت 
مســابقات اضافــه می کند. من 
روزی که با وایله قرارداد بستم 
ســرمربی ام به من گفت از تو 
انتظار داریم در لیگ دانمارک 
خوب بجنگی و فیزیک بدنی ات 
به نحو احسن استفاده کنی. آن ها 

از من انتظار بازی درگیرانه دارند.

 فکر نمی کنی این انتقال بازگشت س
به عقب باشد؟ 

برایم اهمیتی ندارد که چه می گویند. من 
یک روزی در انگلیس و باشــگاه ردینگ 
در ترکیــب ثابت حضور داشــت که یک 
مصدومیت بدموقع ســراغم آمد و فرصت 
حضــور در زمین را از مــن گرفت. اما یک 
فوتبالیســت برای رسیدن به هدفش باید 
یک دورخیز کند و انرژی بیشتر بگذارد تا 
جهش بهتری داشته باشد. لیگ دانمارک و 
باشگاه وایله برای من حکم همان دورخیز 

را دارد.

ورزش: شــاید تصور این باشــد که باشگاه های حاضر 
در لیــگ برتر والیبال و بســکتبال در ســال های اخیر 
خوش حساب بودند و توانستند با خارجی هایی که وارد 
ایران شدند، به خاطر دستمزد پایین تری که نسبت به 
فوتبالیست ها داشتند، تسویه حساب کنند، اما اینطور 
هــم نبوده و به ویــژه در والیبال نمونه هــای زیادی از 
عدم پرداخت این بدهی هــا وجود دارد.  حاال می بینیم 
کــه این روزها بــا وجود نزدیک شــدن قیمت دالر به 
30هزار تومان همچنان باشگاه های حاضر در لیگ برتر 
والیبال و بسکتبال بازیکن خارجی جذب می کنند و از 
طرف فدراســیون ها هم با وجود بدهی های سابق هیچ 

محدودیتی در نظر گرفته نشده است. 

خارجی های والیبال و بسکتبال#
در لیگ برتر والیبال که چند هفته ای اســت اســتارت 
خــورده، فعــالً 4 بازیکن برزیلــی در ترکیب تیم های 
هورسان رامسر)دو بازیکن(، شهداب یزد و خاتم اردکان 
حضور دارند.  در لیگ برتر بســکتبال هم که قرار است 
از یک ماه دیگر اســتارت بخورد، ایــن روزها تیم ها در 
پی جذب بازیکن خارجی هســتند. شهرداری گرگان با 
»پری پتی« بازیکن آمریکایی خود تمدید قرارداد کرده 
و شــیمیدر خبر از جذب دو بازیکن از قاره آمریکا داده 
اســت. »کلوین آمایو« اهل کشــور کانادا سابقه بازی در 

لیگ های NCAA آمریکا، گرجستان و ایران را به همراه 
دارد. همچنین ایلوی وارگاس عضو تیم  ملی دومنیکن، 
ســابقه بازی در دو جام جهانی ۲014 و ۲019، حضور 
در لیگ های NCAA و لیگ کشــورهای اسپانیا، یونان، 

فرانسه، آرژانتین و برزیل را در کارنامه دارد.

والیبال؛ محرومیت 8 باشگاه از خرید بازیکن #
خارجی!

اگر اخبار والیبال را دنبال می کنید، حتما در ســال های 
اخیــر مصاحبه های تند دراگان تراویســا و پدرش علیه 
باشگاه شهرداری ارومیه و حتی فدراسیون والیبال ایران به 
چشمتان خورده که هنوز بعد از چند سال نتوانستند بدهی 
خود را دریافت کنند. اما تلخ ترین اتفاق در این زمینه سال 
گذشته رخ داد؛ جایی که تیم والیبال شهرداری ورامین 
بــه دلیل عدم پرداخت مطالبات بازیکنان خارجی اش از 
حضور در جام باشگاه های جهان سال جاری محروم شد.  
چندی پیش هم در آستانه شروع فصل جدید لیگ برتر 
والیبال اخباری به گوش رسید که باشگاه های تعاون گنبد، 
متین ورامین، شهرداری اراک، عمران شهرداری ساری و 
سایپا تهران از نقل و انتقال بازیکنان بین المللی محروم 
هســتند و سه باشگاه شهرداری ارومیه، شهرداری تبریز 
و شــهرداری ورامین نیز عالوه بر این محرومیت، امکان 

حضور در مسابقات بین المللی را ندارند!

عزت اللهی در گفت و گو با قدس:

لیگ دانمارک حکم دورخیز را دارد
حواس کسی به پرونده های سنگین در فیبا و FIVB هست؟

بازیکن خارجی در فوتبال ممنوع، در بسکتبال و والیبال آزاد!

ضد  حمله

استارت لیگ برتر؛ احتماالً از 8 آبان
ورزش: فصــل جدیــد بازی های لیگ برتر احتمــاال از 8 آبان آغاز 
خواهد شد.ســازمان لیگ هــم چنین تصمیم گرفتــه فصل جدید 
بازی های دســته اول را از 15 آبان آغاز کند. این تاریخ و هم چنین 
تاریخ شروع بازی های لیگ برتر احتمالی است. فیفا روزهای فیفا را 
در تقویم آپدیت کرده و فدراســیون های ملی می توانند برای شروع 
بازی هــای داخلی و تدارک بازی های دوســتانه برنامه ریزی کنند. 
بازی های لیگ برتر در مهر ماه شــروع نخواهد شد به این خاطر که 
تیم ملــی در تاریخ 17 و ۲1 مهر دو بازی با تیم های ازبکســتان و 

مالی انجام خواهد داد.

قایدی چشم قطری ها را گرفت
آی اسپورت: مهدی قایدی که قبل از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 
مورد توجه یک تیم قطری قرار داشــت، بعد از بازی با االهلی عربســتان 
بار دیگر زیر ذره بین مدیران باشــگاهی در فوتبال قطر قرار گرفت. احمد 
سعادتمند مدیرعامل باشگاه استقالل چندی قبل از پیشنهاد ۲ میلیون و 
600 هزار دالری به قایدی پرده برداشت و از سوی دیگر، یک تیم هلندی 

هم مهدی را در لیست گزینه های خود قرار داده است.

ناظم الشریعه: 
تصمیمی برای قطع همکاری با تیم ملی ندارم

میزان: ســرمربی تیم ملی فوتسال بزرگساالن ایران گفت: ما محکوم 
به ادامه روند چندین ماه اخیر هستیم، تصمیمی برای قطع همکاری 

با تیم ملی ندارم. 
ناظم الشــریعه با اشــاره به اخبار منتشر شــده درباره احتمال قطع 
همــکاری وی با تیم ملی فوتســال ایران، تصریح کــرد: تیم ملی در 
شرایط حساس اعزام به ازبکستان و حضور در مسابقات قهرمانی آسیا 
قرار دارد، با این حال در برخی موارد شــاهد انتشــار گمانه زنی های 
خالف واقع هســتیم. با وجود همه کم و کاســتی هایی که در برخی 
موارد وجود داشــته، اما در برهه حســاس کنونی هیچگونه تصمیمی 

برای قطع همکاری با تیم ملی ندارم. 

گزارش روز

منهای فوتبال

فعالً حذفی در کار نیست
مشکالت اساسی در مجوز حرفه ای استقالل

سینا حسینی: چند روز قبل خبری در فضای مجازی منتشر شد مبنی 
براینکه اگر استقالل تا روز پنجم مهرماه با طلبکاران خود تسویه حساب 
نکند از لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته خواهد شد!طبیعی بود این خبر 
باعث نگرانی هواداران باشگاه شود به ویژه که استقالل در مقطع کنونی 
با بحران مالی رو به رو اســت و به دلیل عدم پرداخت مطالبات وینفرد 

شفر از فعالیت در نقل و انتقاالت محروم است!
به دلیل حساسیت های موجود، داستان را پیگیری کردم که در نهایت 
مشــخص شد اصل خبر یک جوسازی رســانه ای است و هیچ خبری 
از محرومیت از حضور در لیگ قهرمانان آســیا نیست بلکه فدراسیون 
فوتبال از چند روز آینده جلســات تخصصی خود را در ارتباط با صدور 
مجوز حرفه ای آغاز خواهد کرد و بر اساس آخرین مقررات مصوب شده 
از سوی کنفدراسیون تمام باشگاه ها بایستی آیتم های کسب مجوز را 
داشته باشند که یکی از این آیتم ها تسویه حساب با طلبکاران است اما 

این به معنای حذف از لیگ قهرمانان نیست!
یک مقام ارشد در فدراسیون فوتبال با تکذیب این خبر گفت: متأسفانه 
این قبیل اخبار بیشــتر برای تزریق استرس به جامعه فوتبال منتشر 
می شــود در حالی که اصال و ابدا چنین ماجرایی وجود خارجی ندارد و 
هیچ اولتیماتومی در کار نیست البته AFC و فدراسیون باید در راستای 
برطرف ساختن مشکالت موجود اقدامات مورد نیاز را انجام دهد اما فعاًل 

بنا به حذف و اعمال محرومیت برای هیچ باشگاهی وجود ندارد.

لیگ برتر بسکتبال با ۱2 تیم 
ورزش: رئیس فدراسیون بسکتبال تأکید کرد: 16 تیم برای حضور در 
لیگ برتر اعالم آمادگی کرده اند که در اولین جلسه هماهنگی مسابقات 
مالک را حضور این تعداد تیم قرار دادیم. دو تیم هم در انتظار پذیرش 
شدن هستند. فدراســیون بسکتبال اما هیچ اصراری بر برگزاری لیگ 
برتر با این تیم تعداد تیم ندارد. چه بســا لیگ با تعداد کمتر ، مثال 1۲ 

تیم برگزار شود.
وی در مورد شرایط پتروشــیمی که هفته گذشته با تأخیر زیاد برای 
بازگشــت به لیگ برتر اعالم آمادگی کرد، گفت: این موضوع به صورت 
شفاهی به فدراسیون بسکتبال اعالم شده اما نامه رسمی در این زمینه 
از باشگاه دریافت نکرده ایم. هر زمان این نامه به دست مان برسد، روی 

پتروشیمی به عنوان یکی از تیم های متقاضی حساب می کنیم.

لیگ قهرمانان آسیا
پرسپولیس -  السد قطر

یکشنبه 6 مهر - ۱7:۱0 از شبکه سه

ورزش در سیما
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

میرکریمی با »نگهبان شب« به سینما می آید 
سیما و سینما: نوید محمدزاده، 
نخســتین بازیگر »نگهبان شب« 
به کارگردانی سیدرضا میرکریمی 
شد. طبق خبرهای رسمی منتشر 
شده، فیلم جلیلوند در مرحله تولید 
است و فیلم مانی حقیقی هم آبان  

ماه کلید می خورد و فعالً گروه بازیگران در حال تمرین هســتند. همچنین 
پیش تولید فیلم میرکریمی آغاز شــده است. »نگهبان شب« به نویسندگی 
مشــترک رضا میرکریمی و محمــد داوودی و کارگردانی و تهیه کنندگی 
سید رضا میرکریمی ساخته می شود که هفته گذشته پروانه ساخت دریافت 
کرده اســت. دســت اندرکاران این فیلم پیش بینی کرده اند »نگهبان شب« 
مرحله پیش تولید طوالنی داشته باشد و مثل ساخته های قبلی این کارگردان 
چند چهره تازه هم معرفی می شوند. فیلم قبلی سیدرضا میرکریمی با عنوان 
»قصر شیرین« با حضور در جشنواره های جهانی بیش از  ۲۰ جایزه بین المللی 
را دریافت کرده اســت. نوید محمدزاده که سال ۹۸ در فیلمی بازی نکرد و  
به سراغ بازیگری و تهیه کنندگی در تئاتر رفت  و همچنین بازی در سریال 
نمایش خانگی را تجربه کرد، سال ۹۹ را پرکار آغاز کرد و در چند ماه گذشته 

حضورش در فیلم های جدید وحید جلیلوند و مانی حقیقی اعالم شد.

تلویزیون اینترنتی اربعین آغاز به کار می کند
ایسنا: تلویزیون اینترنتی اربعین 

دیروز افتتاح شد.
امور بین الملل ســازمان صدا و 
سیما با همکاری دفتر نمایندگی 
سازمان صداوســیما در عراق و 
مشارکت معاونت فضای مجازی و 

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، تلویزیون اینترنتی »اربعین« 
را  افتتاح کردند. تلویزیون اینترنتی اربعین با طراحی یک کنداکتور  ۶ تا 
۱۰ ساعته در روز با پوشش تصویری زنده از مسیرهای پیاده روی و ارائه 

گزارش های خبری از عتبات عالیات فعالیت خود را آغاز می کند. 
با راه اندازی ۶ اســتودیو در نجف، کربال و مسیر راهپیمایی و همچنین 
یک استودیو در تهران، مراسم راهپیمایی اربعین با شکوه هر چه بیشتر و 
با هدف عمق بخشیدن به آن از طریق تلویزیون اینترنتی اربعین پخش 

خواهد شد.
همچنین دفاتر نمایندگی سازمان صداوسیما در خارج از کشور، برنامه های 

تولیدی خود را برای پخش در اختیار این شبکه قرار خواهند داد.

 سیما و ســینما/ زهره کهندل شانزدهمین 
جشــنواره بین المللی فیلم مقاومت در این دوره، 
بخش جدیدی به نام »ســینمای سامری« را به 
دیگر بخش های قبلی خود اضافه کرده اســت که 
به مسئله دشمن شناسی در سینما می پردازد، در 
حالــی که تاکنون چنین ژانر، بخش یا  نگاهی در 
مطالعات فیلم و یا جشــنواره های معتبر داخلی و 
خارجی وجود نداشته است. این بخش در راستای 
آگاهی بخشــی به جامعه درباره آنچه در سینمای 
جهان تحت سیطره صهیونیسم تولید شده و در 
اختیار مخاطبان قرار می گیرد با نمایش، تحلیل 
و بررســی آثار سینمای ســامری در دستور کار 
شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت قرار 
گرفته است. به گفته مدیران این دوره از جشنواره، 
آگاهی بخشی به جامعه درباره سینمای سامری و 
اتفاقات آن یکی از مهم ترین وظایف و رسالت های 
سینمای مقاومت و دفاع مقدس و صدالبته جشنواره 
بین المللی فیلم مقاومت است. دشمن شناسی یکی 
از رســالت های اصلی جشــنواره بین المللی فیلم 
مقاومت اســت؛ چراکه این مهــم از جمله اصول 
مقاومت به شمار می رود. به عبارت دیگر پرداختن 
به موضوع سینمای ســامری در واقع مقاومت در 
جنگ نرم است. درباره این بخش جدید جشنواره 
بین المللی فیلم مقاومت با شفیع آقامحمدیان، دبیر 
این جشنواره گفت وگو  بخش»سینمای سامری« 

کردیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

چرا پرداختن به سینمای سامری و مسئله س
دشمن شناســی در این دوره از جشنواره 

اهمیت بیشتری پیدا کرد؟
ما با مسئله جنگ نرم روبه رو هستیم که رهبری 
بارها بر آن تأکید کرده اند و ســفارش داشتند که 
درباره آن کار شــود. ما به این نتیجه رسیدیم که 
بدون شناخت دشــمن، در مسیر جنگ نرم قدم 
گذاشــتن، دشوار اســت و ما را به نتیجه مطلوب 
نمی رســاند. بر این اســاس برای دشمن شناسی 
باید دنبال راهکارهای جدی باشــیم. در گذشته 
جشــنواره فیلم مقاومت، مسائلی درباره سینمای 
صهیونیســتی را مطرح می کرد و کنفرانس های 
»افق نو« در همین راســتا برگزار می شــد که به 
حضور صهیونیست ها و البی صهیونیستی در دنیای 
رسانه اشاره می کرد، ولی »سینمای سامری« امکان 
این را می دهد که شــعاع دیدمان را گســترده تر 
کنیم. این نام برگرفته از تاریخ ادیان است، حضرت 
موســی یارانش را با معجزه نجات داد و زمانی که 
به فرمان خداوند به کوه طور رفت و پس از مدتی 
برگشت، دید که فردی با گوساله سامری، بدعت 
در مسائل دینی گذاشته اســت. در واقع گوساله 
سامری نماد بدعت و انحراف در دین و مذهب بود 

که خدا را منکر می شــد.  انبیاء و معجرات الهی را 
رد می کرد و زیر ســؤال می برد. سینمای سامری، 
وجه تسمیه خوبی برای فیلم هایی است که خواسته 
و ناخواسته در مسیر سیاست و استراتژی سینمای 
صهیونیستی قدم  بر می دارند و به تحریف اعتقادات 
مردم می پردازند. مخاطب سینمای مقاومت باید 
دشمن شناسی باالیی داشته باشد و بداند دشمن 
هر بار در سینما در چه قالبی مفاهیم صهیونیست 

را به او القا می کند. 

ناخواسته س فیلمسازی  است  ممکن  یعنی 
وارد جریان بدعت گذاری در دین شود؟

در سینمای جهان کارگردانان مذهبی بسیاری 
حضور دارند که خواســته و ناخواسته مفاهیم 
صهیونیســت را گسترش و اشــاعه می دهند. 
ممکن اســت فیلمســازی لیبرال یــا مذهبی 
باشــد، امــا تحت تأثیر تفکر صهیونیســت اثر 
خود را تولید کند. در واقع در این نوع ســینما، 
افرادی حضــور دارند که مثــل زمان حضرت 
موســی)ع( با اینکه معجزه گذر از دریا را دیده 
بودند، اما بــا چالش به گوساله پرســتی روی 
آورده اند. سینمای  سامری به دنبال ترویج تفکر 
دنیاپرستی است. شــاید کارگردان هایی باشند 
که صهیونیســتی هم نباشــند، ولی فیلم هایی 
می ســازند که مادی گرایی را ترویج می کند یا 
وحدانیت خدا و ایمان مردم را زیرسؤال می برد. 
البته این مســائل در ســینمای صهیونیستی، 
نمود بیشــتری دارد و صهیونیســت ها از این 

نگاه بهــره جدی برده اند. در کنار این، هالیوود 
و ســینمای غرب به سمت نفی مهدویت پیش 
می رود. در این راســتا »ســینمای ســامری« 
گســتردگی اندیشــه و دشمن شناسی را برای 
ما ســهل الوصول می کند و وســعت نگاهمان 
نســبت به دشمن شناسی بیشــتر می شود، به 
همین دلیل جشنواره مقاومت، بخش سینمای 
ســامری را به عنوان راهکاری بــرای مقابله با 
جنگ نرم دشمن مطرح کرد تا این مباحث در 
ســینمای کشورمان و دیگر کشورهای اسالمی 
که به دنبال مبارزه با استکبار و عدالت خواهی 

هستند، جدی تر شــود. برای بررسی و واکاوی 
ایــن موضوع  از اســاتید داخلــی و میهمانان 
خارجی اســتفاده کردیم و این گفت وگوها به 
صــورت ضبطی از طریــق »نمافیلم« در حال 
پخش اســت. قرار اســت گزیده این برنامه از 

شبکه های مختلف سیما پخش شود. 

و س چیست  سامری«  »سینمای  مختصات 
در جشنواره فیلم مقاومت ابعاد مختلف آن 

تشریح می شود؟
جشنواره امســال فیلم مقاومت به دنبال نمایش 
برخی از آثار سینمای سامری و تحلیل محتوایی 
و حتی فنی این آثار اســت تا مخاطب با آگاهی 
بیشــتری با این قبیل تولیدات مواجه شــود. به 
همین دلیــل این بخش از جشــنواره با حضور 
کارشناســان زبده داخلــی و خارجــی برگزار 
می شــود. کارشناســانی که درباره این موضوع 
پژوهــش کرده انــد، در برنامه هــای ضبطی ما 
صحبــت می کنند. عالقه مندان بــه این موضوع 
اگر ایــن برنامه ها را دنبال کنند، مشــخصات و 
ویژگی های این ســینما برایشان روشن می شود. 
مثــاًل در فیلم هــای صاحب الزمانــی هالیوود، 
بنیادهــای ادیان الهی را نفــی می کنند و هدف 
اصلی شــان مقابله با اسالم است. این نوع فیلم ها 
تحریف واقعیت هاست. در واقع مشخصه بارز این 
فیلم ها، تحریف دین و واقعیت های دینی اســت. 
مثاًل فیلمی دارند که شــیطان از بهشــت رانده 
می شود، روی زمین زندگی می کند و او را در برابر 

فرشته ای قرار می دهند که آن فرشته از شیطان 
بدتر است. این ها همه تحریف حقیقت های دینی 

است. 

تحلیل و بررسی فیلم های سینمای سامری س
چه کمکی به فیلم سازان داخلی و فیلم سازان 
جهان اســام می کند و فیلم سازان جهان 

اسام چه تکلیفی در مقابله با آن دارند؟
این موضوع موجب گسترش وسعت دید فیلم سازان 
درباره دشمن شناسی می شود. ما پیشتر خودمان 
را به سینمای هالیوود محدود می کردیم در حالی 
که ممکن است آثار سینمای سامری در تولیدات 
داخلــی خودمان هم باشــد، اصالً ممکن اســت 
فیلمساز ربطی به سینمای غرب و صهیونیستی 
نداشــته باشــد، اما تفکری که  در آثارش نمود 
دارد، خداباوری را در ذهن مردم کمرنگ می کند. 
ما ســعی کردیم گســتره دشمن شناســی را در 
سینما وسعت ببخشــیم. لفظ سامری، مفهومی 
جهان شمول بوده و گسترده تر از صهیونیست است، 
گرچه در ظاهر این دو واژه تفاوتی با یکدیگر ندارند. 
فیلمساز می تواند صهیونیستی نباشد، اما در راستای 
تحقق اهداف صهیونیست و با تفکر غالب در این 
ایدئولوژی حرکت کند. با چنیــن رویکردی آثار 
این فیلمساز نیز در زمره »سینمای سامری« قرار 
می گیرد. این نوع سینما می تواند مفاهیمی چون 
بت پرســتی مدرن، زن بارگی، نژادپرستی و حتی 

تروریست را ترویج کند. 

سینمای هالیوود در حال نشان دادن جهان س
بدون مفهوم مهدویت و تعریف فلسفه جهانی 
بدون مهدویت است، در سینمای سامری به 

این مسئله هم پرداخته اید؟
چند سالی اســت که فیلم های صاحب الزمانی با 
تأکید بر مقابله با موضوع مهدویت در ســینمای 
هالیوود پررنگ شــده اســت که با ظهــور آقا 
امام زمان)عج( مقابله می کنند یا مسئله شیطان و 
فرشته را زمینی کرده اند. بخش سینمای سامری 
در واقــع تذکری برای موضوع مهدویت اســت. 
ســینمای ســامری همواره در حال نشان دادن 
جهــان بدون مفهوم مهدویت و تعریف فلســفه 
جهانی بدون  مهدویت بوده و هست و این موضوع 
نه فقط در ســینمای داستانی بلکه در انیمیشن 
و حتی بازی های رایانه ای هم وجود دارد. بخش 
سینمای سامری حرکت در مسیر مهدویت است و 
تالش دارد نشان دهد جهان بدون حضور خدای 
قدرتمند و موضوع مهدویت بی معناســت؛ البته 
این بخش به همه چالش ها و پرســش ها پاسخ 
نمی دهد، اما ســعی می کند در حد بضاعت خود 

در این مسیر اثرگذار باشد.

برش

واقع  در  سامری  سینمای  بخش 
مهدویت  موضوع  برای  تذکری 
همواره  سامری  سینمای  است. 
جهان  دادن  نشان  حال  در 
بدون مفهوم مهدویت و تعریف 
بدون  مهدویت  جهانی  فلسفه 
بوده و هست و این موضوع نه 
بلکه  داستانی  سینمای  در  فقط 
بازی های  حتی  و  انیمیشن  در 

رایانه ای هم وجود دارد

گفت وگو با شفیع آقامحمدیان از دبیران جشنواره بین المللی فیلم  مقاومت درباره یک بخش جدید

»سینمایسامری«حقیقتدینراتحریفمیکند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )999357( 

 آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بام چهارمحال و بختیاری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2797 و شناسه ملی 10340062764

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,03,21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران 
زاگرس چهار محال و بختیاری )سهامی عام(به شناسه ملی10680033968 ، شرکت گردشگری زرین ارمغان راهیان سعادت)سهامی خاص(به شناسه 
انتخاب  سال  دو  مدت  برای  مدیره  هیئت  اعضای  سمت  به   ،  4689586780 ملی  شماره  به  آبی  تک  افشارشهبازی  آقای  و   14008621423 ملی 
گردیدند. حسابرسی وخدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی10100517106 به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی کاربرد ارقام به 

شناسه ملی 10100364819 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1399,06,31 انتخاب گردیدند. 
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آگهی تغییرات شرکت پویا زرکان آق دره سهامی خاص به شماره ثبت 549736 و شناسه ملی 10100250643

ملی  شناسه  با  قشم  گلومینکو  گذاری  سرمایه  شرکت   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,05,29 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
10861394039 با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی 0533347300 به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کاوندگان قشم با 
شناسه ملی 10861504332 با نمایندگی آقای لطفعلی دشمه به شماره ملی 1816892084 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان 
کیش با شناسه ملی 10861394189 با نمایندگی آقای مصطفی عرب عامری به شماره ملی 0081058888 به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت 
فرا اندیشان نیک فرجام قشم با شناسه ملی 10861394307 با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی 0079030882 به سمت عضو 
هیئت مدیره و شرکت کوشش آذین قشم با شناسه ملی 10861503629 با نمایندگی آقای ابوالفضل رستم خانی به شماره ملی 4284542869 
به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها، سفته ها و اقامه هرگونه 
دعوی حقوقی و کیفری علیه اشخاص در مراجع قضایی با داشتن کلیه اختیارات ) از جمله و نه محدود به حق دفاع، انصراف، مصالحه، تعیین 
وکیل یا داور، فرجام خواهی و ... در دعاوی مطروحه ( با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی 

با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1000438(

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1000758(

 آگهی تغییرات شرکت تونل ساز ماشین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 218371 و شناسه ملی 10102597044

تغییر یافت و ماده  به شرح ذیل  العاده مورخ 1397,02,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع شرکت  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق   
و  سدسازی  و  حفرتونل  و  ساختمانی  و  عمرانی  های  پروژه  کلیه  اجرای  قبیل  از  امورپیمانکاری  کلیه  "انجام  گردید:  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه 
راهسازی و فضای سبز، طراحی و ساخت و تولید و تعمیر و نگهداری و راه اندازی و به روز رسانی کلیه ماشین آالت و لوازم دستگاه های حفر 
تونل و راهسازی و ارائه کلیه خدمات مشاوره ای بابت موارد ذکر شده و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و شرکت در نمایشگاه های داخلی 
اخذ  از  انجام موضوعات پس  قانونی  ) در صورت ضرورت  و خارجی  و حقوقی داخلی  اشخاص حقیقی  از  نمایندگی  اعطای  و  اخذ  و خارجی 

مجوزهای الزم(." 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1000759(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوائی وجهانگردی نورا سیر عالم با مسئولیت محدود به شماره ثبت 283058 و شناسه ملی 10103157314

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,02,23 و تاییدیه شماره 992303,5132 مورخ 1399,3,21 وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع 
دستی و تاییدیه شماره 10802 مورخ 1399,3,19 سازمان هواپیمائی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هوشنگ عالمی به شماره ملی 4579194810 با دریافت کلیه 
سهم الشرکه خود به مبلغ 60000000 ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید محمدمهدی عالمی به شماره ملی 0073551333 با دریافت کلیه سهم الشرکه 
خود به مبلغ 40000000 ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ 200000000 ریال به مبلغ 100000000 ریال کاهش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می باشد : سامان ابراهیمی به شماره ملی 3790056057 دارای مبلغ 1000000 ریال 

سروش ابراهیمی به شماره ملی 3732462511 دارای مبلغ 99000000 ریال 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1000760(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آریانام شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 202794 و شناسه ملی 10102445039

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,06,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای داود خادمی سهی به شماره ملی 0040839133 
با پرداخت 720000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 800000000 ریال افزایش داد. آقای سبحان خادمی سهی به شماره 
ملی 0023122803 با پرداخت 90000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 100000000 ریال افزایش داد. خانم الهام ربیعی 
به شماره ملی 0059098562 با پرداخت 90000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 100000000 ریال افزایش داد. در نتیجه 
سرمایه شرکت از مبلغ 100000000 به 1000000000 ریال افزایش و ماده چهار اساسنامه بنحو مذکور اصالح می گردد. لیست بعد از افزایش سرمایه 

بشرح فوق است 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1000761(

 آگهی تغییرات شرکت البرز تاسیسات سورن با مسئولیت محدود به شماره ثبت 383123 و شناسه ملی 10320329562

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,09,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره بمدت نامحدود به 
قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای محمد مهدی مزینانی به شماره ملی 0072794216 به سمت رئیس هیئت مدیره و عضوهیئت مدیره و آقای مجید 
مزینانی به شماره ملی 0067030483 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضوهیئت مدیره و آقای مجید سرشوق به شماره ملی 1289380260 به 
سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره . کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاءدار با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا مدیرعامل با یکی 
از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . کلیه مکاتبات اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر است . 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1000763(

 آگهی تغییرات شرکت پیمانکاری آسفالت کوهسار نصف جهان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 478518 و شناسه ملی 10260598701

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,02,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدی نیازی به شماره ملی 1272709027 با پرداخت مبلغ 500000 ریال 
به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت اسداله نیازی به شماره ملی 4032232431 با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 80500000 
ریال افزایش داد سرمایه شرکت از مبلغ 200000000 ریال به مبلغ 201000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. لیست شرکاء پس از 
افزایش به شرح ذیل می باشد : سعید نیازی به شماره ملی 4020073589 دارای مبلغ 49000000 ریال هاجر تقی زاده اصفهانی به شماره ملی 1292481013 دارای 
مبلغ 500000 ریال داود پاک نهاد به شماره ملی 1289129568 دارای مبلغ 500000 ریال عبداله نیازی به شماره ملی 4030362591 دارای مبلغ 70000000 ریال 

مهدی نیازی به شماره ملی 1272709027 دارای مبلغ 500000 ریال اسداله نیازی به شماره ملی 4032232431 دارای مبلغ 80500000 ریال 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1000764(

آگهی تغییرات شرکت پیمانکاری آسفالت کوهسار نصف جهان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 478518 و شناسه ملی 10260598701

با دریافت  به شماره ملی 1292481013  : هاجر تقی زاده اصفهانی  اتخاذ شد  العاده مورخ 1398,02,28 تصمیمات ذیل  استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق  به   
کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 500000 ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید داود پاک نهاد به شماره ملی 1289129568 با دریافت کلیه سهم الشرکه 
خود به مبلغ 500000 ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ 201000000 ریال به مبلغ 200000000 ریال کاهش یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می باشد : سعید نیازی به شماره ملی 4020073589 دارای مبلغ 49000000 ریال عبداله 
نیازی به شماره ملی 4030362591 دارای مبلغ 70000000 ریال مهدی نیازی به شماره ملی 1272709027 دارای مبلغ 500000 ریال اسداله نیازی به شماره ملی 

4032232431 دارای مبلغ 80500000 ریال 
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آگهی تغییرات شرکت پیمانکاری آسفالت کوهسار 
ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  جهان  نصف 

478518 و شناسه ملی 10260598701

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
سعید   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,02,28
سمت  به   4020073589 ملی  شماره  به  نیازی 
رئیس هیئت مدیره اسداله نیازی به شماره ملی 
4032232431 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
به   1272709027 ملی  شماره  به  نیازی  مهدی 
اوراق  کلیه  گردیدند  انتخاب  عامل  مدیر  سمت 
و  عادی  اوراق  و  شرکت  وتعهدات  مالی  واسناد 
اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا آقای عبداله 

نیازی منفردًا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
ثبت  اداره  کشور  اسنادوامالک  ثبت  سازمان 
)1000765( تهران  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت 
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ش�هرداری اس�دآباد در نظر دارد پروژه ه�ای ذیل و الذک�ر را از طریق مناقصه و 
اس�تعالم بهاء به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید لذا متقاضیان جهت شرکت 
می توانند به س�امانه ستاد مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ها و ارائه پیشنهادات خود 

اقدام نمایند.
محل تامین اعتبارمبلغ برآوردشرحردیف

اعتبارات استانی7/460/000/000پروژه جاده سالمت)محوطه سازی(1

اعتبارات داخلی3/250/000/000پروژه جدولگذاری2

اعتبارات داخلی1/600/000/000پروژه ساخت پایه هواپیما و المان شهدای خلبان 3

آگهی مناقصه

شهرداری اسدآباد
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