
جگرگوشه
در هفتــه دفاع مقدس بیشــتر از رزمندگان 
و شــهدای جنگ تحمیلــی و همچنین از 
عملیات هــای مختلف یاد شــد و کمتر به 
فکر کســی خطور کرد درباره مادران شهدا و 
رزمنــدگان حرف بزند. صفحه توییتر ریحانه 
منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم 
رهبری به نقل از ایشــان نوشت: »در زیارت 
خانواده های شهدا، اغلب اوقات مادران شهید را شجاع تر و مقاوم تر از پدران یافتم. مگر 
محبت مادر را می شود با محبت پدر مقایسه کرد؟ روح لطیف زنانه، آن هم نسبت به 
جگرگوشه، این را پرورش بدهد، بزرگ کند مثل دسته  گل، بعد راضی بشود که او 

برود میدان جنگ و به شهادت برسد«.

تحریف است 
اخبار و حاشیه های درگیری میان دو کشور 
ارمنســتان و آذربایجان که راکت هایشان به 
مرزهای ایران هم رســیده، فضای خبری و 
رســانه ای را پر کرده و خیلی ها سعی دارند 
آن را جنگ میان دنیای اســام و مسیحیت 
جلوه بدهند. یک فعال رسانه ای در خصوص 
جنگ میان آذربایجان و ارمنستان در صفحه 
توییتری خود نوشت: »باید دانست ترویج روایت جنگ آذربایجان و ارمنستان به مثابه 
نبرد جهان اسام با جهان کفر یا مسیحیت، یک تحریف رسانه ای است؛ آن هم در 
زمانی که در طرف به ظاهر اسامی اش ترکیه  عضو ناتو اردوغان با همراهی مزدوران 

القاعده ای اش و الهام علی اف، این شریک راهبردی رژیم صهیونیستی قرار دارند«.

حاال جدی بگیرید
درباره سیاســت های غلط کنترل جمعیت 
در دهه های پیش، پدیده سالمندی و پیری 
جمعیت و خطراتی که برای کشورمان دارد 
تا امروز زیاد گفته و شــنیده ایم. حتی رهبر 
انقــاب هم مدتی پیش در ایــن باره تذکر 
دادند. این روزها هم دوباره هشدارها در این 
باره شــروع شــده و گویا خطر، جدی است 
اما خیلی ها آن را جدی نگرفته اند. پیمان علیشاهی، کاریکاتوریست ضمن انتشار 
کاریکاتوری که می بینید، در توییتر نوشت: »وقتی رهبری از پیشرفت تولید صحبت 
می کردن، دنبال مذاکره رفتیم و اقتصادمون شد این! حال از پیری جمعیت میگن، 

باز هم جدی نگیریم تا چندسال دیگه پیرترین کشور جهان بشیم«.

رودخانه کتاب
در مورد کتاب و کتاب خوانی همه جور ابتکار 
دیده بودیــم اما خداوکیلی کدامتان تا امروز 
رودخانه کتاب دیده بودید؟ علی دارابی، عضو 
هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت: »اینجا تورنتو کانادا و 
رودخانــه ای که برای جلب توجه مردم برای 
کتاب خوانی و مطالعه است. ایرانیان سابقه و 
تاریخ درخشانی در فرهنگ و هنر داشته اند. سهم ما در این زمانه از تاریخ در تألیف 
کتاب های معروف و بین المللی و جهانی چیست؟ مثنوی مولوی، حافظ، سعدی، 
شاهنامه فردوسی و رباعیات خیام در زمره ١٠٠کتاب برتر و پرفروش قرن بیستم 

بوده است. به راستی ما چقدر اهل مطالعه و کتاب خوانی هستیم؟«

 قدس زندگی »شــهره بیات« را احتمــاالً تا پیش 
از دی ســال گذشــته خیلی ها نمی شــناختند. این 
داور بین المللی شــطرنج اما در جریان یک مســابقه 
بین المللی در والدی وســتک روســیه، بدون حجاب 

ظاهر شد تا نامش به سرعت سر زبان ها بیفتد.
در ابتدا خیلی ها احتمال دادند که شــاید روســری او 
به صورت اتفاقی از روی ســرش افتاده اما فقط چند 
ســاعت پس از انتشــار تصاویر جنجالی او در فضای 
مجازی، بیات با یکی از رسانه های بریتانیایی مصاحبه 
کرد و گفت که به دلیل انتشــار تصاویر بی حجابش در 

فضای مجازی، از بازگشت به ایران می ترسد!
ایــن داور شــطرنج مدتی بعــد هــم در مصاحبه با 
»بی بی ســی« اعام کرد که قصد بازگشــت به ایران 
را ندارد و قصد دارد در انگلســتان پناهنده شــود. او 
به بی بی ســی گفته بود: »موبایلم را روشــن کردم و 
دیدم عکس من در همه رســانه های ایران است. آن ها 
می گفتند من به این دلیل روســری سر نکردم، چون 

می خواستم به حجاب اعتراض کنم«.
ماجرای کشف حجاب بیات با همه فراز و نشیب هایش 
اما فقط چند هفته بعد در ال به الی اخبار شــیوع کرونا 
در جهان گم شــد تا اینکه روز گذشــته گزارشی در 

ارتباط با او در روزنامه »تلگراف« به چاپ رسید.

انتخاب دیگری نداشتم#
شــهره بیــات در جریــان مصاحبه اش با بی بی ســی 
همــان زمان اعام کرد:»مردم حق دارند لباســی که 
می خواهند بپوشند را انتخاب کنند، این نباید اجباری 
باشــد. من تحمل می کردم به ایــن دلیل که در ایران 

زندگی می کردم و انتخاب دیگری نداشتم«.
او همچنیــن گفته بود که بســیاری از زنان ایرانی به 
دلیل اعتراض به حجاب در زندان ها هســتند و او هم 
در صورت بازگشــت به کشورش، به چنین سرنوشتی 

دچار خواهد شد!
اظهــارات ضدایرانــی او، مصاحبه اش با رســانه های 
ضدانقــاب و پررنگ شــدن اخبار مرتبط با کشــف 
حجابش در فضای مجازی، همه نشان از این داشت که 
روسری بیات برخاف گفته خودش به صورت اتفاقی 
از روی ســرش نیفتاده و او از مدت ها پیش برای این 

اقدامش برنامه ریزی کرده بوده است.

پس از 9 ماه#
حــاال و پس از گذشــت حــدود 9 مــاه از ماجرای 
کشف حجاب شــهره بیات که اکنون در انگلستان به 
ســر می برد، او در مصاحبه ای اختصاصــی با روزنامه 
»تلگــراف«، مدعی شــده که ریشــه های خانوادگی 
»یهودی« داشــته و سال ها مجبور بوده نقش یک زن 
مســلمان را بازی کند، چراکه جرئت نداشــته مذهب 

واقعی اش را آشکار کند!
گزارش تلگراف می نویســد: شــهره بیات در حالی که 
برای نخســتین بار، سال نو یهودی را جشن می گیرد، 
بسیار خوشــحال است، چراکه در ایران اجازه این کار 

را نداشته است! 
این در حالی اســت که یهودیان ایران، با وجود تعداد 
بســیار اندک خود در قیاس بــا جمعیت کل، نماینده 
در مجلس دارند، چندین عبادتگاه در ایران دارند و از 
مؤسســات و نهاد های شرعی و قومیتی خود در ایران 
برخوردارنــد و حقوق قانونی و مدنــی آنان در قانون 

اساسی تضمین شده است.

خون به پا می شود!#
شــهره بیات در توضیح یهودی بودنش مدعی می شود 
که مادربــزرگ یهودی اش به نام »مــری« در دوران 
جنــگ جهانی دوم از باکو بــه ایران مهاجرت می کند 
و از آن به بعد مجبور می شــود نقش یک زن مسلمان 
را ایفا کند! شــهره بیات پس از ایــن می گوید که او 
ریشه »یهودی« دارد و اگر مقامات ایرانی می دانستند، 
او هیچ وقت عضو هیئت مدیره فدراســیون شــطرنج 
نمی شــد. بیات حتی اغراق را به حد اعا می رساند و 
مدعی می شــود اگر کسی در ایران از یهودی بودن او 

خبردار می شد، قطعاً خون به پا می کرد!
نشــریه تلگراف پس از این اظهــارات به خوانندگانش 
توضیح می دهد به همین علت است که به درخواست 
پناهندگی بیات خارج از نوبت رسیدگی می شود. این 
نشریه در این باره نوشته است: »مورد او آن قدر جدی 

است که حتی به مصاحبه هم نیاز ندارد!«

از تمام حقوق شهروندی برخوردارند#
بر اساس گزارشــی که مشرق در این باره تهیه کرده، 
دســت کم چهار آرامگاه بســیار مقدس برای یهودیان 
یعنی »اســتر و مردخای« در همــدان، »دانیال نبی« 
در شــوش، »حبقوق نبی« در تویسرکان و مقبره سارا 
بت آشــر در اصفهان، صد ها سال اســت که در ایران 
فعال هستند و یهودیان بدون هیچ مانعی به زیارت آن 

می روند و مراسم مذهبی خود را هم برگزار می کنند.

عاوه بر این، هزاران یهودی در کنیســه های خود در 
پایتخت جمهوری اســامی، به صــورت منظم حاضر 
می شــوند و عبــادت می کنند. مذهــب کلیمی، جزو 
مذاهــب پذیرفته شــده در قانون اساســی جمهوری 
اسامی اســت و پیروان آن از همه حقوق شهروندان 

ایرانی برخوردار هستند. 
بســیاری از چهره های کلیمــی در حوزه های مختلف 
فرهنگی، هنری و اجتماعی مشغول به فعالیت هستند 
و حتی بیمارستانی، چون بیمارستان »سپیر« متعلق 
به کلیمیان در حال خدمت رسانی به هموطنان کلیمی 

و مسلمان است.

اتفاقی به نظر نمی رسد#
البتــه قصه یهودی بودن شــهره بیات بــه همین جا 
ختم نمی شود. او داستان هایی از این قبیل هم سرهم 
می کند که در ایران با دوســتانش لباس مردانه به تن 

می کرده و به استادیوم فوتبال می رفته است.
عاوه بر این، او مدعی می شــود کــه ایرانی ها پس از 
انتشــار تصاویــر بی حجابش در رســانه ها، به او لقب 
»دشــمن کشــور« را داده اند و معلوم نبــوده که اگر 
او به ایران باز می گشــته، چه سرنوشــتی انتظارش را 

می کشیده است!
در کنــار تمام این حواشــی اما نکته ای کــه به نظر 
می رسد آن است که عاقه مندی روزنامه بزرگی مثل 
»تلگراف« بــه قصه تقریباً خیالی یک داور شــطرنج 
ایرانی که در ایران هم به ســختی او را می شناســند، 
نمی تواند اتفاقی باشــد. عاوه بر این، پروبال دادن به 
ادعا های بدون سند و مدرک هم موردی نیست که در 
میان رسانه های معتبر مرسوم باشد. پس احتماالً حق 
با کاربران فضای مجازی باشد که می گویند اگر سروته 
ماجرا را به هــم وصل کنیم، به احتمال زیاد همه چیز 
به پروژه های ایران هراســی ختم می شــود که به طور 

مشخص توسط صهیونیست ها اداره می شوند.
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شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در جوار مزار شهدای گمنام به کار خود پایان داد  

نخستین نشان »رسول« در دستان »مجید« 

این را من نخوانده ام

قدس زندگی: یکی از نوحه های مانــدگار دوران دفاع مقدس که هنوز هم 
بخش هایی از آن در هیئت های مذهبی و میان مداحان مشــهور کشور رواج 
دارد، نوحه »هرکه دارد هوس کرببا بســم اهلل« اســت. این نوحه که به نظر 
خیلی هــا از آثار صادق آهنگران اســت در دوران دفاع مقدس حماســه های 
بسیاری آفرید و در پشت جبهه ها نیز برای بسیج نیروهای مردمی و فراخوان 
مردم کاربرد داشــت. مجله »فارس پاس« مطلبی را درباره این نوحه منتشر 
کرده که بخش هایی از آن را می خوانید: این نوحه در تمام سایت ها در زمره آثار 
حاج صادق آهنگران قرار گرفته است، اما نوا و صوت آن با دیگر آثار این بلبل 
امام خمینی)ره( متفاوت است؛ تا جایی که از خود او ماجرای آن را جویا شدیم 
که گفت: »این نوحه صدای من نیست، اما به اشتباه در اینترنت و میان مردم 
جا افتاده است که من آن را خوانده ام. این نوحه باید کار مداحی باشد که تنها 

همین اثر از او به جای مانده است و شاید به شهادت رسیده باشد.
ماجرای این نوحه شــاید مشابه دیگر نوحه ای است که با حال و هوای کربا 
در جبهه ها خوانده شد و مداح آن نیز نامعلوم بود. نوحه معروف »کربا کربا 
ما داریم می آییم« که بسیاری معتقد بودند مداح این نوحه به شهادت رسیده 
است، اما در نهایت حدود ۳٠ سال بعد از دوران دفاع مقدس و خوانده شدن این 
نوحه، در سال 9۲ حاج اکبر شریعت، مداح این نوحه پیدا شد و توسط سازمان 
اوج مورد قدردانی قرار گرفت. مداحی که درنهایت اسفند سال 9۷ درگذشت.

برای یافتن نام مداح این اثر خاطره انگیز دوران دفاع مقدس، سراغ مداحان و 
فعــاالن این عرصه در آن دوران هم رفتیم. از افرادی همچون حاج محمدرضا 
طاهری و حاج حســین سازور مداحان دوران دفاع مقدس، علی اکبر مداحی، 
مدیرستاد مرکزی هیئت رزمندگان اسام و... قضیه را جویا شدیم، اما همگی 
اعتقاد داشتند این نوحه به اشتباه به نام حاج صادق آهنگران ثبت شده است 

اما از نام مداح آن خبری نداشتند.
آخریــن امید ما برای یافتن نام مداح این اثر، نویســندگان و رزمندگانی 
همچون حمید داوودآبادی بود و او هم گفت: »مدت ها به دنبال نام مداح 

این اثر گشتم، اما موفق نشدم او را پیدا کنم«. 
این مسئله خبرگزاری فارس را واداشته که برای یافتن خواننده این نوحه 
فراخوان منتشــر کنــد و در پایان مطلب بنویســد:»این روند ما را بر آن 
داشــت تا فراخوانی در ســطح کشــور اعام کنیم تا مردم، رزمندگان و 
یادگاران دوران دفاع مقدس نام مداح این اثر خاطره انگیز را اعام کنند«. 
شــمایی که این مطلب را می خوانید اگر احتماالً نام و نشانی از این مداح 
سراغ دارید می توانید به سایت خبرگزاری فارس مراجعه کنید و دربخش 
نظرات مجله اینترنتی فارس پاس، پیامتان را بنویسید شاید نوحه خوان 

مورد نظر شناخته شود. 

سواره نظام کرونا در »قاف«
رقیه توســلی: جنگ و صلح! دوستی و راســتی!... اصاً اسمش چه فرقی 
می کند... با هن هن بسیار، قله قاف را صعود می کنم... پشت به آسانسور و رو 
به پله ها... خداییش، طبقه دهم خیلی ستم است... با اینکه پایم جواب کرده و 
نفسم باال نمی آید و کبود شده ام اما خوشحالم که حاال بقچه به بغل ایستاده ام 

روبه روی خانه اش... ما به منزل رفیقمان می گوییم کوه قاف.

»بهاره« کرونا گرفته و ریه هایش درگیر شــده و استخوان درد دارد. سه روزی 
می شود.

با غذا و آبمیوه طبیعی می آیم سروقتش. احوالپرسش می شوم.
طفلکی! صندلی گذاشته پشت در. از همان ها که بوی الکل ۷٠ درصدش طبقه 
را برداشته. خســتگی ام می ریزد وقتی می بینم با اوضاع ناجور خودش، هوای 

میهمان کوهنوردش را دارد.
امان از کرونا!

بقچه را می گذارم روی جاکفشی و می نشینم پشت در سفید.
کجا فکر می کردیم یک روز بیفتیم به این حال و روز که آسانسورترس بشویم. 
که گپ ها و عیادت هایمان پشت در بسته برگزار شود. که رفیق با اراده ام تمام 
وقــت هق هق کند آن طرف دیوار. کــه آرزوی مصافحه بماند به دلمان. که 
برای هم -هدیه- ماســک و شیلد و دارچین و سیر و آویشن ببریم. که توی 

دست هایمان اسپری حرف اول و آخر را بزند.
١٠ دقیقه از صعود من و فین فین و ســرفه های رفیق که می گذرد، با تقه ای 

به در می گویم:
بهاره جان از کی این قدر بچه ننه و نُنر شدی... گریه نکن... اگر آروم نگیری کلید 
میندازم میام تو... نفس عمیق بکش و لطف کن یک چکه رمقت را نگه دار... این 
ویروس لعنتی نباید بفهمه ترسیدی... باید حالیش کنی ازش قوی تری... آفرین 
دوست قشنگم... فشــارم دو روزه باالست، رفته جا خوش کرده رو ١5 -١4... 

یک چیزی بگو تا خیالم راحت شه. 
- آب می خوری برات بیارم؟

+ قربون صدای اشکی کروناییت برم من. نه بابا. مجهزم. 
- چی پختی؟

+ همون که غش می کنی براش. راستی »باباعبداهلل« وقتی حالتو فهمید، برات 
بِه فرستاد. گفت صلوات بفرستی پوستش بکنی، صلوات بفرستی قاچش کنی. 

گفت بِه، شفابخشه.
- یک ساعت پیش، مرجان اینجا بود. دو تا سریال برام دانلود کرده. بهم میگه 
ســیمرغ، اینا رو ببین و دووم بیار. رومو نندازی زمین. ما یک عمر پُز دادیم با 

بچه های باال در ارتباطیم. نمیری یکوقت...
می خندیــم با هم... طوالنــی و از ته دل... به خودمــان که برمی گردیم، 
می بینم واقعاً در قله قاف ایســتاده ام، جایی که باید باشم... وسط کرونا... 
در قلب شــادی و غم... در معیت ویروسی که گاهی تا پنت هاوس برجی 
می آید باال تا ناگفته هایی را بگذارد کف دســتمان. تا حالیمان کند کجای 

کاریم؟ طبقه چندم عشق؟

روزمره نگاری

آن روزها

گزارشی  از  روند نهایی شدن واگذاری استقالل و پرسپولیس به بخش خصوصیگزارشی  از  روند نهایی شدن واگذاری استقالل و پرسپولیس به بخش خصوصی

دولت از سرخابی ها دل کنددولت از سرخابی ها دل کند
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گزارش روزنامه »تلگراف« از کشف حجاب و ادعای یهودی بودن »شهره بیات«

ایران هراسی پشت میز شطرنج!

پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا به پست پاختاکور خورد

 دو قدم 
مانده به فینال

سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد

آل کثیر بهترین بازیکن 
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان
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ورزشـــیورزشـــی

سینا حســینی: واگذاری اســتقالل و پرسپولیس در 
سال های اخیر بارها به عنوان یک هدف متعالی عنوان شد 
اما هرگز وارد فاز عملیاتی نشــد ولی به نظر می رسد این 
بار ماجرا تفاوت دارد و دولت حســن روحانی بنا دارد کار 
زمین مانده واگذاری این دو باشگاه را باالخره انجام دهد.

ســلطانی فر و تیم اجرایی او وعــده داده بودند که این 
اتفاق نیمه اول شهریورماه 99 انجام خواهد شد اما همه 
چیز مطابق برنامه های از پیش تعیین شــده پیش نرفت 
تا این گمانه زنی از ســوی منتقدان مطرح شود که این 
بار هم همانند دفعات قبلی خصوصی ســازی استقالل 
و پرســپولیس در حد یک کار تبلیغاتی انجام شــده، اما 
تحقیقات میدانی خبرنگار ما حکایت از آن دارد که فرایند 
واگذاری و پیش نیازهای اولیه همگی انجام شــده و به 
احتمال زیاد در هفته پایانی مهر ماه و هفته اول آبان ماه 

مجامع دو باشگاه تشکیل خواهد شد.

وزیر استقالل و پرسپولیس #
حقیقت تلخی که در این بین وجود دارد این است که وزیر 
ورزش به واســطه جو حاکم در نظام باشگاه داری این دو 
مجموعه و تقاضاهای متعدد هواداران قرمز و آبی به عنوان 
وزیر استقالل و پرسپولیس فعالیت می کرد در حالی که به 
جز فوتبال و استقالل و پرسپولیس پنجاه و اندی فدراسیون 
ورزشی وجود دارند که بر اساس قانون باید از نگاه یکسان 

حمایتی وزارت ورزش و جوانان بهره مند شوند. 

فرمول واگذاری#
حاال ســؤال کلیدی و عمده ای که برای اهالی ورزش به 
وجود می آید این اســت که این دو باشــگاه چگونه وارد 
بورس خواهند شــد؟ در گام نخســت پس از تشــکیل 
مجامع عمومی دو باشــگاه باید حسابرسی نهایی انجام 
شود. تاکنون فرایند حسابرسی درباره سال های اخیر هر 
دو باشگاه انجام شده و تنها سال گذشته مالی حسابرسی 

انجام نشده که این اتفاق هم به زودی انجام خواهد شد.
پس از این اتفاق پرونده به ســازمان بــورس رفته و در 
نخســتین اقدام 10 درصد از سهام به عنوان سهام اولیه 
وارد بازار بورس می شود تا قیمت اولیه کشف شود، پس 
از کشف قیمت و مشخص شدن ارزش هر سهم باردیگر 
ســازمان بورس پس از مدتی کوتاه 5 درصد دیگر از کل 
ســهام را دوباره وارد بورس خواهد کرد تا حباب موجود 
در قیمت عرضه اولیه شکســته شــود، پس از این اقدام 
و مشــخص شدن ارزش هر ســهم ، سازمان بورس طی 
چند مرحله سهام باقیمانده را در بلوکه های مشخص در 
جدول زمان بندی تعیین شده وارد بازار بورس خواهد کرد 
تا شرکت های سهامی عام اقدام به خرید سهام عرضه شده 
کنند که این اتفاق برعهده ســازمان بورس خواهد بود و 

عمالً وزارت ورزش دیگر نقشی در ارائه سهام ندارد.

مشکل سرمایه و پرداخت بدهی سرخابی #
اما ممکن است برخی منتقدان در برهه کنونی مدعی 
شوند اســتقالل و پرســپولیس به عنوان شرکت های 
زیان ده دارای ســرمایه اولیه برای ورود به بازار بورس 
نیستند، در نگاه نخست شاید این گونه باشد اما وقتی 
به پروسه ماه های اخیر و اقداماتی که در این خصوص 
انجام شده نگاه می اندازیم می بینیم که این دو باشگاه 
در حال حاضر پس از تملک ورزشگاه های اختصاصی 
حاال دارای سرمایه در اختیار هستند و به احتمال زیاد 
تا قبل از واگذاری ســهام آن ها در بازار بورس سرمایه 
این دو باشگاه تا مرز هزار و 300 میلیارد افزایش پیدا 

خواهد کرد.
نکته مبهم دیگری که در این میان وجود دارد مســئله 
بدهی های انباشــت شده دو باشگاه است که سبب شده 
برخی این دو باشگاه را بدهکار تلقی کنند اما برابر توافقات 
صورت گرفته بناســت از محل درآمد ناشی از فروش 10 
درصد سهام اولیه به هر دو باشگاه میزان یکسانی پرداخت 

شود تا بدهی های باقیمانده خود را پرداخت کنند.

مدیران عامل فعلی ، خداحافظ#
طبق روال معمول بازار بورس پس از واگذاری ســهام 
سرنوشت کرسی های هیئت مدیره روشن خواهد شد 
تا هیئت مدیره نســبت به انتخــاب مدیرعامل اقدام 
نماینــد، از این رو به احتمال بســیار زیاد همزمان با 
انجــام مراحل واگــذاری عمر هیئت مدیــره فعلی و 

مدیران عامل هر دو باشــگاه به پایان خواهد رسید تا 
سهامداران اصلی این دو باشگاه درباره مدیریت جدید 

تصمیم گیری کنند.

پاسخ سلطانی فر به دژپسند#
اما 85 درصد ســهام باقیمانده که در مرحله سوم وارد 
بورس خواهد شــد در دســترس کــدام ارگان ها قرار 
خواهــد گرفت؟ این بخش از ســهام در اختیار عموم 
قرار خواهد داشت اما برای دستیابی به آن باید سرمایه 
داشــت، از طرفی این شائبه به وجود می آید که به جز 
ارگان های دولتی کســی قادر بــه خرید و رقابت برای 
تصاحب این بخش از ســهام را ندارد اما جالب اســت 
بدانید بر اســاس دســتور رئیس جمهور هیچ یک از 
ارگان هــای دولتی و نیمه دولتی بــه هیچ عنوان حق 
خرید ســهام این دو باشگاه را ندارند، چون در صورت 
بروز این اتفاق دوباره فرایند خصولتی شدن استقالل و 

پرسپولیس به وجود می آید.
در یکی از جلساتی که با حضور دژپسند،وزیر اقتصاد و 
امور دارایی در همین زمینه برگزار شد، فرهاد دژپسند 
از مسعود ســلطانی فر پرسید چه میزان از سهام این 
دو باشــگاه باید بــه وزارت ورزش و جوانان تخصیص 
پیدا کند؟ که وزیــر ورزش در جواب می گوید: حتی 
یک ســهم از این دو باشگاه نیز نباید در اختیار وزارت 
ورزش قرار گیرد، چون بر اساس قانون وظیفه وزارت 

باشگاه داری نیست.

رئال و بارسای آسیا!#
برابر تحقیقات به عمل آمده قطعاً با ورود این دو باشــگاه 
بزرگ فوتبال به بازار بورس می توان شــاهد یک تحول 
بزرگ در ساختار مدیریتی این دو باشگاه باشیم، به ویژه 
که مدعیان قدرتمندی از هم اکنون آماده خریداری سهام 
باشگاه هستند از این رو می توان به آینده این دو باشگاه 
امیدوار بود، البته به شرط نظارت کافی از سوی نهادهای 
نظارتی تا مبادا آن چه در طول ســال های اخیر در حوزه 
واگذاری ها رقم خورد این بار برای استقالل و پرسپولیس 
تکرار شود، اما اگر بر اساس یک مدل منطقی و قانونی این 
اتفاق رقم بخورد، می توان ادعا کرد این دو باشگاه به عنوان 
دو باشــگاه بزرگ و پر طرفدار می تواند به بارسلونا و رئال 

مادرید آسیا تبدیل شوند.

تراکتور ، سپاهان، ذوب آهن در نوبت واگذاری#
نکتــه قابــل توجه اینجاســت کــه زمزمه هــای ورود 
تراکتور،سپاهان و ذوب آهن نیز از هم اکنون به بازار بورس 
شنیده می شود، اتفاقی که قطعاً سبب خواهد شد تحولی 
جدید در نظام باشــگاه داری ایران رقم بخورد، در همین 
رابطه شنیده می شود، محمدرضا زنوزی قصد دارد برای 
باال بردن سرمایه اولیه تراکتورسازی، شرکت هواپیمایی 
آتــا را نیز به عنوان دارایی هــای تراکتور معرفی کند. دو 
مجموعه فوالد مبارکه ســپاهان و ذوب آهن اصفهان نیز 
قصد دارند با همین فرمول سهام باشگاه های فوتبال خود 

را وارد بورس کنند.

گزارشی از روند نهایی شدن واگذاری استقالل و پرسپولیس به بخش خصوصی

دولت از سرخابی ها دل کند

آل کثیر بهترین بازیکن یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان
ورزش: ســایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آســیا )AFC(، بازیکنان برتر مرحله 
یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب را از نگاه کارشناسان سایت 
تحلیلی »اوپتا« اعالم کرد که عیسی آل کثیر با کسب نمره 7.7، برترین بازیکن هفته 
لقب گرفت. آل کثیر گل برتری پرسپولیس ایران مقابل السد قطر را به ثمر رساند. 
پس از مهاجم 30 ساله پرسپولیس، اِرِن دردیوکوف از پاختاکور با نمره 7.5، سردار 
خوجایف از پاختاکور و عواد الفرج از النصر با نمره 7.2 در جایگاه های بعدی ایستادند. 

حامد لک از پرسپولیس با نمره 7.2 در رتبه پنجم جای گرفت.

محسن کریمی در تیررس ژنرال
ورزش: باشــگاه گل گهر در صدد جذب محسن کریمی بازیکن فصل گذشته 
استقالل تهران اســت. بعد از اضافه شدن بازیکنانی مثل رضا شربتی و سعید 
صادقی به گل گهر سیرجان، مســئوالن این باشگاه در حال مذاکره با محسن 
کریمی بازیکن فصل گذشــته استقالل تهران هستند. کریمی با اینکه در چند 
سال اخیر با مشکل مصدومیت مواجه است ولی در تیررس امیر قلعه نویی قرار 
گرفته اســت، البته کریمی در صورت حضور در گل گهر جزو سهمیه های لیگ 

برتری محسوب نخواهد شد.

امیرمحمد سلطانپور: بارسلونا در ماه های گذشته 
غرق در غم و رنج بوده است. از تحقیر مقابل بایرن 
مونیخ تا تالش بزرگ ترین بازیکن تاریخ این باشگاه 
برای فرار از آن، سایه سنگینی را بر نوکمپ گذاشته 
است. اما با این حال چند حرکت فوق العاده از پسر 
استثنایی 17 ساله آن ها مقابل ویارئال سبب شد تا 

دوباره به رؤیاپردازی مشغول شوند.
»آنســو فاتی« بارقه هایی از نور اســت که از میان 
ابرهای تیره آسمان شــهر بارسلون بر این باشگاه 
می تابد. این وینگر جوان چهره تیم را روشن کرده 
و حتی این جسارت را دارد تا خود را پاسخی برای 
پرسش این سال های هواداران بارسا بداند؛ این سؤال 

که آینده ما چه می شود؟
لیونل مسی قطعاً روزی این باشگاه را ترک می کند 
)که مسلماً هواداران دوست دارند با خداحافظی او 
و نه ترانسفرش اتفاق بیفتد( و باشگاه باید برنامه ای 
برای این مهم داشته باشد که این تابستان بیشتر از 
هر زمان دیگری آن را احساس کرد. تنها همه گیری 
ویروس کرونا مسی را در باشگاه نگه داشته، چون 
اگر به این خاطر نبود و مسابقات به تعویق نمی افتاد، 
او می توانســت به رایگان این باشگاه را ترک کند. 
اما او در آخرین ســال قراردادش به ســر می برد و 
بعید اســت هیچ چرخشی از تصمیمش مبنی بر 
ترک نکردن بارســا وجود داشته باشد. او حتی در 

مصاحبه اخیر خود گفته بود که اصلی ترین دلیلش 
برای ترک نوکمپ این است که باشگاه آینده نگر 
نیست و به مشکالت، بسیار سطحی نگاه می کند. 
اما بدون اینکه بخواهیم در لقب دادن آنســو فاتی 
به لیونل مسی عجله کنیم، حداقل می دانیم که با 
هر بازی، این جوان فوق العاده، امیدها برای ماندن 
مسی را نیز افزایش می دهد. در نخستین بازی فصل 
که یکشنبه شب برگزار شد، همه نگاه ها به مسی 
بود اما خیلی زود توجهات از او به ســمت دیگری 
یعنی هم تیمی نوجوانش آنســو فاتی تغییر پیدا 
کرد. این پدیده متولد گینه بیسائو که از درخشش 
در نخستین بازی ملی اش با پیراهن اسپانیا مدت 

زمــان زیادی نمی گذرد، همــان توانایی را در این 
بازی مقابل ویارئال نیز به نمایش گذاشــت. بعد از 
آنکه لوئیز سوآرز با بی مهری از بارسا کنار گذاشته 
شد در دیدار اولش در لباس اتلتیکو دو گل به ثمر 
رساند، آبی و اناری پوشان نیاز داشتند که در خط 
حمله عالی کار کنند، در غیر این صورت هجمه های 
جدید انتقاد را به جان بخرند. آنسو فاتی این پیام 
را از کومــان گرفته بود و به خوبی مأموریتش را به 

انجام رساند.
بارسلونا اتفاقات بسیار ســهمگینی را چند وقت 
گذشته پشت سر گذاشته، اما با جلوداری آنسو فاتی 

به آینده، با امیدواری بیشتری نگاه می کند.

امین غالم نژاد: قرعه کشــی مرحله یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا )منطقه غرب( صبح دیروز در سالن کنفرانس 
خبری اســتادیوم اجوکیشــن سیتی انجام شــد. تیم های 
پرسپولیس ایران، النصر عربستان، االهلی عربستان و پاختاکور 
ازبکســتان تیم های حاضر در این مرحله هستند که با انجام 
قرعه کشی حریفان خود را شناختند. پس از انجام قرعه کشی 
مشخص شد نماینده کشورمان برای صعود به نیمه نهایی باید 
به مصاف پاختاکور ازبکستان برود که این دیدار ساعت 21:15 
چهارشنبه شب 9 مهرماه در استادیوم جاسم بن حمد برگزار 
خواهد شــد. دیگر دیدار این مرحله که فردا ســاعت 17:10 
برگزار می شود میان دو نماینده عربستان یعنی النصر و االهلی 

خواهد بود.

مصاف پاختاکور با سومین نماینده ایران#
تیم پاختاکور ازبکســتان که از لحاظ سبک بازی بی شباهت به 
نماینده کشورمان نیســت، با توجه به بازی فیزیکی و دوندگی 
زیادی که انجام می دهند و از سوی دیگر خط حمله خطرناکی 
که دارد، می تواند شاگردان یحیی را به دردسر بیندازد. پرسپولیس 
ســومین تیم ایرانی است که در این فصل لیگ قهرمانان آسیا با 
پاختاکور مصاف می کند. نخستین تیم کشورمان که با این تیم 
ازبک بازی کرد شهرخودرو بود که در هر دوبازی رفت و برگشت 
مغلوب شــد، استقالل، دومین نماینده کشورمان هم در مرحله 
یک هشتم نهایی نتوانست از پس پاختاکو برآید و 2بریک بازی را 

واگذار کرد که اگر آبی پوشان می توانستند بر حریفشان غلبه کنند 
و به یک چهارم صعود کنند، فردا شب شاهد دربی سرخابی در 
آسیا می بودیم. اما حاال شاگردان یحیی که برای رسیدن به این 
مرحله از ژاوی و السد عبور کردند، سومین تیم کشورمان هستند 
که طی دو هفته باید به مصاف نماینده ازبکستان بروند که بدون 

شک با پیروزی در این بازی کارشان برای رسیدن به فینال لیگ 
قهرمانان آسیا راحت خواهد بود.

پیروانی: بازی با پاختاکور هم حکم فینال را دارد#
مدیر تیــم فوتبال پرســپولیس نیــز پس از قرعه کشــی 

یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا و دیدار با پاختاکور اظهار 
کرد: هر چهار تیم حاضر در این مرحله قدرتمند هستند اما ما 
هم پرسپولیس هستیم و قهرمان ایران شده ایم. تیم های دیگر 
هم روی ما حساب کرده اند و ما مصمم به پیروزی هستیم و 

می خواهیم تا دیدار فینال پیش برویم.
افشــین پیروانی ادامه داد: بازی با پاختاکور هم مانند بازی با 
الســد، برای ما یک فینال اســت. مقابل پاختاکور فقط برای 
پیروزی به زمین می رویم.  ما به کارت قرمز ســیامک نعمتی 
اعتراض کرده ایم و امیدواریم که کمیته انضباطی AFC طبق 

مقررات در این خصوص تصمیم بگیرد. 

هویسترا: بازی با پرسپولیس برای ما »آوانس« #
است 

مربی هلندی تیم فوتبال پاختاکور ازبکستان هم در خصوص 
قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا منطقه 
غرب اظهار کرد: هر چهار تیمی که به این مرحله رســیدند، 
واقعاً تیم های قدرتمند و از نظر کیفیت یکسان هستند. قبل از 
قرعه کشی برای ما فرقی نداشت با چه تیمی بازی می کنیم. پیتر 
هویسترا  در خصوص قدرت تیم پرسپولیس که حریف پاختاکور 
خواهد بود، گفت: پرسپولیس تیمی قدرتمندی است و السد را 
شکســت داد. ما برای تقابل با آن ها آماده هستیم. پرسپولیس 
سومین تیم ایرانی است که با آن ها تقابل خواهیم کرد و ما به 

تیم های ایرانی عادت کردیم و این برای ما آوانس است.

دلیلی برای ماندن مسی؟

»آنسوفاتی«دوبارهنوررابهبارسامیتاباند

ضد  حمله

هافبک پیشین استقالل به ماشین سازی پیوست
ورزش: سبزپوشــان فوتبال تبریزی در ادامه روند آماده  شــدن برای 
فصل آتی فوتبال کشــور، رضا کریمی هافبک پیشین گسترش فوالد 
و استقالل را جذب کردند. این بازیکن پس از تأیید وحید بیاتلو، دیروز 
با حضور در محل باشگاه پس از مذاکره و توافق با حسن آذرنیا قرارداد 

رسمی خود را امضا کرد.

نخستین صید منصوریان در تراکتور 
ورزش: بازیکن فصل گذشــته تیم فوتبال خوشه طالیی ساوه به تیم 
تراکتور ملحق شد. محمد قنبری بازیکن فصل گذشته تیم دسته اولی 
خوشــه طالیی ساوه، به  عنوان نخستین خرید رسمی تیم تراکتور در 

فصل جاری به این تیم پیوست و شاگرد علیرضا منصوریان شد.

رسول پناه: 
پاداش خوبی به بازیکنان پرداخت می کنیم

ورزش: سرپرســت باشگاه پرسپولیس معتقد است که این تیم قطعاً 
پاختاکور ازبکســتان را هم در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 

آسیا شکست خواهد داد.
مهدی رسول پناه در گفت و گو با تسنیم درباره انجام مراسم قرعه کشی 
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد: پاختاکور تیم 
فوق العاده قدرتمندی اســت اما با توجه بــه روحیه جنگندگی ای که 
بچه ها دارند، 100 درصد و قطعاً این تیم را هم شکست می دهیم و به 
مرحله بعد صعود می کنیم.وی در مورد بحث پرداخت پاداش بازیکنان 
پرسپولیس برای پیروزی مقابل الســد، تصریح کرد: قطعاً پاداش این 
پیروزی را هم به حساب بازیکنان واریز می کنیم اما قصدمان این است 
که فعالً مبالغ آن را رسانه ای کنیم. در مجموع پاداش در خور توجهی 

خواهد بود.

جدایی چند بازیکن جوان پرسپولیس
ورزش: کادرفنی پرســپولیس در نظر دارند بعد از بازگشت این تیم از 
قطــر با جدایی موقت تعدادی از بازیکنان جوان خود موافقت کنند. از 
آنجا که بازیکنان جوان پرسپولیس در فصل گذشته کمترین فرصت را 
برای حضور در میدان داشــتند، یحیی گل محمدی در نظر دارد برای 
فصــل آینده آن ها را به صورت قرضی بــه تیم های لیگ برتری دیگر 
بفرستد تا فرصت بازی داشته باشند. احسان حسینی، سعید حسین پور، 
محمد حســینی و... از جمله این بازیکنان جوان هســتند که به علت 

ترافیک بازیکن در پرسپولیس فرصت عرض اندام پیدا نکرده اند.

 بازگشت مربی ایتالیایی
 به شهر  خودرو منتفی شد

ورزش: مربی ایتالیایی تیم فوتبال شــهر خودرو مشهد به این تیم باز 
نخواهد گشت. استفان کوزین مربی ایتالیایی که نیم فصل گذشته در 
کنار مجتبی سرآســیایی در کادرفنی شهر خودرو مشغول به کار شد 
دیگر به این تیم باز نخواهد گشت. این در حالی است که مهدی رحمتی 
خواستار همکاری با این مربی بود.گویا کوزین قصد دارد در تیم دیگری 
به مربیگری بپردازد و در شــرایط کرونایی قصد بازگشــت به ایران را 
ندارد. او حتی برای بازی های لیگ قهرمانان آسیا نیز تیم شهر خودرو 

را همراهی نکرد.

سردار آزمون به بازی با اسپارتاک می رسد
ورزش: مصدومیت ایجاد شــده برای سردار آزمون در هفته نهم لیگ 
برتر روســیه جدی نیست. به نقل از اسپورت اکسپرس روسیه، سردار 
آزمون روز گذشــته در تمرین  ســبک تیم زنیت پس از بازی با اوفا 
در هفته نهم لیگ برتر روسیه حضور یافت. کادر پزشکی زنیت انتظار 
دارد این مهاجم ایرانی تا پیش از جدال سنتی برابر اسپارتاک مسکو به 

طورکامل بهبود یابد.

تمجید ویژه خبرنگار عربستانی از پرسپولیس
ورزش:»نواف اآلســیوی« خبرنگار مشــهور عربستانی که در حساب 
توییتری خود به اتفاقات قاره کهن و لیگ قهرمانان آســیا می پردازد، 
پس از صعود تیم فوتبال پرسپولیس ایران به مرحله یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا، تمجید ویژه ای از سرخپوشان کرد و نوشت:» احترام 
بسیار زیاد برای شخصیت این تیم. باشگاهی واقعاً بزرگ با وجود اتفاقاتی 
که بر آن گذشته است. اعتبار و نام این باشگاه است که با وجود جدایی 
بیش از هفت بازیکن اصلی و حضور تنها یک بازیکن خارجی، آن ها را 

به این جایگاه رسانده است«.

 ورود VAR به لیگ قهرمانان آسیا
AFC با اعالم 

ورزش: کنفدراسیون فوتبال آســیا بعد از قرعه کشی مرحله یک 
چهارم نهایی لیگ قهرمانان آســیا به صورت رسمی اجرایی شدن 
تکنولــوژی VAR  برای نخســتین بار در ایــن رقابت ها از مرحله 
یک چهارم خبر داد. پیش از این اعالم شــده بود که VAR در این 
 AFC رقابت ها استفاده خواهد شــد ولی دیروز به صورت رسمی

این موضوع را تایید کرد.

پلیس قطر به دعوای استقاللی ها خاتمه داد 
ورزش:  درگیری عجیب در فرودگاه قطر میان اعضای تیم اســتقالل 
پای پلیس فرودگاه را نیز به ماجرا باز کرد تا غائله پیش آمده بزرگ تر 
نشود.کادر پزشکی استقالل اعتقاد داشتند که اگر دنده حسینی دچار 
شکستگی بود، او حتی توان راه رفتن هم نداشته و دردی که او احساس 

می کرده ربطی به شکستگی نداشته است
حســینی که در قطر هیــچ صحبتی با کادرپزشــکی انجام نداده 
بود، هنگام رســیدن اعضای اســتقالل به فرودگاه دوحه به سمت 
دکتر ســتوده رفت و ناراحتی اش بابت مصاحبــه او را بیان کرد. 
در ادامه ســایر اعضای کادرپزشکی اســتقالل به ماجرا وارد شدند 
و صحبت هــای آن ها به جر و بحث کشــید. در این بین مهریزی، 
ماســاژور استقالل با حسینی درگیری پیدا کرد و در نهایت کار به 
جایی رسید که پلیس فرودگاه وارد شد و به این غائله خاتمه داد.

لیگ قهرمانان آسیا
پرسپولیس - پاختاکور

 چهارشنبه 9 اردیبهشت -  21:15 از شبکه سه

ورزش در سیما
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پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا به پست پاختاکور خورد

دوقدمماندهبهفینال
ف

نام رقبهردی
مشخصات ثبتی

توضیحات شهرستان
بخشپالك اصلیپالك فرعی

پالک مذکور قباًل در روزنامه کثیراالنتشار جمهوری اسالمی  مورخ69/9/8 به شماره 3333  آگهی شده است که برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی اراضی به شماره 1294مورخ 98/5/16 بدینوسیله مساحت     قزوین10517خسرود1
کل 2429/468هکتارواراضی منابع ملی1497/338 هکتارواراضی مستثنیات932/130 هکتار اصالح و اعالم می گردد.

برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی اراضی به شماره  1312 مورخ 98/7/30 بدینوسیله مساحت کل 764/21  هکتار و اراضی منابع ملی  620/363 هکتار و اراضی مستثنیات  143/85هکتار اعالم می گردد.قزوین5913قمارلو2

تاکستان127همایونک3
پالک مذکور قباًل در روزنامه کثیراالنتشار جمهوری اسالمی مورخ 70/10/15 به شماره  3650و هفته نامه والیت به شماره 41 آگهی  شده است که برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی اراضی به شماره  1313 

مورخ 98/7/30  بدینوسیله مساحت کل  1736/0429هکتار و اراضی منابع ملی1514/4362 هکتار و اراضی مستثنیات 214/8881 هکتار  اصالح و اعالم می گردد.

حسن آباد 4
پالک مذکور قباًل در روزنامه کثیراالنتشار جمهوری اسالمی مورخ   70/10/15 به شماره 3650و هفته نامه والیت به شماره 41 آگهی  شده است که برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی اراضی شماره1314مورخ98/8/30 تاکستان107سادات

بدینوسیله مساحت کل 1440/22هکتارواراضی منابع ملی1066/771 هکتارو اراضی مستثنیات373/4490    هکتار اصالح و اعالم می گردد.

بوئین 949آقچه مزار5
زهرا

پالک مذکور قباًل در روزنامه کثیراالنتشارآیندگان  مورخ55/2/11به شماره2535 آگهی شده است که برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی اراضی به شماره1315 مورخ   98/9/10   بدینوسیله مساحت کل  
1665/93   هکتار و اراضی منابع ملی   1451/58  هکتار و اراضی مستثنیات 214/35 هکتار  اصالح و اعالم می گردد.

بوئین 508یعقوب آباد6
زهرا

پالک مذکور قباًل در روزنامه کثیراالنتشار رسالت  مورخ68/8/23 به شماره  826و روزنامه والیت  در مورخ68/8/23 به شماره 39 آگهی شده است که برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی اراضی به شماره1316 
مورخ  98/10/1  بدینوسیله مساحت کل 700/18 هکتار و اراضی منابع ملی 276/33 هکتار و اراضی مستثنیات423/85   هکتار  اصالح و اعالم می گردد.

قزوین8717پرچکوه7
پالک مذکور قباًل در روزنامه کثیراالنتشار قدس  مورخ67/8/23 به شماره 826   و روزنامه والیت قزوین   در مورخ67/8/29 به شماره  39   آگهی شده است که برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی اراضی به 

شماره1318 مورخ   98/10/1   بدینوسیله مساحت کل868/893    هکتار و اراضی منابع ملی  668/400  هکتار و اراضی مستثنیات   200/439هکتار  اصالح و اعالم می گردد.

5918ترکان8
پالک مذکور قباًل در روزنامه کثیراالنتشارکیهان مورخ65/10/2 به شماره 12917 و روزنامه والیت در مورخ  66/9/3  به شماره   40  آگهی شده است که برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی اراضی به قزوین

شماره1319 مورخ   98/10/1   بدینوسیله مساحت کل  185/86    هکتار و اراضی منابع ملی108/70 هکتار و اراضی مستثنیات 77/16   هکتار  اصالح و اعالم می گردد.

9713چمن وزیر9
پالک مذکور قباًل در روزنامه کثیراالنتشارقدس  مورخ  83/2/12  به شماره 4690 و روزنامه   والیت در مورخ  83/2/12   به شماره    1217    آگهی شده است که برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی اراضی به قزوین

شماره1320 مورخ   98/10/1   بدینوسیله مساحت کل 1179/98هکتار و اراضی منابع ملی   577/22 هکتار و اراضی مستثنیات   602/76  هکتار  اصالح و اعالم می گردد.

9617مزرعه انارت10
پالک مذکور قباًل در روزنامه کثیراالنتشار جمهوری اسالمی  مورخ 80/10/29 به شماره  6546  و روزنامه   مینودر  در مورخ 80/10/24    به شماره  240 آگهی شده است که برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی قزوین

اراضی به شماره1321 مورخ   98/10/1   بدینوسیله مساحت کل245/081 هکتار و اراضی منابع ملی 208/512   هکتار و اراضی مستثنیات  39/569 هکتار  اصالح و اعالم می گردد.

475اوزون دره11
پالک مذکور قباًل در روزنامه کثیراالنتشار اطالعات  مورخ 85/4/29 به شماره  23681   و روزنامه حدیث   در مورخ    85/5/1   به شماره   610  آگهی شده است که برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی اراضی به قزوین

شماره1322 مورخ  98/10/1   بدینوسیله مساحت کل 524/997 هکتار و اراضی منابع ملی  86/033  هکتار و اراضی مستثنیات   438/964  هکتار  اصالح و اعالم می گردد.

مزرعه علی 12
آبیک 1914بائی

پالک مذکور قباًل در روزنامه کثیراالنتشار جمهوری اسالمی مورخ 76/11/13 به شماره 5410 و روزنامه حدیث  در مورخ   76/11/6  به شماره 43 آگهی شده است که برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی اراضی 
به شماره  1016  مورخ 95/11/21  بدینوسیله مساحت کل  411/44   هکتار و اراضی منابع ملی  79/54   هکتار و اراضی مستثنیات   331/90    هکتار  اصالح و اعالم می گردد.

بوئین 317بندسر13
زهرا

پالک مذکور قباًل در روزنامه کثیراالنتشار  اطالعات   مورخ 66/3/24 به شماره 18196 آگهی شده است که برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی اراضی به شماره 1325 مورخ  98/10/8   بدینوسیله مساحت کل 
606/17  هکتار و اراضی منابع ملی194/87   هکتار و اراضی مستثنیات 411/30  هکتار  اصالح و اعالم می گردد.

آوج610چوبینه14
پالک مذکور قباًل در روزنامه کثیراالنتشار جمهوری اسالمی مورخ 77/8/20 به شماره 5631 و روزنامه حدیث  در مورخ   77/8/17 به شماره 33 آگهی شده است که برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی اراضی به 
شماره 1326مورخ 98/10/10   بدینوسیله مساحت کل 1694/53هکتار و اراضی منابع ملی 1258/2هکتار و اراضی مستثنیات  33/ 436 هکتار ) از مجموع اراضی ملی 500/81 هکتار به عنوان اراضی موات 

پیگیری می گردد ( اصالح و اعالم می گردد.

پالک مذکور قباًل در روزنامه کثیراالنتشار رسالت مورخ 67/3/2 به شماره685 و روزنامه والیت آگهی شده است که برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی اراضی به شماره1330مورخ 98/10/30  بدینوسیله آبیک5315حق وردیلو15
مساحت کل  517/57 هکتار که تمامًا  اراضی منابع ملی  517/57  هکتار و اصالح و اعالم می گردد.

پالک مذکور قباًل در هفته نامه والیت در مورخ 75/8/7 به شماره29آگهی شده است که برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی اراضی به شماره1331مورخ  98/11/5    بدینوسیله مساحت کل  3141/71  هکتار آبیک2215رضی آباد16
و اراضی منابع ملی  2224/84  هکتار و اراضی مستثنیات    916/87 هکتار  اصالح و اعالم می گردد.

بوئین 307مرادبیگلو17
زهرا

پالک مذکور قباًل در روزنامه کثیراالنتشار کیهان مورخ 71/4/28 به شماره14526و روزنامه والیت در مورخ 71/4/20 به شماره 17آگهی شده است که برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی اراضی به 
شماره1332مورخ  98/11/5 بدینوسیله مساحت کل1422/52 هکتار و اراضی منابع ملی  1253/72 هکتار و اراضی مستثنیات  168/80 هکتار ) از مجموع اراضی ملی 57/09 هکتار به عنوان اراضی موات 

پیگیری می گردد ( اصالح و اعالم می گردد.

تاکستان376سیف آباد18
پالک مذکور قباًل در روزنامه کثیراالنتشار کار وکارگر مورخ  28/ 1375/04 به شماره 1646 و روزنامه پیام زنجان در مورخ  75/04/26   به شماره 6 آگهی شده است که برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی 
اراضی به شماره1334 مورخ  98/11/10   بدینوسیله مساحت کل   893/9796هکتار و اراضی منابع ملی  85/7493   هکتار و اراضی مستثنیات 807/588    هکتار ) از مجموع اراضی ملی 40/1847 هکتار به 

عنوان اراضی موات پیگیری می گردد ( اصالح و اعالم می گردد.

پالک مذکور قباًل در روزنامه کثیراالنتشار  بورس مورخ1353/06/4   به شماره 3159  آگهی شده است که برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی اراضی به شماره 1337مورخ  98/12/10 بدینوسیله مساحت کل  تاکستان278خروزان19
509/1هکتار و اراضی ملی 23/09   هکتار و اراضی مستثنیات 485/2    هکتار ) کل اراضی ملی به عنوان موات پیگیری می گردد (  اصالح و اعالم می گردد.

70بهقانه رود20
13

قزوین
پالک مذکور قباًل در روزنامه کثیراالنتشار قدس  مورخ89/12/08 به شماره 6644  و روزنامه تاک قزوین  در مورخ89/12/26  به شماره 121 آگهی شده است که برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی اراضی به شماره1342  مورخ  
99/2/1   بدینوسیله مساحت کل 2518/57   هکتار و اراضی منابع ملی  2137/37 هکتار و اراضی مستثنیات  381/2  هکتار ) از مجموع اراضی ملی 1084/68 هکتار به عنوان اراضی موات پیگیری می گردد ( اصالح و اعالم می گردد.

100یمقان21
13

قزوین
پالک مذکور قباًل در روزنامه کثیراالنتشار قدس  مورخ67/7/23 به شماره826 و روزنامه والیت  در مورخ67/8/29 به شماره39 آگهی شده است که برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی اراضی به شماره1343 

مورخ  99/2/6 بدینوسیله مساحت کل 950/25 هکتار و اراضی منابع ملی 728/40 هکتار و اراضی مستثنیات  221/85  هکتار  اصالح و اعالم می گردد.

پالک مذکور قباًل در روزنامه کثیراالنتشار جمهوری اسالمی   مورخ68/10/28  به شماره3087 و روزنامه پیام زنجان  در مورخ 68/10/30  به شماره  13آگهی شده است که برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی قزوین9213پلنگه22
اراضی به شماره1344 مورخ 99/2/6 بدینوسیله مساحت کل 1193/89 هکتار و اراضی منابع ملی   990/46 هکتار و اراضی مستثنیات  203/43  هکتار  اصالح و اعالم می گردد.

بویین 6810کهنه کند23
زهرا

پالک مذکور قباًلضمن پالک چنار سفلی در روزنامه کثیراالنتشار جمهوری اسالمی مورخ  70/10/15  به شماره3650 و روزنامه  والیت به شماره  40آگهی شده است که برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی اراضی 
به شماره  1345 مورخ99/3/7 13  بدینوسیله مساحت کل 597/49   هکتار و اراضی منابع ملی 504/52 هکتار و اراضی مستثنیات   92/97 هکتار ) از مجموع اراضی ملی 489/9 هکتار به عنوان اراضی موات 

پیگیری می گردد ( اصالح و اعالم می گردد.

پالک مذکور قباًل در روزنامه کثیراالنتشار اطالعات  مورخ 69/12/13به شماره19275 و روزنامه والیت  قزوین  در مورخ 69/12/12 به شماره  52  آگهی شده است که برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی اراضی تاکستان2212قره داش24
به شماره  1348  مورخ99/4/2 13  بدینوسیله مساحت کل   1533/55   هکتار و اراضی منابع ملی 1467/91 هکتار و اراضی مستثنیات 65/64   هکتار  اصالح و اعالم می گردد.

پالک مذکور قباًل در روزنامه کثیراالنتشار جمهوری اسالمی مورخ80/10/29  به شماره  6546  و روزنامه مینودر در مورخ  80/10/24  به شماره240  آگهی شده است که برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی قزوین 12313شامدشت25
اراضی به شماره 1349 مورخ  99/5/12 بدینوسیله مساحت کل1960/49 هکتار و اراضی منابع ملی  1609/65 هکتار و اراضی مستثنیات 350/84   هکتار  اصالح و اعالم می گردد.

پالک مذکور قباًل در روزنامه کثیراالنتشار اطالعات مورخ 64/2/3 به شماره 17574 آگهی شده است که برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی اراضی به شماره 1350مورخ 99/5/12 بدینوسیله مساحت کل قزوین1818دینه رود26
4924/2884  هکتار و اراضی منابع ملی4884/2859 هکتارو اراضی مستثنیات  40/0025 هکتار اصالح و اعالم می گردد.

قزوین14312حسام آباد27
پالک مذکور قباًل در روزنامه کثیراالنتشارکیهان  مورخ 61/06/15 به شماره11668 آگهی شده است که برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی اراضی به شماره 1352 مورخ 99/5/30 بدینوسیله مساحت کل 

1074/7107هکتار و اراضی منابع ملی 404/5397 هکتار و اراضی مستثنیات  670/171 هکتار اصالح و اعالم می گردد.

پالک مذکور قباًل در روزنامه کثیراالنتشاراطالعات مورخ81/8/26 به شماره  22557و روزنامه حدیث در مورخ81/5/20 آگهی شده است که برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی اراضی به شماره 1353مورخ قزوین3113کوگیر28
1399/5/30 بدینوسیله مساحت کل 1974/35هکتار و اراضی منابع ملی 1732/67 هکتار و اراضی مستثنیات  241/68  هکتار  اصالح و اعالم می گردد.

پالک مذکور قباًل در روزنامه کثیراالنتشاررسالت  مورخ  67/8/29  به شماره  4876  آگهی شده است که برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی اراضی به شماره 1356 مورخ 99/5/30 13 بدینوسیله مساحت کل قزوین1917غوره در29
1748/0768 هکتار و اراضی منابع ملی 1496/6535 هکتار و اراضی مستثنیات  251/4233 هکتار  اصالح و اعالم می گردد.

بویین 6510یوسف باغی30
زهرا 

پالک مذکور قباًل در روزنامه کثیراالنتشار کیهان  مورخ 87/7/29  به شماره   19210   و روزنامه مینودر   در مورخ  87/8/06  به شماره  553 آگهی شده است که برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی اراضی به 
شماره  1362 مورخ  99/6/24 13  بدینوسیله مساحت کل   1268/9 هکتار و اراضی منابع ملی  1071/97 هکتار و اراضی مستثنیات  196/93  هکتار  اصالح و اعالم می گردد.

برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی اراضی به شماره  1361مورخ  99/6/20   بدینوسیله مساحت کل  4521/1128 هکتار و اراضی منابع ملی  4356/1192  هکتار و اراضی مستثنیات 164/9936 هکتار  اصالح و اعالم می گردد.قزوین4218کوچنان31

پالک مذکور قباًل در روزنامه کثیراالنتشار میهن  مورخ 87/1/19 به شماره  5813  و روزنامه  والیت در مورخ  87/1/19  به شماره 1780 آگهی شده است که برابر مصوبه کمیته شورای فنی ممیزی اراضی به شماره  قزوین11913سمنگاه32
1363 مورخ 99/6/31  بدینوسیله مساحت کل  1264/67 هکتار و اراضی منابع ملی  964/59   هکتار و اراضی مستثنیات300/08   هکتار  اصالح و اعالم می گردد.
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

 بازگشت »لوالیی« به تلویزیون 
با یک سریال کمدی جدید

خبرآنالین: ســریال تلویزیونی 
»ویــا« مهران مهــام در حالی 
آغاز شده و بازیگرانش یکی پس 
از دیگری انتخاب می شــوند که 
هنوز »بی همگان« در نوبت تولید 
باقی مانده و به تعبیر تهیه کننده، 

فیلم نامه اش برای بار سوم و چهارم بازنویسی می شود.
 این روزها سریال تلویزیونی »ویا« مراحل پیش تولید را می گذراند و قرار 
است در اواخر مهرماه جلو دوربین برود. مهران مهام به عنوان تهیه کننده 
سریال در توضیحات بیشتر گفت: »ویا« اواخر مهر ماه در شمال کلید 
خواهد خورد. البته لوکیشن ها و ماجراهایی در تهران داریم، اما هیچ وقت 

در کارهای دیگر هم از ابتدای فیلم نامه کار را شروع نکردیم. 
وی افزود: فیلم نامه را به دو دلیل از ابتدا شــروع نمی کنم، چون همیشه 
به این نکته فکر کرده ام شخصیت ها و کاراکترها از اواسِط داستان زودتر 
روابط شان شکل می گیرد و از طرفی هر چه زودتر به شمال برویم بهتر 
است و به سرما نمی خوریم. گروه سه ماه و نیم در شمال خواهند بود و 

سپس به تهران می آییم و روزهای پایانی تصویربرداری سپری می شود. 
مهام درباره زمان پخش سریال »ویا« تأکید کرد: این سریال تلویزیونی 
تا پایان سال به آنتن شبکه سه سیما خواهد رسید. کاری که کمدی رئال 
است، مشکات اقتصادی آدم هایی را نشان می دهد که در لحظه زندگی 
می کنند. نمونه هایی از این شــخصیت ها در جامعه ما وجود دارند که از 

ترس فردایشان، با گرفتاری و مشقت زندگی می کنند. 
حمید لوالیی، شــخصیت اصلی داســتان »ویا« خواهد بود و در این 
فهرست نام های دیگری همچون هدایت هاشمی و علی صبوری هم دیده 
می شود. البته قرار اســت بازیگران دیگری هم به گروه اضافه شوند که 

احتماالً به هنگام شروِع تولید، جزئیات دیگر رسانه ای می شود.

 رونمایی از »چهارراه خندق« 
به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس

نمایش نامه  سیما و ســینما: 
»چهارراه خندق« از انتشــارات 
بنیاد رودکــی و به قلم محمود 
فرهنگ با موضوع زندگی سردار 
شــهید عبدالحســین برونسی 

رونمایی شد.
به نقل از روابــط عمومی و امور بین المللی بنیاد رودکی، آیین رونمایی 
از نمایش نامه »چهارراه خندق« دیروز در تاالر رودکی برگزار شــد و در 
ابتدای این مراسم سردار حســنی، از راویان دوران دفاع مقدس به بیان 

خاطراتی از این دوران پرداخت.
محمود فرهنگ، نویســنده این نمایش نامه نیز گفت: من می خواستم 
زندگی شــهیدی را به نمایش نامه تبدیل کنم که عاوه بر رشادت ها و 
فضایل اخاقی اش، نور امام هشتم حضرت امام رضا)ع( نیز بر زندگی اش 
تابیده باشد. این رسالتی است که بر دوش من و همه هنرمندان است تا 

تاش کنیم خاطرات و زندگی این بزرگان را زنده نگه داریم. 
محمدرضا ســوقندی، مشــاور وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی در امور 
ایثارگران، دیگر ســخنران این رویداد، ســخنانش را با گرامیداشت ایام 
چهلمین ســالگرد دفاع مقدس آغاز کرد و گفــت: از برگزارکنندگان و 
دست اندرکاران چاپ این نمایش نامه تشکر می کنم. من همشهری شهید 
برونسی هستم. وقتی زندگی نامه شهید برونسی را خواندم دیدم قصه های 
بسیاری برای گفتن دارد. رسالت ماست که زندگی مشاهیر و قهرمانانمان 
را به زبان جهانی ترجمه و تعریف کنیم و از انواع هنرها در این راه بهره 

بگیریم.
در انتهای این مراسم نمایش نامه »چهارراه خندق« به قلم محمود فرهنگ 

با حضور نویسنده و مسئوالن هنری رونمایی شد.
نمایش نامه »چهارراه خندق« با موضوع زندگی شــهید برونسی به قلم 
محمود فرهنگ، تازه ترین اثر از این نویسنده است که به دوران کودکی، 
جوانی و شهادت شهید می پردازد. به دلیل تأثیر بسزایی که امام هشتم)ع( 
در زندگی این ســردار خط شــکن دوران دفاع مقدس داشته، بخشی از 

نمایش نامه به زندگی امام رضا)ع( نیز اشاراتی دارد.
نام نمایش نامه »چهارراه خندق« برگرفته از حضور شــهید برونسی در 
یکی از عملیات های دفاع مقدس و  حماسه ســازی این شهید در خندق 

در عملیات بدر بود.
شهید برونســی در تاریخ ۲۳اسفند سال ۱۳۶۳ با مسئولیت فرماندهی 
تیپ ۱۸ جواداالئمه)ع( در منطقه عملیاتی بدر به شــهادت رســیده و 
پیکرش در منطقه عملیات بر جای می ماند. سال ها بعد در جریان تفحص 
شهدا پیکر ایشان شناســایی و در تاریخ هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ در 
سالروز شــهادت حضرت زهرا )س( در بهشت رضا)ع( در مشهدمقدس 

به خاک سپرده شد.

از »تنت« استقبال نشد
سیما و ســینما:  فروش ۳/4 
میلیــون دالری »تنت« در یک 
هفته اخیر و وضعیت نامناسب 
فــروش در ســینماهای آمریکا 
موجب شــده تــا اســتودیوها 
بزرگ ترین پروژه های خود را در 

اکران پاییزی هم قرار ندهند.
به نقل از هالیوود ریپورتر، بدون داشتن بازارهای لس آنجلس و نیویورک، 
فیلم »تنت« کریســتوفر نوالن در چهارمین آخر هفته نمایش خود در 
ســینماهای آمریکا با روی پرده رفتن در ۲هزارو۸5۰ســالن توانســت 
فقــط ۳/4 میلیون دالر بفروشــد و به این ترتیب فــروش کل خود در 

آمریکای شمالی را به رقم نسبتاً پایین 4۱/۲میلیون دالر برساند.
این فیلم حماســی جاسوســی ۲۰۰میلیون دالری، توانســته فروش 
ناامیدکننده داخلی خود را بــا عملکردی خوب در بازارهای بین المللی 
جبران کند. این باک باستر محصول برادران وارنر توانسته ۱5/۸میلیون 
دالر دیگر در ســطح جهان بفروشــد و فروش کل بین المللی خود را به 

۲۸۳/۲میلیون دالر برساند.
برادران وارنر و تحلیلگران باکس آفیس انتظار دارند وقتی ســینماها در 
نیویورک سیتی و لس آنجلس اجازه افتتاح دوباره را در روزها و هفته های 
آینده پیدا کنند، فروش این فیلم در آمریکا بیشتر شود. فیلم های نوالن 

همیشه فروشی چشمگیر در دو بازار بزرگ سینمای آمریکا دارند.
اما از نظر بهبود کلی وضعیت گیشــه در آمریکا هنوز تغییر خوبی دیده 
نشــده و با ادامه همه گیری جهانی کرونا، استودیوهای هالیوودی دارند 

بزرگ ترین پروژه های خود را از اکران پاییزی دور می کنند.

 سیما و سینما  شامگاه یکشنبه ۶مهرماه اختتامیه 
شــانزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم مقاومت 
بــا رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی در باغ موزه 
دفاع مقدس و در جوار مزار شهدای گمنام برگزار شد. 
در این اختتامیه نشان »رسول« به مجید انتظامی، 
آهنگساز شاخص سینمای دفاع مقدس اهدا شد و 
از وزیر بهداشــت در کنار جمال شورجه، جمشید 
هاشم پور و محسن علی اکبری، تجلیل به عمل آمد. 

انتظامی:  این روزها برخورد با #
هنرمندان خیلی درست نیست

بیشتر دوستداران آثار دفاع مقدس، مجید انتظامی 
را بــا فیلم های ابراهیم حاتمی کیــا به خاطر دارند. 
موسیقی های خاطره  برانگیز او برای آثاری چون »از 
کرخه تا راین « و »بوی پیراهن یوسف« بسیار مورد 
توجه مخاطبان قرار گرفت. وی ســاخت موسیقی 
فیلم را با فیلم کوتاه »زال و ســیمرغ« آغاز کرد و با 
فیلم »سفر سنگ« ساخته مسعودکیمیایی نخستین 

فیلم بلند خود را شروع کرد.
انتظامی درکارنامه خود چهار سیمرغ برای فیلم های 
بــای ســیکل ران، روز واقعه، آژانس شیشــه ای و 
دیوانه ای از قفس پرید )مشــترکاً به همراه حسین 
علیزاده( دارد. وی همچنین از برگزیدگان هشتمین 

همایش چهره های ماندگار در سال ۱۳۸۹ است.
این آهنگساز نام آشــنا پس از دریافت نشان رسول 
در اختتامیه جشنواره مقاومت گفت: سعی می کنم 
آنچه را احساس می کنم در موسیقی ام باشد. ساخت 
موسیقی کار آسانی نیست. هر مسئولی دیدگاهی 
دارد. ممکن است مسئولی از کار من خوشش بیاید 
یا نیاید. برخورد با هنرمندان این روزها خیلی درست 
نیست و من هشت سال است به دلیل برخوردی که 

با من شد، موسیقی را رها کرده ام.

شورجه: مخاطبان فرق نکرده اند #
مسئوالن عوض شده اند

بزرگداشــت شــانزدهمین  همچنین در بخش 
جشــنواره بین المللی فیلم مقاومت از شــورجه، 
علی اکبری و وزیر بهداشــت تقدیر شــد. جمال 
شــورجه به دلیل کســالت و بیمــاری، همراه 
فرزندش با ویلچر در این مراســم حضور یافت. 
حسین زندباف، تدوینگر سریال »یوسف پیامبر« 
دربــاره این کارگردان دفاع مقــدس گفت: برای 
شناختن افراد یا باید با آن ها همسفر یا همسفره 
باشــید. من با ایشان در ســریال یوسف پیامبر 
همکار بودم. هیچ کام نادرستی از او نشنیدم، او 

کارگردانی معتقد و انسانی بااخاق است.
جمال شورجه، فیلم نامه نویس، نویسنده و کارگردان 
ایرانــی در ســال ۱۳۳۳ در زنجان بــه دنیا آمده و 
دانش آموخته کارگردانی از دانشکده سینما و تئاتر 
دانشگاه هنر تهران است. بیشتر آثار این فیلمساز در 
زمینه دفاع مقدس است و تاکنون فیلم هایی همچون 

»شب دهم«، »عملیات کرکوک«، »حماسه مجنون« 
و ...  را ساخته است. این کارگردان چندی پیش به 
علت سکته مغزی در بیمارستان بستری شد و این 
در حالی بود که قصد کارگردانی سریال موسی)ع( 
را داشــت. خوشــبختانه اکنون دوره درمان پس از 
عمل جراحی را می گذراند و حال او مساعد است و 
پیش تولید این سریال نیز آغاز شده است. روز گذشته 
جمال شورجه در گفت وگویی با باشگاه خبرنگاران از 
دالیل مختلف تولید کم فیلم های سینمایی با موضوع 

دفاع مقدس گفت.
وی دربــاره علــت کم توجهــی بــه ســینمای 
دفاع مقدس بــه خصوص در دو دهه اخیر گفت: 
با توجه به جّو کنونی، ســرمایه گذاران خصوصی 
و دولتی تمایلی به ســاخت ایــن گونه فیلم ها 
ندارنــد. فیلم نامه نویســان هم ســراغ این نوع 
فیلم ها نمی روند. مخاطبان خیلی فرق نکرده اند، 
اما فیلم های دفاع مقدســی باید ساختار بهتر و 

دراماتیک تری داشته باشند.
کارگردان »عملیات کرکوک« افزود: شاید جریانات 
سیاســی هم در این ماجرا بی تأثیر نبوده باشــد. 
دولتمــردان می خواهند خود را صلح طلب نشــان 
دهند، اما ســینمای دفاع مقدس بــر طبل دفاع و 
مقاومت می کوبد. جمال شــورجه فیلم هایی چون 
»سی و سه روز«، »وعده دیدار«، »باشگاه سری«، 
»خلبان«، »دایره ســرخ«، »عبور از خط ســرخ«، 
»حماسه مجنون«، »لبه تیغ«، »عملیات کرکوک«، 

»شب دهم« و »روزنه« را در کارنامه خود دارد.

خاطره آمدن رهبری  به پشت صحنه #
سریال »مریم مقدس«

در بخــش دیگری از ایــن مراســم از نیم قرن 
فعالیت محســن علی اکبری تجلیل شد. در این 
بخش کلیپی از فعالیت های محســن علی اکبری 
پخش شــد. این تهیه کننده در این کلیپ گفت: 
احساس می کنم مدیران فرهنگی دیگر آن دغدغه 
را ندارنــد و فکر می کنم ایــن موضوع به جوانان 
لطمه زده که زمانی با شــور و شوق آمده بودند. 
من آن موقع مدیر تولید بودم، ولی تمام مسئولیت 
فیلم بــر عهده من بود. از ســال ۶5 ورود جدی 
و حرفه ای به ســینما داشتم. رسالت هنرمند این 
اســت که از جامعه اش یک گام جلوتر باشــد. ما 
نامه ای با خودکار به رهبری نوشــتیم و از ایشان 
دعوت کردیم به اتفاق خانواده سر سریال حضرت 

مریــم)س( بیایند. حتی دوســتان گفتند الاقل 
این نامه را تایپ کــن، اما همان نامه را به وحید 
حقانیان دادم و رسید به جایی که حضرت آقا یک 
روز از صبح با خانواده پشت صحنه سریال آمدند 

و این باورکردنی نبود.
وی گفت: بچه هایی از جنگ که در آسایشگاه ثاراهلل 
هستند، همان ها خود ما هستند. این ما هستیم که به 
دنیا چسبیده ایم، ما می توانستیم در همان آسایشگاه 
ثاراهلل باشیم. غبطه می خورم که جایگاه خوب را با 
دنیا معاوضه کردیم. باید به این آسایشگاه برویم آن ها 
خیلی مردند و نشان از مردانگی و جوانمردی دارند. 
بیایید گاهی به آن ها سر بزنیم. فکر می کنم فرشته ها 

باالی سقف ثاراهلل در پرواز هستند.

تقدیر از آقا رحیم با صفای »هیوا«#
پایان بخش مراســم اختتامیه جشنواره شانزدهم، 
تجلیل از جمشید هاشم پور، ستاره سینمای دهه ۶۰ 
و ۷۰ ایران بود. بــازی او در نقش »زینال بندری« 
در فیلم تاراج ســاخته ایرج قادری بود که جمشید 
هاشم پور )آریا( را با سِر تراشیده میان مردم مطرح 
کرد؛ تا جایی که تیپ قهرمان سرتراشیده تا سال ها 
مخاطبان بسیاری را روانه سینماها می کرد. او ستاره 
ســینمای ایران در دهه ۷۰ بود. بیشــتر آثار او در 
حوزه دفاع مقــدس بودند. وی با بازی در نقش های 
متفاوت توانایی های خود را به اثبات رسانده  است. او 
در دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰در کنار بازی در فیلم های 
اکشــن و حادثه ای، گاهی  بازی در نقش های دیگر 

را نیز امتحان کرده  اســت. هاشم پور پس از دریافت 
دیپلم افتخار از هفدهمین دوره جشنواره فیلم فجر 
)۱۳۷۷( برای بازی در فیلم هیوا )رسول ماقلی پور( 
برگزیده  کار شد. جمشید هاشم پور در سال ۱۳۸۲ 
دو فیلم بر پرده سینماهای تهران داشت »واکنش 
پنجم « و »ســفر به فردا«. بــازی خوب او در فیلم 
»سفر به فردا« که نامزدی بیستمین دوره جشنواره 
فیلــم فجر را برایش به ارمغان آورد ، به دلیل اکران 
نامناسب و نوع فیلم آنچنان که باید دیده نشد. نقش 
کوتاه او در فیلم کیفر بسیار گیرا و تأثیرگذار بود، به 
گونه ای که برای تیزر تبلیغاتی عکس این بازیگر بر 
پرده های تبلیغات بود. هاشــم پور در سال ۱۳۸۶ از 
پس نقش سنگینی در فیلم استشهادی برای خدا 
به  خوبی برآمد و نامزد دریافت ســیمرغ بلورین از 
جشنواره فجر شد. فرهاد قائمیان همبازی او در فیلم 
»هیوا« در یادداشتی منتشر شده توسط خبرآناین، 
جمشــید هاشــم پور را این طور توصیف می کند: 
»بازیگری محبوب، بسیار محبوب. نه تنها برای یک 
نسل. نه برای آنان که در دهه ۷۰فیلم هایش را روی 
پرده می دیدند، حتی برای جوانانی که امروز کمتر 
اقبال دیدنش روی پرده ســینما را دارند، اما حضور 
غافلگیرکننده اش در »پــرده آخر«، »هیوا«، »قارچ 
ســمی« و درخشــش در »مزرعه پــدری« را از نو 
درک می کنند، با نقش آفرینی شیرینش در »مادر« 

می شناسندش و به او دل می سپارند. 
بسیار خوش اقبال بودم که در »هیوا«، »سفر به فردا« 
و »قارچ سمی« کنارش بودم و بسیار از او آموختم. 
از اخاق و برخورد حرفه ای و شــخصیت محترم و 
آداب دان او فراتــر از بازیگری و همکاری یاد گرفتم. 
از تاشــی که برای اجرای درســت نقش داشت و 
همراهــی اش با بازیگر مقابــل، درس گرفتم. آقای 
جمشید هاشــم پور، بازیگری است برازنده، سالم و 
باهوش. ایشان بازیگری است بی حاشیه که سینما 
را زندگی می کند و درگیر گرداب هایش نمی شــود. 
حضوری بیش از 5۰ سال در سینمای ایران داشته و 
انبوهی فیلم پرفروش در کارنامه دارد. با کارگردان ها 
و بازیگرانی از نسل های مختلف کار کرده، در مقطعی 
ستاره ای بوده که فروش فیلم هایش چرخ این سینما 
را چرخانده اســت، اما انعطاف در بازیگری هنوز در 
او وجود دارد، تکراری نشــده و بــا نقش های تازه، 

قابلیت هایش را دوباره به رخ کشیده است. 
بعضی بازیگران جوهری دارند که آنان را همیشه در 
اوج نگه می دارد. مهم نیست چند ساله اند، هر سال 
چند فیلم بازی می کنند یا چه تعداد جایزه نصیبشان 
شــده، مهم این است در هر نقش قابل قبولند و در 
بعضی آثارشان درخشــان و به یادماندنی هستند. 
آقای جمشید هاشم پور، دومان از نفس افتاده »قارچ 
ســمی«، جمال خوش قد و قامــت »مادر«، زینال 
بندری جذاب »تاراج«، ابوعون »مســافر ری«، آقا 
رحیم باصفای »هیوا«، شما و نقش هایتان تا همیشه 

در دل ما می مانید. برقرار باشید«.

برش

آثــار  دوســتداران  بیشــتر 
ــی را  ــد انتظام ــدس ، مجی دفاع مق
ــا  ــم حاتمی کی ــای ابراهی ــا فیلم ه ب
بــه خاطــر دارنــد. موســیقی های 
خاطــره  برانگیــز او بــرای آثــاری 
چــون »از کرخــه تــا رایــن « و »بوی 
پیراهــن یوســف« بســیار مــورد 

ــت ــرار گرف ــان ق ــه مخاطب توج

اما و اگرها درباره واگذاری مرجع صدور مجوز همچنان ادامه دارد

نظارتبرسریالهایشبکهنمایشخانگیاصالحمیشود؟
 سیما و ســینما/ زهره کهندل تماشای سریال های شبکه 
نمایش خانگی در روزهای خانه نشینی مردم در شرایط کرونایی، 
رونــق زیادی گرفت. آمــار تولید، توزیع و فروش ســریال های 
نمایش خانگی نشــان می دهد مردم ارتباط خوبی با این بخش 
برقرار کرده انــد و آن را دنبال می کنند، امــا ماجرای واگذاری 
صدور مجوز سریال های شبکه نمایش خانگی از وزارت ارشاد به 
صداوسیما در ماه های اخیر، واکنش های زیادی را در پی داشته 
است و عده ای بر این باورند که این اتفاق آغازی برای تلویزیونی 
شدن آثار شبکه نمایش خانگی خواهد بود. در آخرین واکنش ۱۳ 
صنف سینمایی در بیانیه مشترکی نسبت به واگذاری مسئولیت 
شبکه نمایش خانگی از وزارت ارشاد به سازمان صدا و سیما انتقاد 
کرده و این اتفاق را منجر به نابودی صنعت نوپای تولیدات شبکه 
نمایش خانگی دانستند. این اصناف سینمایی از مسئوالن خواسته 
بودند با جلوگیری از این اشــتباه تاریخی، مخاطبان شبکه های 
داخلی را به سوی رســانه های خارجی سوق ندهند و به ایجاد 
بی ثباتی و فرار سرمایه گذاری مشروع از این حوزه فرهنگ و هنر 

دامن نزنند.
سعید الهی، کارشناس فرهنگی در این 
باره به خبرنگار می گوید: اختاف نظر 
و ارائه  تفاســیر مختلــف در اجرای 
مصوبات قانونی امری طبیعی است، اما 
نحوه مواجهه با آن مهم است؛بنابراین  
اگر مطالبه ای از سوی یکی از طرفین 
دعوا وجود دارد باید به جای نظرات احساسی و چه بسا سیاسی 
با مراجعه به مرجع قانون گذار آن مشکل را ریشه یابی و حل کرد.

وی با تأیید اظهارات رئیس ســازمان ســینمایی در استعام از 
شورای عالی فضای مجازی برای تعیین مصادیق رسانه های صوتی 
و تصویــری فراگیر، اظهار می کند: با توجه به تعریفی که از این 
گونه رسانه ها از سوی همین شورا ارائه  شده، مجوز تولید سریال 
و برنامه های دیداری و شنیداری توسط پلتفرم ها و وی اودی ها 
همچون قبل بر عهده وزارت ارشاد خواهد بود؛ چرا که مخاطبان 
این ابزار رســانه ای قابل شناسایی هستند و رسانه های صوتی و 
تصویــری فراگیر به رســانه هایی اطاق می شــود که به دلیل 
برخورداری از امواج الکترونیکی، امکان شناســایی  مخاطبان را 

ندارند.

ضرورت شفاف سازی مرجع قانون گذار#
این کارشناس رسانه تأکید می کند: نباید فراموش کنیم تولید 
هر گونه محصول سمعی و بصری طبق قوانین و اسناد باالدستی 
در حوزه اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی است و حتی 
سازمان صدا و سیما هم چنانچه محصولی برای نمایش در خارج 
از شــبکه های خود تولید کند باز هم مکلف به دریافت مجوز از 
وزارت ارشــاد است؛بنابراین مرجع قانون گذار باید در این زمینه 

شفاف سازی دقیق تری داشته باشد.
این مدرس دانشگاه می گوید: البته با همه این اختافات چنانچه 
مکانیــزم نظارت بر تولید ســریال های نمایش خانگی اصاح و 
مقتدرانه به آن عمل نشــود، هیچ مشکلی مرتفع نخواهد شد و 
باز هم خانواده ها در معرض تولیدات سخیفی خواهند بود که به 

شدت اثرات مخربی بر ذهن آنان خواهد گذاشت.
وی اضافه می کند: بدیهی است چارچوب های نظارتی صدا و سیما 
در فرم و محتوا به جهت پوشش گسترده تری از مخاطب،  بسته تر 
و دقیق تر است، اما در خصوص سریال های مربوط به پلتفرم ها و 
نمایش خانگــی که به نوعی وجه دیگری از تلویزیون های کابلی 
به حســاب می آیند ، مخاطب با هزینه ای که متحمل می شود  
محصول تصویری خــود را انتخاب و مبادرت به خرید می کند، 
پس ضرورتی برای قرار گرفتن در چارچوب های سنگین صدا و 
سیما ندارد. اگرچه این امر هرگز نافی نقش نظارتی وزارت ارشاد 

و یا پلتفرم ها نیست.
الهــی توضیح می دهــد: در محصوالت شــبکه نمایش خانگی 
همان گونــه که جامعه هدف می تواند با انتخاب یک ســریال از 
آزادی های شــهروندی مشروع  خود  بهره مند باشد، اما مدیران 
فرهنگی نیز به عنوان نمایندگان حاکمیت باید مراقب باشند تا 
مبادا از این بســتر فرصتی برای سوءاستفاده و یا ورود ابتذاالت 

گفتاری و تصویری به تولیدات فراهم شود.
وی در پایان یادآور می شود: برقراری اعتدال بر پایه آیین نامه های 
موجود در بحث نظارت از جمله هنر مدیران مربوط است که البته 
متأسفانه به دلیل عدم برخورداری از آن و انفعال و اهمال چندین 
ساله، اقشار مختلف مردم را با تولیداتی روبه رو ساخته که  صدای 
نگرانی همه طیف های جامعه از محتوای بیشتر فیلم ها و سریال ها 

به گوش می رسد.

اصالحات محتوایی الزمه شبکه نمایش خانگی است#
آیا تغییر مرجع صدور مجوز تولیدات شبکه نمایش خانگی به 
اصاح محتوای آثار تولیدی این حوزه کمک می کند؟ محسن 
علی اکبری، تهیه کننده ســینما و تلویزیون در این باره معتقد 
است: آنچه قانون مصوب کند و در شورای عالی انقاب فرهنگی 
به تصویب برسد باید اجرا شــود. اگر شورای انقاب فرهنگی 
صاح را بر این تغییر و واگذاری به صدا وســیما می بیند، باید 

طبق قانون عمل شود. این ماجرا خیلی پیچیده نیست، اما اینکه 
این واگذاری موجب می شود سریال های شبکه نمایش خانگی از 
بار فرهنگی بیشتری برخوردار شوند، چندان نمی توان مطمئن 
بود مگر اینکه رسانه ملی کالبدشکافی درونی برای خودش دهد 
و نگاه و نظراتش به روز باشــد.  وی می گوید: اتاق فکر رســانه 
ملی که قرار است درباره تولیدات نمایش خانگی تصمیم بگیرد، 
نمی تواند اعضایی داشته باشد که ذاتاً با فضای مجازی مخالف 
هســتند، این موضوع باید در سازمان صداو سیما حل شود و 
اتفاقات بهتری بیفتد تا با دیدگاه های باز نســبت به این بستر 
نمایشی مواجه شــویم.  وی اضافه می کند: اگرچه اتفاقات بد 
فرهنگی که در نمایش خانگی اتفاق افتاده اســت باید اصاح 
شــود، ولی نباید منجر به این شــود که از مباحث روز جامعه 
به ویــژه فضای مجازی غافل بمانیم. علی اکبــری درباره اعام 
نظر صریح کانــون کارگردانان و مخالفت آنان با این واگذاری، 
خاطرنشان می کند: قرار نیست فیلم سازان در این باره اظهارنظر 
کنند، تصمیم گیری در ســطح شورای عالی انقاب فرهنگی و 
کمیسیون فرهنگی مجلس اســت، چون مسئله قانون گذاری 
اســت. تهیه کننده ها، کارگردان ها و بازیگرها می توانند درباره 
ســمت و سوی سیاســت گذاری ها اظهارنظر کنند و پیشنهاد 
بدهند. اعضای صنوف به این شکل می توانند کمک کنند، اما در 
نهایت ما تصمیم گیرنده نیستیم و شورای عالی انقاب فرهنگی 
تصمیــم نهایی را می گیــرد. وی ادامه می دهــد: ما به عنوان 
کارگردان یا تهیه کننده در سیاست گذاری و اجرای سیاست های 
درســت فرهنگی باید دخیل در ماجرا باشیم تا این آثار شبکه 

نمایش خانگی رشد محتوایی و کیفی پیدا کنند.
وی با اشاره به نگرانی از ممیزی های سختگیرانه صدا و سیما 
و اعمال نظر روی آثار شــبکه نمایش خانگــی می گوید: اگر 
مباحث غیراخاقی در آثار تصویــری وجود دارد باید اصاح 
شود، نیازی نیست که حتماً صدور مجوز به رسانه ملی واگذار 
شــود بلکه اگر این مرجعیت در وزارت ارشاد هم باقی بماند، 
این اصاحــات الزمه نمایش خانگی اســت. این تهیه کننده 
یادآور می شود: مثًا مسئله خیانت در آثار سینمایی سال های 
اخیر کمرنگ شــده، ولی این موضوع در ســریال های شبکه 
نمایش خانگی پررنگ اســت، در حالی که فیلم سازان باید به 

سمت امیدواری حرکت کنند.

سیما و سینما: رئیــس سازمان سینمایی از ساخت 
۲۹۶سالن سینما در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر بــه نقل از روابط عمومی 
سازمان سینمایی، حســین انتظامی؛ رئیس سازمان 
ســینمایی، در بازدید از پردیس سینمایی صبامال، 
ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس با تقدیر از ارتش 
جمهوری اســامی ایران برای ساخت این مجموعه 
ســینمایی، گفت: ایــن اقدام نشــان از ایفای نقش 
مســئولیت اجتماعی ارتش دارد که در کنار حضور 
پررنگ بخش خصوصی در سالن سازی وارد این حوزه 
شده است، به ویژه در منطقه ای با تراکم جمعیت باال 

که زیرساخت سینمایی کمی داشتیم.
وی افزود: ارگان های نظامی دارای سالن های متعددی 

در سراســر کشور هســتند که این آمادگی از سوی 
ســازمان ســینمایی برای تجهیز و اضافه شدن این 
سالن ها به مجموعه سینماهای کشور و قرار گرفتن 
در چرخه اکــران وجود دارد. انتظامــی تأکید کرد: 
سینما و اساســاً تولید و مصرف فرهنگی و در شکل 
کلی فعالیت های روزمره زندگی در زیســت کرونایی 
تعطیل بردار نیســت، اما با مــدل اقتضایی و خاقانه 
خود صورت می گیرد. وی توجه به ســاخت سینما و 
توسعه آن را از فعالیت های جدی سازمان سینمایی 
در دو، سه سال گذشته برشمرد و گفت: مطابق اعام 
مؤسسه »سینما شهر« در ۶ ماه گذشته دو سینما با 
هفت ســالن به ظرفیت 5۶۷ صندلی به بهره برداری 
رسیده و ۹ ســینما با 4۳ سالن به ظرفیت 5 هزار و 

۲۷۳ صندلی آماده افتتاح هســتند. انتظامی افزود: 
کل ســینماهای در دست ساخت ۷۶ سینما با ۲۹۶ 
سالن به ظرفیت 4۳هزار و 554 صندلی هستند که 
۱۱سینما با ۳5 سالن به ظرفیت 5هزار و ۲۰۰ صندلی 
در مراحل پایانی ساخت و 54 سینما با ۲۱۱سالن به 
ظرفیت ۳۲هــزار و 5۱4 صندلی در مراحل مختلف 
ساخت قرار دارند. رئیس سازمان سینمایی در پایان 
سخنانش بار دیگر از سینماداران و پرسنل سینماها 
برای رعایت پروتکل های بهداشــتی برای حضور امن 
خانواده ها در سالن های سینما قدردانی کرد و گفت: 
این از مسئولیت شناســی جامعه ســینمایی کشور 
حکایت دارد که ســامت مردم را اولویت اصلی خود 
می داند. پردیس سینمایی صبا واقع در خیابان کارگر 

پایین تر از میدان حر با پنج سالن و مجموع ظرفیت 
۸5۱ صندلی، ۱۳ آبان ماه همزمان با والدت حضرت 
رسول اکرم)ص( افتتاح می شود. سالن های این پردیس 
به نام عملیات های تأثیرگذار ارتش جمهوری اسامی 

ایران در دفاع  مقدس نام گذاری شده است.

حسینانتظامی:

 ۲۹۶ سینما 
در حال ساخت 

است

سینما

گزارش

شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در جوار مزار شهدای گمنام به کار خود پایان داد 

نخستین نشان »رسول« در دستان »مجید« 
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