
رسیدن بخیر
خان طومــان و فداکاری هــا و مظلومیت 
شهدای ایرانی اش هیچ وقت از ذهن ها پاک 
نخواهد شــد. کاربران فضــای مجازی که 
پیش از این ها نشــان داده بودند چقدر به 
این شــهدا ارادت دارند این بار و با بازگشت 
پیکر تعدادی از شهدا به کشورمان، فضای 
مجازی را آکنده از عطر شــهدا کردند. یک 
کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت:»فرقی نمی کند کدام مکان تاریخی مزارتان 
باشد! برای تشییع پیکرتان هم کسی دندان تیز نکرده... چه زمان بودنتان و چه 
با رفتنتان و چه حاال که برگشتید، نه تنها نخ به آن سوی آب ندادید که بهانه را 

هم از یاوه گویان گرفتید! این است قهرمان حقیقی ملت ایران... رسیدن بخیر«.

سهم ما
همسر شهید بلباســی در اینستاگرام از 
نحوه اطالع رســانی شــهادت همسرش 
گالیه کرده بود کــه: »جوانمردانه رفتی 
و من هربــار ناجوانمردانــه خبری از تو 
شــنیدم... خوش به حال دهــه  60 که 
مردانی با لبــاس رزم در خانه را می زدند 
و مردانه خبر شهادت را می دادند نه مثل 
االن که از غریبه ها و خبرگزاری ها خبری از شما به ما می رسد«. محمدمهدی 
همت، پسر شهید همت در توییتر به این استوری واکنش نشان داد و نوشت: 
»خواهرم. مادر من هم یک هفته بعد از شهادت پدر از رادیو مینی بوس و در 
جاده خبر شهادت را شنیدند، چیزی عوض نشده، دردتان را خوب می فهمیم.

پی نوشت: عزیزان؛ سهم ما از شهدایمان فقط زخم زبان شما بود؟«

پول می گیرند و سکوت می کنند
نجاح محمدعلی، کارشناس سابق  من  وتو 
که پیش تر درباره عوامل این شبکه افشاگری 
کرده و گفته بود آن ها بارها به من حمله و 
توهین کرده و من را حتی تهدید به قتل و 
ترور کردند؛ روز گذشته در ویدئویی که در 
فضای مجازی هم بازتاب داشت، دو ویژگی 
مهم گروه های برانــداز و ضدایرانی را فاش 
کرده و گفت: »این گروه ها از عربستان سعودی پول می گیرند و در مقابل اینکه 
عربستان خلیج فارس را خلیج عربی بخواند، سکوت می کنند... آن ها از تحریم ها، 

تهدید های نظامی آمریکا علیه ایران و شخص ترامپ هم حمایت می کنند«.

تبدیل فرصت به تهدید
انتشار اخباری در ارتباط با افزایش سه ماهه 
مدت زمان خدمت ســربازی حســابی در 
فضای مجازی حاشــیه ساز شده و کاربران 
فضای مجازی در انتقاد از 24 ماهه شــدن 
خدمت سربازی چندین هشتگ را در توییتر 
داغ کرده اند. مالک شریعتی، نماینده مجلس 
در همیــن خصوص در صفحه اش نوشــته 
است:»با وجود برخی پیشرفت های اخیر از جمله طرح نخبگان، شیوه فعلی سربازی 
مصداق بارز تبدیل فرصت به تهدید است. بهترین ماه های عمر جوانان در اختیار 
حاکمیت است ولی بجای انسان سازی برای نظام، ناراضی تراشی می کند. زیرکی را 
گفتم این احوال بین خندید و گفت/ صعب روزی بوالعجب کاری پریشان عالمی«.

 محمد تربت زاده بدون شک یکی از جنجالی ترین و در عین حال ناراحت کننده ترین 
اخبار این روزهای فضای مجازی خبر خودکشی یک دانش آموز 11 ساله بوشهری است. 
خبری که مدعی اســت این دانش آموز به دلیل عدم دسترسی به تلفن همراه هوشمند 
برای شرکت در کالس های مدرسه اش، دست به خودکشی زده است. این خبر حسابی در 
فضای مجازی حاشیه سازی کرده و واکنش بسیاری از چهره های شاخص را هم برانگیخته 
است. خیلی ها مسئوالن را مقصر این اتفاق تلخ می دانند و برخی هم مشکالت نرم افزار شاد 
را یادآور می شوند. بعضی ها هم انگشت اتهامشان را به سمت خودشان می گیرند که نسبت 
به کمک به کودکان بی بضاعت برای تهیه تلفن همراه، بی توجه بوده اند. با این حال چیزی 
که کمتر در میان این حواشی مجازی مورد توجه قرار گرفت، این نکته بود که آیا کودک 

بوشهری واقعاً برای نداشتن تلفن همراه هوشمند خودکشی کرده است؟

هیچ وقت ندیدمش اما شاگردم بود#
همه چیز در همین خبر خالصه می شــود: دانش آموزی 11 ســاله در بندر دیّر بوشهر 
خودکشی کرده است آن هم با طناب دار؛ هر چند حرف و روایت درباره علت خودکشی 
این نوجوان زیاد اســت و عده ای آن را قربانی فقر می نامند و گروهی آن را به گوشــی 
معیوب و مشکالت دسترسی اش به سامانه »شاد« نسبت می دهند اما هنوز علت دقیق 

آن مشخص نشده است.
ماجرای این نوجوان بوشهری از انتشار دلنوشته های معلمش در فضای مجازی آغاز شد. 
در بخشی از دلنوشته منتسب به معلم سید محمد آمده است: »برای شاگردم که هیچ وقت 
ندیدمش اما شاگردم بود... خسته بودم، به خودم گفتم دیگه از تدریس غیرحضوری بدترم 

داریم؟ روزگار از این سخت تر هم هست؟
داشــتم عکس های فعالیت های بچه ها در گروه )شاد( را نگاه می کردم تا با پیام ها کلیپ 
بســازم. پیام سید محمد را دیدم که می گفت: اجازه گوشی من خرابه، اجازه گوشی من 

عکس نمی گیره، فیلم ارسال نمی کنه.
دیروز آقای مدیر بهم زنگ زد و گفت ســید محمد از دنیا رفته و من االن نشســتم پای 
گروه بدون تدریس، بدون تکلیف... از این به بعد کی وسط تدریس ریاضی بپره و بگه من 
گوشیم خرابه، کی بعد از ویس های روخوانی فارسی بچه ها بگه من نمی تونم ویس بذارم؟

کی بعد از کنفرانس های مطالعات بچه ها بگه خانم معلم عزیزم من چطوری فیلم ارسال 
کنم؛ االن کی و چطوری منو آروم کنه و االن می فهمم که روزگار از این ســخت تر هم 

هست؛ سخت تر از نداشتن گوشی، نداشتن صاحب گوشیه«.

فرقی می کنه؟!#
درباره صحت و سقم این متن و اینکه نویسنده آن واقعاً معلم نوجوان درگذشته  اهل بندر 
دیّر باشد اطمینانی وجود ندارد و این موضوع همچنان مورد بحث است، چرا که متن فوق 

امضایی ندارد و حتی نام معلم نیز پای آن نوشته نشده است.
برخی از کاربران می گویند یک نفر با انتشــار این مطلب از خودکشی کودک بوشهری 
سوءاســتفاده کرده و دیگران می گویند متن قطعاً توسط معلم سید محمد نوشته شده 
است. یکی از کاربران اما در واکنش به این موضع گیری ها نوشته است:»واقعاً فرق می کنه 
این مطلبو کی منتشر کرده؟ درد اصلی ما اینه که یک بچه 11 ساله خودکشی کرده. اصاًل 

یک بچه 11 ساله چرا باید بدونه خودکشی چیه؟!«

تکذیب آموزش و پرورش#
آموزش و پرورش اما در این میان، خودکشــی این دانش آموز به دلیل دسترسی نداشتن 
به تلفن همراه و کالس های مجازی را رد کرده و گفته از فروردین ماه یک گوشی توسط 
مدیر مدرسه در اختیار او قرار داده شده و او تا آخرین ساعات پیش از اقدام به خودکشی 

نیز در شبکه شاد فعالیت داشته است.
روابط عمومی آموزش و پرورش شهرســتان دیّر در اطالعیه ای اعالم کرده است: »دلیل 

خودکشی دانش آموز دیری، عدم دسترسی به تلفن همراه نبوده است«.
در متــن کامل این اطالعیه آمده اســت: »با توجه به تحقیق و بررســی های میدانی و 
جمع آوری مســتندات مربوط، اعالم می دارد نامبرده از روز بازگشــایی مدارس در 1۵ 

شــهریور تا روز حادثه بنا به درخواست ولی دانش آموز با توجه به شرایط متأثر از کرونا 
در مدرسه حضور نداشته و کار آموزشی خود را از طریق شبکه شاد با تلفن همراهی که 

توسط شخص مدیر مدرسه در فروردین ۹۹ به ایشان اهدا شده بود، انجام می داد.
تا آخرین ساعات روز حادثه در سامانه شاد به صورت فعال و در کالس های درس مجازی 
آنالین حضور داشته که تمامی مستندات، اعم از فایل های صوتی، تصویری و تکالیف و 
تمرین های درسی دانش آموز در گروه درسی موجود است، برخی از این مستندات برای 

تنویر و اطالع افکار عمومی به پیوست موجود است.
ضمناً نامبرده جزو دانش آموزان بی بضاعت و کم برخوردار بوده که در سال های تحصیلی 
به صورت مکرر مورد حمایت مدرسه و انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه بوده است و خانواده 

نامبرده این موضوع را تأیید می کند«.

بحران نمایی#
پس از انتشار بیانیه آموزش و پرورش دیر در فضای مجازی، خبرگزاری رکنا به سراغ مادر 
این کودک رفت و مصاحبه ای را با او ترتیب داد. مادر سید محمد در این مصاحبه می گوید 
آموزش و پرورش دروغ می گوید! او همچنین توضیح می دهد تلفن همراه فرزندش معیوب 
بوده و قابلیت عکس گرفتن و رد و بدل کردن صدا را نداشــته است. پس از این بود که 

کاربران فضای مجازی یک بار دیگر شروع به هشتگ سازی علیه مسئوالن کردند.
با این حال هنوز خبر خودکشی این کودک بوشهری به دلیل عدم دسترسی به تلفن همراه 
مناسب به طور رسمی تأیید نشده است. از طرف دیگر تحلیل های پیرامون این ماجرا هم 
هرلحظه بیشــتر در فضای مجازی و شبکه های آن طرف آبی باال می گیرد. در میان همه 
این تحلیل های جورواجور شــاید کانال تلگرامی »عصر هوشمندی« از زاویه متفاوت و 
هوشمندانه تری به این ماجرا نگاه کرده باشد. در پایان بخشی از پست تلگرامی این رسانه 
مجازی را می خوانید: »فردی در یکی از شبکه های اجتماعی با انتشار اعالمیه یک کودک 
دانش آموز مدعی شــده او به دلیل نداشتن گوشی همراه مناسب برای دریافت آموزش، 
خود را در دیر استان بوشهر به دار آویخته است... با قبول اینکه هستند دانش آموزانی که 
از امکانات مناسب برای دریافت آموزش مجازی برخوردار نیستند، اما گویی عزمی برای 
بحران نمایی وجود دارد. در عصر تنوع و تکثر محتواها، شما می توانید چیزی را ببینید و 

نکته ای را باورکنید که اساساً با آنچه هست تفاوت جدی دارد«.

انارهایش، شاه انار بودند

رقیه توسلی: »شلمچه« هیچ دخلی به »خان طومان« ندارد... عملیات کربالی ۵ 
و رزم با تکفیری های داعش هم با هم... همان طور که »طاهر« و »محمد« دو نام 

مجزایند... می دانم... به خدا قسم می دانم اما امان از دل الکردار.
از وقتی فهمیده مدافعان حرم بعِد پنج سال به خانه برمی گردند، افتاده به حیص و 

بیص. تپش می دهد، بی قراری می کند، اشک می ریزد و اشک می ریزد. 
پشت بندش وضو می گیرد چند آیه بخواند، نمی تواند. می رود شال و کاله می کند 
برویم روســتا. آخ که قرن هاست ســراغ خاله ام را نگرفته ام انگار. سراغ خاله زاده 
بلنــدآوازه ام را. باز حاشــا به غیرت دل که پاییز و کرونــا و روزمرگی و هزار امور 

دنیامسلک دیگر را می دهد دم چاقوی عشق.
راه می افتیم. شــهر با بنر و عکس »شهید محمد بلباسی« آذین شده و به وضوح 
می شود غم و شادی را در خیابان استنشاق کرد. دختر کوچکی کنار پدرش، الله 
قرمز می دهد دســت مردم. توی گذر باالتر هم چند جوان زیارت عاشورا پخش 

می کنند، از آن ها که عکس شهید سنجاقش شده.
گالب و گل می خرم. در شیشــه را باز می کنم. عطرش از همیشــه قوی تر است. 
دل، صلوات می فرستد و می شنوم که قربان صدقه یک اسم می رود. صاحب اسم 
را می شناســم. مادرش را هم می شناسم. به تقلید از دل، من هم آن نام را زمزمه 
می کنم: شهیدطاهر رضایی. ماسک خیس می شود. نمی دانم احوالم خوش است یا 
ناخوش؟ اما عمیقاً همذات پنداری می کنم. درک می کنم خانواده شهدا هر مرتبه با 

آمدن یوسفی به کنعان چقدر حالشان، شکل حال من می شود؛ خوش و ناخوش!
می رســیم به گلزار شهدای »تاالرپشت«. چه خوب که هوا، برگ ریزان است عین 
چشم هایمان. ماسک را عوض می کنم. مزار پسرخاله، ُشسته و شمع روشن است. 

انگار تعداد دلتنگ ها این روزها کم نیست، آن هم وسط هفته قبل از ظهر.
دل، جلوتر از من سالم می دهد و بطری آب را می ریزد پای گلدان.

قاِب عکس غبار ندارد... چه می گویم!؟ غبار؟... مگر همین حاال دلی ننشســته به 
قدرشناسی و قدرخوانی!

آرام ترین جای دنیا گاهی بودن میان رفتگان است اگرچه معاشرتمان به ظاهر گرم 
نیست اما نور دارد؛ محترم است؛ بوی گالب ناب می دهد. آنجا می توان یک جاِن 
سیر از خاله زاده سربازت بخواهی آن دنیا هم سخاوت به خرج دهد و شفاعت کند.

پی نوشت: انار و سیب می خرم. خیرات دارم. بابا و خاله جاِن خدابیامرز این میوه ها 
را دوست داشتند. دیشب خواب دیدم آقا»طاهر« با یک سبد انار توی ده راه می رود. 

انارهایش، شاه انار بودند.
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ورزشورزش
 دومین محک اسکوچیچ و شاگردانش

 مقابل مالی رقم می خورد 

تقابل تیم ملی با منتخب 
باشگاه های فرانسه

 گل محمدی: پول برانکو دستاویزی شده که
 طلب بازیکنان را ندهند

 پرسپولیس 
بی صاحب و یتیم است

 پس از چهار دهه بازیگری

جمشید هاشم پور نشان درجه یک هنری گرفت

باید تا می توانیم بگوییم

فیلمی دیدم از گیر کردن سر روباهی بینوا در ظرفی که از بخت خوش وقتی در 
کوه با زندگی اش خداحافظی می کرد، سرراه چند دوستدار طبیعت قرار گرفت 
و آن ها با تالش و کوشش، حیوان بینوا را نجات دادند تا با سرعت بسیار بسیار 

زیاد به سمت طبیعت بدود، چرا که زندگی دوباره یافته بود.
پس از دیدن این فیلم، مطلب کوتاهی برایش نوشتم و در فضای مجازی منتشر 
کردم. برداشت خودم این بود که انسانی ناآگاه زباله اش را در طبیعت رها کرده 
و آن زباله دامی شده برای حیوان؛ چون فکر می کنم اگر آن شخصی که ظرف 
را در طبیعت رها کرده بود می دانست ممکن است رهاسازی آن ظرف، زندگی 

یک حیوان را از او بگیرد این کار را نمی کرد.
فکر کردم اگر هر روز هم درباره مسائلی از این دست برای دیگران حرف بزنیم 
باز هم کم است و این شد که چند خطی هم اینجا می نویسم. از دیشب که آن 
مطلب را نوشتم آدم هایی برایم پیام دادند و تشکر کردند. از جمله نوشته بودند: 
کسی که این کار را انجام داده حتماً آگاهی الزم را نداشته است و نوشته شما 

کمک می کند چند نفر در این مورد آگاهی پیدا کنند.
فکر کردم حرف دقیقی شنیده ام. ما چقدر در این زمینه فرهنگ سازی کرده ایم، 

آن هم فرهنگ سازی مستمر نه مقطعی و کوتاه مدت؟
چقدر مدام گفته ایم وقتی شــما شیشه نوشابه ای یا هر نوع شیشه دیگری را در 
طبیعت رها می کنید می تواند بر اثر تابش آفتاب تبدیل به ذره بینی بسیار قوی شود 
و این ذره بین آتش سوزی درست کند و جان هزاران درخت یا منطقه ای را بگیرد؟

چقدر به کودکانمان یاد داده ایم وقتی ظرف، شیشــه و یــا دیگر زباله  ای در 
طبیعت رها می شود، حیوانی ممکن است از روی کنجکاوی یا در پی بویی که 
از آن می شنود سرش را داخل ظرف کند یا وارد آن شده و به همین سادگی 

گرفتار شود و بمیرد؟
کم گفته ایم از این مسائل و کم نشان داده ایم. پس حساسیت الزم ایجاد نشده 
است و این یعنی وظیفه سنگین ما به عنوان رسانه در موضوعاتی از این دست. 
باید تا می توانیم خطراتی کوچک اما جدی از این نوع برای طبیعت را گوشزد 
کنیم. باید تا می توانیم بگوییم، بنویســیم و نشــان بدهیم تا ذهن ها در این 
موضوعات حساسیت الزم را پیدا کنند و آن وقت امیدوار باشیم دیگر زباله ای 

مرگ یک حیوان را رقم نزند که تلخ و غم انگیز است.
باید در جایی مثل شــبکه پویا که رسالت آن ساخت برنامه برای کودکان این 
سرزمین است موضوعاتی از این دست بسیار جدی گرفته شود. اگر از بزرگ ترها 
گذشــته باشد، کودکان را نباید از دست بدهیم و آن ها هستند که آینده این 
کشور را باید به آن ها ســپرد؛ پس باید بدانند محیط زیست و حیات وحش 

سرمایه های این مملکت هستند و با سهل انگاری ها نباید آن ها را از بین برد.

 تیم ترکیه ای به دلیل مصدومیت 
شماره 6 استقالل را نخواست

کریمی معلق میان زمین و آسمان
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درباره برنامه طنز »دی بی سی فارسی« که توسط گروهی از جوانان مشهدی ساخته شده استدرباره برنامه طنز »دی بی سی فارسی« که توسط گروهی از جوانان مشهدی ساخته شده است

موفق ترین اقدام علیه موفق ترین اقدام علیه 
»بی بی سی فارسی« در فضای مجازی»بی بی سی فارسی« در فضای مجازی

همه حواشی پیرامون خودکشی کودک 11 ساله در بوشهر

اجازه؟ گوشی من خرابه!
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حمید رضا خداشناس: تیم ملی کشورمان در دومین 
بازی خود با سرمربیگری دراگان اسکوچیچ عصر امروز در 
ترکیه به مصاف تیم ملی مالی، یکی از تیم های قدرتمند 
آفریقا می رود و بدون شک این بازی می تواند محک جدی 
برای اسکوچیچ و شاگردانش باشد. پیش از این به خاطر 
مثبت شدن تست کرونای پنج بازیکن مالی شایعه هایی 
مبنی بر لغو این بازی منتشــر شــده بود. تیم ملی در 
نخستین بازی خود پس از تعطیالت کرونا پنجشنبه هفته 
گذشته در تاشکند به مصاف ازبکستان رفت و توانست در 
یک دیدار برتر میزبان خود را با گل های آزمون و طارمی 
زمینگیر کند و حاال مالی با  بازیکنان خوب و مطرحی که 
همه در اروپا بازی می کنند می تواند چالش مهمی برای 
ملی پوشان کشــورمان باشد. تیم ملی فوتبال مالی نیز 
پیش از روبه رو شــدن با ایران یکی از تیم های قدرتمند 
قاره آفریقا را شکســت داد .این تیم  در دیدار با تیم ملی 
غنا با برد قاطع 3 بر صفر زمین را ترک کرد تا هم انتقام 
شکست در دو بازی آخر روبه رو را بگیرد و هم برای ایران 
خط و نشــان بکشــد.برای مالی در این مسابقه حمری 
ترائوره )3(، البیالل توره )49(، هایدرا )75( گلزنی کردند.

دو جین لژیونر#
تیم ملی مالی در رده بندی فیفا در جایگاه 57 جهان قرار 
گرفته و با وجود داشــتن ستاره هایی در تیم های بزرگ 
جهــان هیچ گاه موفق به حضور در جام جهانی نشــده 
است. در حال حاضر هدایت این تیم را محمد ماگاسوبا، از 
مربیان اهل مالی است. این مربی در این اردو 3۰ بازیکن 
را به تیمش فراخوانده است که جملگی آن ها در لیگ های 
اروپایی بازی می کنند اما دو بازیکن صاحب نام و اصالتاً 
اهل مالی، درخواســت این ســرمربی را رد کردند. آداما 
ترائوره بازیکن ســابق بارسلونا که در ولورهمپتون بازی 
می کند و عبداهلل دوکوره ستاره جدید اورتون بازیکنانی 
بودند که برای اولین بار به تیم ملی فوتبال مالی دعوت 
شــدند ولی هر دو بازیکن دعــوت تیم ملی را رد کردند 
و بــه این ترتیب برابر ایران بــه میدان نخواهند رفت. با 
این وجود همچنان بازیکنان شاخصی در تیم ملی مالی 

حاضر هستند که در دیدار برابر غنا هم بازی کردند.از 13 
بازیکن حاضر مالی در دیدار برابر غنا 12 تن در لیگ های 
اروپایی بــازی می کنند. در ترکیب این تیم بازیکنانی از 
رمیس، نانت، استراسبورگ، لنس، آنژرس، متز، الیپزیگ 
آلمان، ویتوریا گیمارش پرتغال و ... بازی کردند. در واقع 
اکثر بازیکنان این تیم را فوتبالیست های شاغل در لیگ 
یک فرانسه تشــکیل می دهند.از ستاره های صاحب نام 
مالی می توان به موســی مارگا، هم تیمی مهدی طارمی 
هم اشاره کرد.یکی از شناخته شده ترین فوتبالیست های 
اهل مالی، شــیخ دیاباته مهاجم اســتقالل است که در 
سالیان گذشــته برای این تیم بازی کرده و بیش از 1۰ 
بار برای تیمش گلزنی کرده است اما فعالً جایی در تیم 

ملی کشورش ندارد.

دوستانه با طعم انتقام!#
تیم های ملــی ایران و مالی در حالــی عصر امروز به 
مصــاف هم می روند که این دو تیم در گذشــته فقط  
یک بار با هــم دیدار کرده اند و حاصــل آن پیروزی 

2بر یک مالی بود. 
آن دیــدار در ســال 2۰۰9 در چارچــوب بازی های 
چهــار جانبه قطر برگزار شــد که کریــم انصاری فرد 
 بــرای ایــران و مصطفــی و مامــادو بــرای مالــی 

گل زدند. 
در آن دیدار هدایت تیم ملی بر عهده افشــین قطبی 
بود. حاال پس از ســال ها فرصت انتقــام برای ایران 
فراهم شــده اســت که باید ببینیم آیا از این فرصت 

استفاده خواهد کرد ؟!

اسکوچیچ: بازی با مالی محک خوبی برای #
تیم ملی است

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت دیدار ایران با تیم مالی 
محک خوبی برای تیم ملی خواهد بود. به نقل از سایت 
فدراسیون فوتبال، دراگان اسکوچیچ درباره دیدار دوستانه 
مقابل مالی اظهار کرد: بازی با مالی محکی خوب و جدی 
برای تیم ملی خواهد بود. از نظر من، مالی در کنار نیجریه 
و سنگال جزو بهترین تیم های آفریقایی است. تقریباً همه 
بازیکنان حریف تیم ملی در اروپا بازی می کنند. سرمربی 
تیم ملی فوتبال ایــران تصریح کرد: مهم تر از همه، باید 
بتوانیم خودمان را هم سطح با آمادگی بدنی بازیکنان مالی 
به چالش بکشیم. شک ندارم که بازیکنان ما با انگیزه کامل 

در این میدان حاضر خواهند شد.

دومین محک اسکوچیچ و شاگردانش، مقابل مالی رقم می خورد 

تقابل تیم ملی با منتخب باشگاه های فرانسه

شکایت رحمتی  از استقالل دوباره به جریان افتاد
ورزش:  در حالی که با وجود شکایت قدیمی مهدی رحمتی به AFC بابت عدم پرداخت 
مالیات ســه ساله اش از سال9۰ به نظر می رسید این پرونده با قول های فتحی، افشارزاده و 
یا خلیل زاده بسته شده، کاپیتان سابق استقالل و سرمربی جدید شهرخودرو هنگام اعزام 
به مســابقات لیگ قهرمانان آســیا مجدداً متوجه عدم انجام تعهدات از سوی استقالل و 
ممنوع الخروج شدن مجدد خود شد تا دوباره شکوائیه ای را به AFC ارسال کند. الزم به ذکر 
است که رونوشت شکایت رحمتی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون فوتبال 
رسیده و یکی از مهم ترین موانع جدید استقاللی ها در کسب مجوز حرفه ای برای حضور در 

لیگ قهرمانان سال آینده است که باید دید این بار این مشکل چگونه مرتفع خواهد شد.

تابویی که فکری در استقالل شکست
ورزش: سال ها بود تمرینات اســتقالل بنا به دالیل مختلف پشت درهای بسته انجام 
می شد و هواداران و اصحاب رسانه از حضور در تمرینات این تیم منع می شدند که این 
منجر به فاصله افتادن فراوان بین قشر هوادار با تیم می شد. محمود فکری از اولین تمرین 
استقالل خواست قانون درهای بسته منتفی و تمرینات تیمش در مأل عام برگزار شود که 
البته به دلیل شرایط کرونایی، قوانین اجازه حضور هواداران را به تمرینات نمی دهد، اما 
همواره حضور اصحاب رسانه در محل تمرین آبی پوشان و تهیه گزارش و خبر از این مکان 
آزاد است.فکری تابوی تمرینات پشت درهای بسته را بعد از سال ها شکست و امیدوار است 
شرایط تیمش به نوعی پیش برود که ناچار به بازگشت به دوران پشت درهای بسته نباشد.

کوتینیو: دوران خیلی خوبی را سپری می کنم
ورزش: هافبک برزیلی بارســلونا از وضعیت فعلی خــود ابراز رضایت کرد. فیلیپ 

کوتینیو می گوید: »من دوران خیلی خوبی را سپری می کنم. 
در چند فصل اخیر به دســتاوردهای زیادی از لحاظ انفرادی و تیمی رسیده ام که 
این مهم ترین چیز است. من با اشتیاق فراوان و با این دید که همه چیز برایم خوب 
 پیش برود به اسپانیا بازگشتم و می خواهم در تیم ملی برزیل هم اوضاع همینطور 

باشد. 
هر فرصتی که به من دست دهد، می خواهم بازی کنم و بهترین بازی هایم را برای 

تیم به نمایش بگذارم.«

ونگر: بیشتر بابت از دست دادن رونالدو افسوس خوردم
ورزش: ســرمربی سابق آرســنال، نپیوســتن رونالدو به تیمش را بزرگترین 
افســوس در حوزه خرید بازیکن لقب داد. آرســن ونگر می گوید: »باید بگویم 
شاید برای نپیوستن 5۰ بازیکن افسوس خورده ام! با این حال شاید کریستیانو 
رونالــدو آن بازیکنی بود که من از شــنیدن خبر رفتنش به منچســتریونایتد 
بیشترین افسوس را خوردم. آن زمان ما حتی با اسپورتینگ لیسبون هم توافق 
کرده بودیم اما منچستر یونایتدی که کارلوس کی روش را به عنوان دستیار در 
اختیار داشــت، فوراً دست به کار شد و توانست با پیشنهادی بهتر از پیشنهاد 

ما رونالدو را بگیرد.«

امیرمحمد سلطان پور: نیمه شب دوشنبه، باالترین افتخار 
و لذت در دنیای بسکتبال نصیب تیم مشهور لس آنجلس 

لیکرز و ستارگانش بود.
در فینال مســابقات NBA این فصل، دو تیم لس آنجلس 
لیکرز و مایامی هیت برای ششــمین بار به مصاف یکدیگر 
رفتند که پادشاه کنفرانس شرق موفق به شکست بهترین 
تیم غرب برای چهارمین بار شد تا قهرمان مسابقات شود. 
این نخستین قهرمانی لیکرز پس از پنجمین جامی بود که 
کوبی برایانت فقید با این تیم حدود یک دهه پیش کسب 
کرده بود. در این مسابقه، دیگر بازیکن بزرگ تاریخ بسکتبال 
یعنی لبران جیمز باز هم نقشی تعیین کننده ایفا کرد و با 
کسب 28 امتیاز، 14 ریباند و 1۰ پاس منجر به گل، باعث 
پیروزی 1۰6 بر 93 تیمش بود. بازیکنان دو تیم که به دلیل 
همه گیری ویروس کرونا به مدت سه ماه از خانه خود دور 
بودند تا در مجموعه ورزشی ESPN که در مجموعه تفریحی 
دیزنی در فلوریدا واقع است، به صورت ایزوله بازی های خود 

را به انجام برسانند.

نه آنچنان سخت!#
پیش از شروع بازی های فینال، لبران جیمز پیش بینی 
کرده بود که این احتماالً ســخت تریــن تالش تاریخ 
لیکــرز برای کســب قهرمانی NBA باشــد؛ اما آن ها 
آنچنان نیز بــه زحمت نیفتادند. ایــن چهارمین جام 
لبران با ســومین باشــگاهش بود کــه او را از این نظر 
رکورددار می کند. و جالب اینکه این پیروزی برای او در 
مقابل هیت بدست آمد یعنی تیمی که او دو بار با آن ها 

قهرمان NBA شده بود.
در مسابقه ششم میان دو تیم، بم آدبایو بهترین بازیکن هیت 
بــود جایی که 25 امتیــاز و 1۰ ریباند ثبت کرد که البته 

12 امتیاز از آن را با پاس های یکی از تأثیرگذارترین 
بازیکنان این فصل یعنی جیمی باتلر به ثمر رساند. 
این اولین فصل باتلر برای مایامی بود اما موفق 

شد با عملکرد خوبش این تیم را دوباره به یکی از مدعیان 
قهرمانی تبدیل کند.

با اینکه برگزاری این بازی ها به صــورت ایزوله در فلوریدا 
جذابیت گذشته را برای تیم های شرکت کننده نداشت، اما 
بســیاری از طرفداران بسکتبال خوشحال بودند که بعد از 
تعطیلی بازی ها به خاطر ویروس کرونا که چهار و نیم ماه به 

طول انجامید، به همین نیز بسنده کنند.

فصل عجیبی که به پایان رسید#
ویروس کرونا تنها عامل خبرساز این فصل نبود و شاهد 
حواشــی مختلفی بودیم. منازعات سیاسی بین آمریکا 
و چین به بســکتبال نیز کشیده شــد تا بین مسئوالن 
برگزاری مســابقات با چینی ها که بیشتر در بر سر حق 
پخش مسابقات بود درگیری های زیادی رخ بدهد. یکی 
از رؤســای اصلی NBA نیز در اولین روز ســال جدید 
میالدی از دنیا رفت. دیوید استرن کسی بود که می توان 
او را تأثیرگذارترین فرد در تبدیل این لیگ به چیزی که 
اکنون هست، لقب داد و درگذشت او ناراحتی بزرگی را 
برای عالقه مندان به بسکتبال به وجود آورد. صحبت از 
ناراحتی برای درگذشت یک فرد بزرگ بسکتبالی شد، و 
به هیچ عنوان نمی توان فراموش کرد که کوبی برایانت 
یکی از بهترین های تاریخ بسکتبال در 26 ژانویه به دلیل 
ســقوط هلیکوپتر به همراه دخترش و هفت فرد دیگر از 
دنیا رفت که جهان بســکتبال را به شوک عظیمی فرو 
برد. از همان زمان بــود که بازیکنان لیکرز اعالم کردند 
که ادامه فصل را در یاد و خاطره اســطوره این باشگاه به 
انجام خواهند رساند. آن ها کاری را به انجام رساندند که 
برایانت پنج بار برای لیکرز انجام داده بود که چیزی نبود 
جز جام قهرمانی، و بازیکنان این مأموریت را به بهترین 
نحو به انجام رساندند. در مورد بازی ششم در بامداد 
دوشنبه می توان گفت که لیکرز در همان پایان نیمه 

اول کار را تمام کرده بود. 

گل محمدی: پول برانکو دستاویزی شده که طلب بازیکنان را ندهند

پرسپولیس بی صاحب و یتیم است
NBA هفدهمین قهرمانی لس آنجلس لیکرز در

با رهبری »جیمز«  برای »برایانت« 
ضد  حمله

فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران قرعه کشی شد
دربی هفته هشتم 

ورزش: قرعه کشی لیگ برتر فوتبال ایران با حضور نمایندگان تیم ها 
برگزار و زمان دربی تهران مشــخص شــد. به ایــن ترتیب تیم های 
استقالل و پرسپولیس در هفته های هشتم و بیست و سوم به مصاف 
هم می روند. شهرخودرو هم در هفته چهارم میهمان پرسپولیس و در 

هفته ششم میزبان استقالل خواهد بود. 
برنامه هفته اول این رقابت ها به شرح زیر است.

گل  گهر سیرجان - سپاهان
تراکتور - نفت مسجدسلیمان

سایپا - پرسپولیس
استقالل - مس رفسنجان

شهرخودرو - ماشین سازی
فوالد - ذوب آهن اصفهان

صنعت نفت آبادان - پیکان تهران
آلومینیوم اراک - نساجی مازندران

واسعی با تراکتور استقالل را دور زد
ورزش: هافبک هجومی فصل گذشــته پیکان بــا عقد قراردادی 
رســمی به تراکتور پیوست.به نقل از روابط عمومی باشگاه تراکتور، 
سعید واسعی با عقد قراردادی رسماً به عضویت تیم فوتبال تراکتور 

درآمد. 
واســعی یکی از بازیکنان مدنظر استقالل برای پیوستن به این تیم 
بود که به دالیلی نتوانست به جمع آبی پوشان اضافه شود و به این 

ترتیب به جمع سرخپوشان تبریزی پیوست.

 گل شجاع زیباترین گل لیگ قهرمانان آسیا 
در غرب شد

ورزش: سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا بعد از پایان لیگ قهرمانان آسیا 
در منطقه غرب اقدام به انتخاب زیباترین گل این مرحله از رقابت ها کرد 
که گل شــجاع خلیل زاده، مدافع پرســپولیس به شارجه با کسب 51 
درصد آرا به عنوان بهترین گل آســیا انتخاب شد. همچنین گل شیخ 
دیاباته، مهاجم استقالل به االهلی عربستان نیز با کسب 37 درصد آرا 
در جایگاه دوم قرار گرفت. در این نظرسنجی گل رضا میرزایی به السد 

قطر نیز حضور داشت.

پنجره های بسته استقالل باز  می شوند
ورزش: بدهی های خارجی استقاللی ها به خصوص بدهی به وینفرد 
شــفر سرمربی پیشین و آلمانی آن ها کار دست این تیم داد تا فیفا 
پنجــره نقل و انتقاالتی آن ها را ببندد و به همین دلیل آبی ها قادر 
به اســتفاده از بازیکنان جدید خود در لیگ قهرمانان آسیا نبودند. 
حال خبر می رســد استقاللی ها منابع مالی جهت تسویه حساب با 
شــفر را تأمین کرده و به زودی و پــس از تعیین روش پرداخت، 
مطالبات ســرمربی ســابق خود را پرداخت می کنند تا پنجره نقل 
و انتقاالتی آن ها باز شــود. باشگاه اســتقالل بدهی دیگری هم به 
باشــگاه پاختاکور ازبکستان دارد که پرداخت آن نیز در دستور کار 

قرار گرفته است. 

شکاری در آستانه جدایی از تراکتور 
ورزش: رضا شــکاری که گفته می شــد با قراردادی پنج ساله به 
تراکتور پیوسته اســت اکنون خواستار جدایی شد. او مدعی است 
تیمی تازه لیگ برتری شــده از اسپانیا خواستار جذبش  شده است 
و مدیربرنامه های بازیکن نیز مذاکرات خود را با طرف اســپانیایی 
برای توافق و با طرف تبریزی برای رضایت نامه آغاز کرده اســت. از 
تبریز خبر می رســد که علی منصوریان با جدایی شــکاری مخالف 
نیســت ولی تصمیم قطعی جهت صــدور رضایت نامه با نظر مالک 

باشگاه خواهد بود.

بدنساز سابق پرسپولیس در استقالل
ورزش: بدنساز جدید باشگاه استقالل تهران فعالیتش را آغاز کرد.

تمرین نوبت صبح دیروزبازیکنان اســتقالل تهران در ســالن وزنه 
دنبال شد و دکتر مسعود مؤمنی به عنوان بدنساز جدید در تمرین 
حاضر شــد. مؤمنی عضو کادرفنی حمید درخشان در پرسپولیس 
بود، اوایل ســرمربیگری برانکو در پرســپولیس هم به عنوان مربی 
بدنســاز این تیم فعالیت کرد اما پــس از مدتی به علت اختالف با 

برانکو از سمتش استعفا کرد.

منهای فوتبال

لیگ ملت های اروپا
آلمان - سوئیس

    سه شنبه 22 مهر - 22:15 از شبکه ورزش

لیگ ملت های اروپا
کرواسی - فرانسه

   چهارشنبه 23 مهر - 22:15 از شبکه ورزش

لیگ ملت های اروپا
ایتالیا - هلند

   چهارشنبه 23 مهر - 22:15 از شبکه سه

دوستانه
ایران - مالی

 سه شنبه 22 مهر -  17:30 از شبکه سه

ورزش در سیما

 کمک ما به حدادی نه ورزشکارساالری است، 
نه تبعیض

جنجال »خارپاشنه« در کمیته ملی المپیک
ورزش: در ماه های اخیر موضوع درمان خارپاشنه احسان حدادی، 
قهرمان پرتاب دیســک در ایران یا آلمان به ســوژه ای تبدیل شده 
که انتقادهایی را از این ورزشــکار المپیکی به وجود آورده است. روز 
گذشته هم در شرایطی که حدادی حسابی از انتقاد رسانه ها ناراحت 

بود، اجازه نداد نمایندگان چند رسانه در مصاحبه او حاضر شوند. 
صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک در نشست خبری خود 
به انتقادهای انجام شــده از احسان حدادی گفت: به جای اینکه به 
احسان نقد کنید، به من نقد کنید. بگذارید احسان حدادی کارش 
را انجام دهد. او یکی از امیدهای ما در المپیک اســت. من ترجیح 
می دهم که حدادی با آرامش به تمرینات خود ادامه دهد. نگاه من 
سوم مرداد سال 14۰۰ در توکیو است.بنده تخصص پزشکی ندارم 
که در این باره دخالت کنم. از اول هم گفتم که مسئله احسان مالی 
نیست و این موضوع در حوزه فدراسیون پزشکی ورزشی است. ما هم 
از سهراب مرادی حمایت کردیم که چند بار به آلمان برود و اگر 1۰ 
بار دیگر هم تشــخیص فدراسیون پزشکی این باشد که او به آلمان 

برود، ما منابع ارزی را تأمین می کنیم. 

پیام فدرر به نادال پس از رسیدن به رکورد او
ورزش: رافائل نادال با شکست نواک جوکوویچ، سیزدهمین قهرمانی 
خود را در تاریخ مسابقات تنیس روالند گاروس فرانسه را کسب کرد 
و به رکورد 2۰ قهرمانی راجر فدرر در رقابت های مختلف گرند اسلم 
رســید.پس از این عنوان، فدرر پیامی برای نادال به شرح زیر صادر 
کرد: برای من افتخاری واقعی است که بیستمین قهرمانی نادال را 
در گرند اســلم ها تبریک بگویم؛ به خصوص اینکه نادال به طرزی 
باورنکردنی، سیزدهمین قهرمانی روالند گاروس را بدست آورد که 
این یکی از بزرگ ترین دستاوردها در ورزش است. من به تیم نادال 

هم تبریک می گویم. آفرین رافا! تو شایسته آن بودی.

همیلتون به رکورد شوماخر رسید
ورزش: لوئیس همیلتون فاتح گرندپریکس ایفل شــد و به رکورد 
شوماخر رسید. در این مســابقه 2۰ راننده به رقابت پرداختند که 
لوئیس همیلتون توانست عنوان قهرمانی را کسب کند و با 91 برو 
به رکورد مایکل شوماخر رسید. وراستاپن راننده ردبول در رده دوم 
قرار گرفت و دنیل ریکاردو از رنو جایگاه سوم را کسب کرد.وراستاپن 

سریع ترین دور مسابقه را به ثبت رساند.

تیم نوشاد عالمیان مشخص شد
ورزش: نوشاد عالمیان ملی پوش تنیس روی میز  ایران برای فصل 
جدید رقابت های لیگ برتر این رشــته با تیم فراسنج تهران قرارداد 
امضا کرد تا در بیست و چهارمین دوره این مسابقات برای این تیم به 
میدان برود.عالمیان سال گذشته عضو تیم پتروشیمی بندرامام بود 
و به مقام قهرمانی رسید اما این تیم در سال 99 در لیگ برتر تنیس 

روی میز شرکت نمی کند.

که  کریمی  علی  عرب:  حمیدرضا 
یکی از بهترین های استقالل درلیگ 
نوزدهم بود به مجــرد پایان لیگ از 
طریق مدیربرنامه هایش همه جا جار 
زد که با پیشنهاد هایی از سوی دیگر 

تیم ها مواجه است. 
او حتی حاضر بــه حضور در اردوی 
اســتقالل در قطر هم نشد و تیمش 
را چنــد روزی تنهــا گذاشــت تــا 
در  اســتقالل  بندی  باشــگاه  اینکه 
کرد  رســانه ای  را  کریمی  قــرارداد 
که نشــان می داد شــماره 6 باید تا 
بازی های تیمــش در فصل  پایــان 
نوزدهم که لیگ قهرمانان آســیا را 
 نیز شــامل می شــد، برای استقالل 

بازی کند.

بازی از روی ترس#
 کریمــی نیــز ازتــرس محرومیــت و 
واکنش های تند تر باشــگاه ساکش را به 
سمت قطر جمع کرد و در ترکیب استقالل 
قرار گرفت. کریمی درلیگ قهرمانان آسیا 
نمایش تحسین برانگیزی داشت و نشان 
داد بــه واقع یکی از خوب های تیمش به 
شــمار می رود. درخشش او این انتظار را 
باقی گذاشــت که به محض پایان لیگ 
قهرمانان آسیا به پیشنهاد های خارجی 

خود پاسخ مثبت دهد. 

قرارداد120 هزار دالری#
کریمی حتی راهی ترکیه هم شده بود تا 
هم تیمی مجید حسینی شود، اما جالب 
است بدانید که در ترکیه چه اتفاقاتی برای 

شماره 6 استقالل رخ داد. گفته می شود 
باشگاهی که کریمی را می خواسته فقط 
حاضر شده به این بازیکن 12۰ هزار دالر 
بدهد.  البته مدیر این باشــگاه به ستاره 
ایرانی پیشنهاد کرده نمایندگی شرکت 
بلورسازی اش را در ایران تأسیس کند تا 
از این راه هم درآمدی داشــته باشد، اما 
کریمی این پیشــنهاد را هم نپذیرفته و 
خواستار توقف مذاکرات با طرف ترک شده 
اســت. درواقع پیشنهاد ترک ها به حدی 
ضعیف و حتی برخورنده بود که کریمی 
ترجیح داده حتی ماجرا رســانه ای نشود. 
او به همین دلیل بعد از اینکه حضورش 
درترکیه لو رفت در اقدامی عجیب سفرش 
به ترکیه را تفریحی اعالم کرد! البته هیچ 
عاقلی نبود که در اوج شیوع ویروس کرونا 

تیم ترکیه ای به دلیل مصدومیت شماره 6 استقالل را نخواست

کریمی معلق میان زمین و آسمان
بپذیرد که کریمی برای تفریح راهی ترکیه 
شده است. اما کریمی سعی داشت این طور 
القا کند که سفرش به ترکیه کاری نبوده 
و قصد نداشته به تیمی درلیگ این کشور 

ملحق شود. 

درد کهنه کریمی#
کریمــی درحالــی دســت بــه پنهان 
کاری زده که تیــم ترکیه ای حتی آمار 
مصدومیت های این بازیکن را هم بدست 
آورده و به وی اعالم کرده برای بازیکنی 
که غالباً مصدوم اســت حاضر نیســت 
رقمی باالتــر از 12۰ هزار دالر بپردازد. 
ظاهراً موضوع درد کهنه کریمی از ناحیه 
کمر به گوش ترک ها هم رسیده و آن ها 
را برآن داشته تا قید این بازیکن را بزنند 

اما کریمی همچنان ســعی می کند 
در رســانه ها طوری ظاهر شود 
که با پیشنهاد های متعددی از 
تیم های خارجی مواجه اســت. 

شماره 6 اســتقالل فصل پیش 
هم همین رفتار را انجام داد ودقیقه 9۰ 
دوباره با اســتقالل قرارداد تمدید کرد. 
هیچ بعید نیســت کــه او دوباره همان 
سرنوشــت را تجربه کند و راه استقالل 
را در پیش بگیرد. کریمی البته همچنان 
به دنبال راهی است تا استقالل را ترک 

کند ودوباره لژیونر شود.
او همچنــان درحــال رایزنــی با چند 
تیم قطری اســت، امــا از قطر نیز خبر 
می رســد که هنوز تیمی به طور جدی 

خواهان او نیست.

ورزش: یحیی گل محمدی در حاشــیه نخســتین 
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرســپولیس اظهار کرد: 
این وضعیت تیم اســت . تیم بــا 14 امتیاز اختالف 
قهرمان لیگ برتر شده، توانسته به عنوان فینالیست 
لیگ قهرمانان خودش را معرفی کند و قهرمان غرب 
آسیا شــدیم. امروز هم اولین تمرین مان بعد از این 
قهرمانی ها اســت و متأســفانه نیمی از بازیکنان که 
نیامده اند، نیمی در اردوی تیم ملی هستند و با تعداد 

کمی بازیکن تمرین می کنیم.

وعده پشت وعده#
وی در خصوص پرداخت پول بازیکنان افزود:  این برای 
چندمین بار است که قرار بود با بازیکنان تسویه حساب 
کنند اما متأسفانه یک وعده به وعده های قبلی باشگاه 
اضافه شــد که به خاطر همین بچه ها امروز به تمرین 

نیامدند.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص عدم حضور 
تعدادی از بازیکنان در تمرین خاطرنشان کرد: من نباید 
جواب این سؤال را بدهم. آن هایی که متولی  تیم هستند 
باید پاســخگو باشند. باشگاه مدیرعامل و هیئت مدیره 
دارد. بعد از فینالیست شدن یک نفر به خودش زحمت 
نداد که خیرمقدم بگوید، انگار که این تیم یتیم اســت 
و صاحب ندارد. جواب هایی که شــما می خواهید باید 

مدیرعامل بدهد.

پرسپولیس نباید فینالیست می شد!#
گل محمدی ادامه داد: من هم مثل بقیه بچه ها مشکالت 
مالی دارم اما بیشــتر بحث بچه ها است. نمی دانم دیگر 
چه کار باید می کردند برای هــواداران و چطور فوتبال 
بازی می کردند. بازیکنان ما با تمام وجود و با غیرت بازی 
کردند. از لحاظ علمی و منطقی هم که حســاب کنیم، 
تیم پرسپولیس و هر تیمی که از ایران در لیگ قهرمانان 
آسیا شرکت می کند، نباید فینالیست می شد ولی فقط 
به خاطر غیرت، شرف و همت بچه هاست که این اتفاق 

بزرگ افتاده و این هم جوابی است که می گیرند.

شجاع، نادری و انصاری#
ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس درباره مشخص 
شــدن وضعیت شــجاع خلیل زاده، محمــد نادری 
و محمــد انصــاری یــادآور شــد:  مــن نباید در 
ایــن خصــوص صحبت کنم، باشــگاه بایــد درباره 
مشــکالت آن هــا صحبت کنــد. انصــاری بازیکن 
مصدوم ماســت و تا آخر ســال نمی رسد، شرایط به 
 گونه ای اســت که امکان اســتفاده از او وجود ندارد. 
با نادری هم چند بار صحبت کردیم و قرار بود که به 
باشــگاه برود، نمی دانم چرا باشگاه پیگیر وضعیت او 
نیست. سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص 

درخواســت فسخ قرارداد شــجاع عنوان کرد: من به 
عنوان یک مربی می گویم شــجاع و ... را می خواهم، 
بقیه مشــکالت باید بین باشگاه و بازیکن حل شود. 
شجاع هم ثابت کرده که چقدر باشگاه را دوست دارد 
و چندین بار هم به باشــگاه رفته اما مشــکلش حل 
نشــده اســت. در هر صورت باید ببینیم چه اتفاقی 

می افتد.

وضعیت گل و بلبل#
وی در خصوص اظهارات رسول پناه که گفته شرایط 
پرســپولیس گل و بلبل اســت، خاطرنشــان کرد: 
اگر مدیرعامل گفته که شــرایط گل و بلبل اســت، 
می بینید که فینالیســت آســیا با هشت نفر در حال 
تمرین اســت. وی در خصوص مطالبــات بازیکنان 
تصریح کرد: طلب ها از دو سال پیش مشخص است. 
هر موقع بحــث مطالبات می شــود، می گویند پول 
برانکو است. پول برانکو یک دستاویزی شده که پول 

بچه ها را ندهند.
گل محمدی در پاســخ به این سوال که با این شرایط 
او چــه تصمیمی بــرای آینده اش در پرســپولیس 
می گیــرد؟ گفت: من فعاًل می آیم ســر تمرین و کار 
خاصــی نمی توانم بکنم.  بگذاریــد این چند روز هم 

بگذرد و ببینیم چه اتفاقی می افتد.
وی در خصوص اعتراض برخی از پیشکســوتان مثل 
علی کریمی به مشــکالت پرســپولیس تصریح کرد: 
این مســائل حاشیه ای است و قرار بود درباره مسائل 

باشگاه صحبت کنیم.

گرشاسبی: 
 به من گفتند برانکو دیگر 

در پرسپولیس نباشد
ورزش: حمیدرضــا گرشاســبی مدیرعامل ســابق 
پرســپولیس در گفــت و گویش با برنامه ورزشــگاه 
ادعای عجیبی را مطرح کرد.گرشاسبی که به عنوان 
مدیرعامل جانشــین علی اکبر طاهری شد و از نظر 
نتیجه اوقات خوشی را برای هواداران پرسپولیس رقم 
زد و تیم پرســتاره ای را تحویل ایرج عرب مدیرعامل 
بعدی داد در خالل حرف هایی اعالم کرد به او گفته 
شــده بود باید دوره برانکو در پرســپولیس به پایان 
برسد.این ادعا در حالی از زبان گرشاسبی درآمد که 
با وجود سؤال مجدد از طرف حافظ احمدزاده مجری 
برنامــه او حاضر نشــد درباره جزئیات این مســئله 
صحبتی به زبان بیاورد اما با اشــاره به مبلغ قرارداد 
برانکو  گفت که از باال به او گفته شــده بود که بهتر 

است دوران برانکو در پرسپولیس به پایان برسد.

محمدرضاخزاعــی: باکســب 13 رأی از 17 عضو مجمع، 
رضاعلیزاده برای چهار ســال ســکان هدایت هیئت هندبال 
خراســان رضوی را دردست گرفت.  این مجمع، روزگذشته با 
حضور دکترعلیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال، فتاحی، 
مدیرکل، قوچان نژاد معاون توســعه ورزشی اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان، 17 عضو مجمع، کاندیداها، اصحاب رسانه، 
و با رعایت پروتکل های ورزشــی، در ســالن اجتماعات اداره 
کل ورزش و جوانان، برگزارشــد.  همان گونه که در یادداشت 
روز گذشته نوشتم، ازهفت کاندیدای تأییدشده، رازقی رئیس 
دارایی طرقبه شاندیز، درجلسه حاضر نشد، چهار کاندیدا هم 
به نفع رضاعلیزاده و امیر زیبایی انصراف دادند تا همان گونه که 
پیش بینی می شد، رضا علیزاده، دانشجوی دکترای ورزش، معلم 
ورزشی که از ابتدای کار این دوره شورای شهر مشهد، به عنوان 
کارشــناس ورزش، مدیر روابط عمومی شــورا و... که از سوی 

بعضی از اعضای این شورا حمایت  می شود، با رأی تقریباً قاطع 
مجمع جانشین دکتر جواد زارع شود تا با کمک اعضای خانواده 
هندبال، چرخ های کند هندبال استان و به ویژه مشهد و سبزوار، 
که جایشــان درجمع تیم های لیگ برتر خالی مانده را روان تر 
بچرخاند. علیزاده پس از مشخص شدن نتیجه آرا، ضمن تشکر 
ازاعضای مجمع که به وی اعتماد کردند، گفت برای کمک به 
هندبال پا درمیدان رقابت گذاشــته و انتظار دارد با همراهی 
تمامی اعضای خانواده بزرگ هندبال و حمایت مسئوالن استان، 
بتواند روزهای بهتری برای این رشــته پراســتعداد در سراسر 
خراســان، رقم بزند. یکی از خواسته های کاندیداها و تعدادی 
از اعضای مجمع این بود که ســالن خانه هندبال استاد علی 
محمدیان، در اختیار هیئت قرارگیرد، چرا که بدون سالن کار 
هیئت به پیش نخواهد رفت. مدیرکل و رئیس فدراسیون هم 
قول دادند درجهت عملی شدن این خواسته به حق اقدام کنند.

zoom

علیزاده سکاندار جدید هندبال خراسان رضوی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خواف )1018122(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل جاده ابریشم مجد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 433 و شناسه ملی 10980241041 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,01,17 و برابر نامه شماره31,4515مورخ99,1,23 اداره کل حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای غالمحیدر ابراهیم بای سالمی به کد ملی 0769591531 به سمت رئیس هیئت مدیره 2 - آقای علی ابراهیم 
بای سالمی به کد ملی 0768986273 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3 - آقای وحیدرضا ابراهیم بای سالمی به کد ملی 0769892361 به سمت 
مدیر عامل )خارج از اعضاء و سهامداران( 4- آقای غالمرضا عصاررودی به کد ملی 0769462685 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده 
تصدی تا تاریخ 99,12,20 انتخاب گردیدند. -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمی با 
امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد .
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آگهی تغییرات شرکت سامان داروی هشتم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34320 و شناسه ملی 10380496158 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,05,11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای حسین نادری منش با کد ملی 5499073929 
به نمایندگی از سازمان اقتصادی رضوی بعنوان رئیس هیئت مدیره - آقای نادر مقصودی با کد ملی 0045495300 به نمایندگی از 
شرکت هامرنوین داروتولید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره - آقای جواد کارگذار با کدملی 1060290642 به نمایندگی از آستان 
قدس رضوی بعنوان عضو هیئت مدیره – آقای هومن کاغذیان با کد ملی 0452851041 به نمایندگی از شرکت داروسازی ثامن بعنوان 
عضو هیئت مدیره - آقای حمیدرضارحیمی با کد ملی 0452746906 به نمایندگی از شرکت کارگزاری و بورس اوراق بهاداررضوی 
باقیمانده دوره  برای مدت  عامل  مدیر  به سمت  ملی 0453545068  کد  با  مقصودی  امیرحسین  آقای  و  مدیره  بعنوان عضو هیئت 
تصدی اعضای هیئت مدیره تا تاریخ 1400,11,30تعیین گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد مربوط به شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات 
و اسناد تعهد آور و اسناد رسمی صرفًا با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر بوده 
و در غیر اینصورت با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد . -هیئت مدیره 

وفق ماده 43 اساسنامه بندهای 1و4و 6 الی17و20 از ماده 39 )اختیارات هیئت مدیره( رابه مدیرعامل تفویض نمودند.  
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1019823(

آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان بانک صادرات خراسان شرکت تعاونی به شماره ثبت 1778 و شناسه ملی 10380154431 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,03,06 و نامه شماره 2,13359 مورخ 1399,03,20 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - با توجه به استعفای آقای غالمرضا سلیمی با کدملی 0569709822 از عضویت هیئت 
مدیره، آقای غالمرضا ابوالفضلی طوسی با کدملی 0932806295 عضو علی البدل هیئت مدیره، جایگزین ایشان به عنوان عضو اصلی 
نائب رئیس هیئت مدیره آقای جواد  به عنوان  با کدملی 0932806295  ابوالفضلی طوسی  هیئت مدیره گردید. - آقای غالمرضا 
میرزاده با کدملی 0919304281 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا نیکو با کدملی 0940624516 به عنوان عضو هیئت 
مدیره ) منشی هیئت مدیره ( و آقای غالمرضا ناصری با کدملی 0849321603 به سمت مدیرعاملی تا تاریخ 1401,03,08 تعیین گردند 
. - کلیه اسناد و قرارداد ها و اسناد تعهدآور بانکی و غیر بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت 
مدیرعامل آقای غالمرضا ناصری و یکی از سه امضای رئیس هیئت مدیره آقای جواد میرزاده یا امضای نایب رئیس آقای غالمرضا 
نامه های  باشد. کلیه  تعاونی معتبر می  با مهر شرکت  نیکو همراه  یا امضای عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا  ابوالفضلی طوسی و 

اداری با امضای مدیرعامل و امضای رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1017878(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1018134(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع فوالدشمش نگین مشهد شرکت تعاونی به شماره ثبت 55662 و شناسه ملی 14005216100 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,08,06 ونامه شماره2,111960مورخ98,10,26 اداره تعاون 
از  به تصویب مجمع رسید 2- سرمایه شرکت  کار و رفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-صورتهای مالی سال 1397 
306000000000 ریال به 321300000000ریال منقسم به 321300 سهم1000000 ریالی افزایش یافت  3- حامد خیاط زاده ایرانی 
0941588270 و گیتی نظری تبریزی 0064064360  و موسسه حسابرسی آویژه ارقام امین به سمت بازرسان اصلی و حمید پیشکاه پور 

 4890009094  به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .
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      صفحه 11

رامند  شکری  حلوا  شرکت  تغییرات  آگهی 
خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

13207 و شناسه ملی 10380288718 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,06,31 مورخ 
خراسان  استان  آدرس  به  شرکت  محل   - شد: 
 - شاندیز  بخش   - بینالود  شهرستان   - رضوی 
دهستان شاندیز - روستا شهرک صنعتی طوس-

اندیشه-کوچه  توس-بلوار  صنعتی  شهرک  محله 
اندیشه 9 )دانش 9(-پالک 17-قطعه 458-طبقه 
یافت  تغییر   9185184111 پستی  همکف-کد 
اصالح  فوق  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و 

گردید.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1018092(

س
,  9

90
77

54

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1017867(

آگهی تغییرات شرکت شهر تاش پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 23064 و شناسه ملی 10380385308 

ملی  شماره  به  نیت  گلی  معصومه  خانم   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,12,11 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
0069087636 به سمت رئیس هیئت مدیره 2-آقای علی اکبرکیوانلوشهرستانکی به شماره ملی 5219731777 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره ومدیرعامل 3-آقای رضاعسل فروش رضائیه به شماره ملی 2753404275 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 
با  و عقوداسالمی  قراردادها  بروات،  قبیل چک، سفته،  از  تعهدآور شرکت  و  بهادار  اوراق  و  اسناد  انتخاب گردیدند.وکلیه  دو سال 

امضای ثابت مدیرعامل و امضاء متغییر یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

س
,  9

90
76

61

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1017928(

آگهی تغییرات شرکت هیدرو پارس خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 26140 و شناسه ملی 10380415550 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,02,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حمیدرضا عرفانیان اکبرزاده 
کدملی : 0942309251 به سمت : مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای محسن مغربی کد ملی : 0941353133 به سمت 
: نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا شریفیان اصل کد ملی: 0939582491 به سمت : عضو اصلی هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

معتبرخواهد بود.  

س
,  9

90
77

47

توس  سازه  آبریز  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 30971 

و شناسه ملی 10380461981 

مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل  تصمیمات   1399,06,02 مورخ 
اتخاذ شد : کلیه اوراق و اسناد رسمی 
و تعهد آور و چکهای شرکت با امضای 
نایب  و  مدیره  هیئت  رئیس  مشترک 
ابراهیم  مدیره)آقایان  هیئت  رئیس 
عالمتیان و هادی اسماعیل پور( همراه 

با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1018139(

س
,  9

90
77

59

. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1018152(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7465 و شناسه ملی 10380232631 

مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  از  حاصله  اختیار  تفویض  به  بنا  و   1399,06,08 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
1399,2,15تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 68000000000ریال به مبلغ 635000000000ریال منقسم به 63500000 
سهم 10000ریالی بانام که مبلغ 47685000000ریال از محل سود تقسیم نشده و مبلغ 519315000000ریال از محل تجدید ارزیابی 
دارائی های ثابت شرکت افزایش یافته است و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصالح گردید : ماده اصالحی : سرمایه شرکت 

مبلغ 635000000000ریال منقسم به 63500000سهم 10000ریالی با نام می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است .

س
,  9

90
77

60

شرکت  فوالد  همیار  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 7200 و شناسه 

ملی 10862034494 

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
سالیانه مورخ 1399,04,26 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 -ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و 
عملکرد دوره مالی منتهی به تاریخ 1398,12,29 
حسابرسی  موسسه   -2 قرارگرفت  تصویب  مورد 
همکاران  و  تراز  مهرگان  مدیریت  خدمات  و 
دانائی  مجید  آقای  و  اصلی  بازرس  عنوان  به 
برای  البدل  علی  بازرس  بعنوان   0936128641
3-روزنامه  گردیدند  انتخاب  مالی  یکسال  مدت 
یکسال  برای  کثیراالنتشار  روزنامه  بعنوان  قدس 

تعیین گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1019806(

س
,  9

90
77

52

ب���رگ س���بز خ���ودروی پ���ژو پ���ارس م���دل 1389 رنگ 
خاکس���تری متالی���ک به ش���ماره انتظام���ی 637م66 
ای���ران 12  ش���ماره موت���ور 12489010760 و ش���ماره 
مالکی���ت  ب���ه   NAAN01CA4AK775907 شاس���ی 
س���پیده حق دوس���ت یزدی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99

07
78

1
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز خ���ودروی کامیون باری م���دل 1358 رنگ 
فیلی به ش���ماره انتظامی 666ع58 ایران 32  شماره 
موتور 10047764 و ش���ماره شاس���ی 14439085 به 
مالکیت محمدحس���ین اردشیری مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99

07
78

9
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

ب���رگ سبز،س���ند مالکی���ت و ب���رگ کمپان���ی س���واری 
سیس���تم پرای���د تی���پ صب���ا  )ج���ی ت���ی ایک���س ( به 
رن���گ س���فید متالیک  م���دل 1382 به ش���ماره موتور 
00529743 و شماره شاسی  S1412282999435 به 
ش���ماره پ���اک 54- 843 ص 61 مفق���ود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط می گردد.  ,ع
99

07
79

6
دی

قو
مف

ی 
گه

آ
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

اصغر فرهادی فیلم »قهرمان« را در شیراز کلید زد
شیوع  خبرنگاران:  باشــگاه 
ویروس کرونــا، فیلم برداری این 
فیلم را به تعویق انداخت تا هفته 
گذشته »قهرمان« در شیراز کلید 

بخورد.
فیلم برداری فیلم »قهرمان« اصغر 

فرهادی در شهر شیراز آغاز شد. در شرایطی که با انتخاب امیر جدیدی و 
محسن تنابنده به عنوان بازیگران اصلی قرار بود فرهادی تابستان امسال 
فیلمش را جلوی دوربین ببرد، شــیوع کرونا فیلم برداری این فیلم را به 

تعویق انداخت تا هفته گذشته »قهرمان« در شیراز کلید بخورد.
عالوه بر دو بازیگر اصلی فیلم، چند بازیگر بومی از شیراز برای حضور در 
فیلم فرهادی انتخاب شده اند که یکی از آن ها نقش محوری در داستان 
دارد. فیلم برداری »قهرمان« تا اواخر پاییز ادامه دارد و پیش بینی می شود 

نخستین نمایش آن در جشنواره کن ۲۰۲۱ باشد.

بهکارگردانیحمیدنعمتاهلل
لیال حاتمی به »چشم و ابرو« پیوست

سیما و سینما: لیــال حاتمی و 
محمدرضا گلزار در فیلم سینمایی 
»چشــم و ابرو« بــه کارگردانی 
همبــازی  نعمــت اهلل  حمیــد 
می شوند. »چشم و ابرو« عنوان 
فیلم سینمایی حمید  تازه ترین 

نعمت اهلل اســت که به تازگی لیال حاتمی به جمع بازیگران آن پیوسته 
است. نعمت اهلل که سال گذشته فیلم »قاتل و وحشی« را کارگردانی کرده، 
اما هنوز رونمایی نشده است، این روزها مشغول پیش تولید فیلم سینمایی 
»چشم و ابرو« است که به تازگی برای آن درخواست پروانه ساخت داده 
اســت. پیش از لیال حاتمی، حضور محمدرضا گلزار در این فیلم قطعی 
شده بود و این نخستین تجربه همکاری مشترک این دو بازیگر محسوب 
می شود. لیال حاتمی بازیگر چند فیلم حمید نعمت اهلل در سال های اخیر 
بوده و حضور در »چشم و ابرو« پس از فیلم های »بی پولی«، »رگ خواب« 
و »قاتل و وحشی« چهارمین حضور این بازیگر در فیلمی از نعمت اهلل به 
شمار می رود. »چشــم و ابرو« فیلمی اجتماعی است که فیلم نامه آن را 
حمید نعمت اهلل نوشته و در حال حاضر مراحل پیش تولید آن طی می شود. 

هنوز زمان قطعی آغاز فیلم برداری این فیلم مشخص نشده است.

شبکه یک به سریال »خانه امن« رسید
جاسوسی  ملودرام  سریال  مهر: 
»خانه امن« پس از پایان سریال 
»ایلــدا« از اوایل آبان روی آنتن 

شبکه یک می رود.
مجموعه »خانه امن« روایتی از 
امنیتی  جاسوسی-  پرونده  یک 

است که الیه هایی از عملیات پیچیده مقابله با گروهک تروریستی داعش 
را روایت می کند.

»خانه  امن« به نویسندگی حســین تراب نژاد انجام شده است و پس از 
»ســارق روح« و »ترور خاموش«، سومین همکاری مشترک ابوالفضل 
صفری در مقام تهیه کننده، احمد معظمی، کارگردان و مرتضی اصفهانی، 

طراح و مشاور پروژه، با موضوعات خاص امنیتی محسوب می شود.
این سریال در۵۰ قسمت ۴۵ دقیقه ای محصول سیمافیلم، از لوکیشن های 

متعدد، بازیگرانی متنوع و داستانی پرفراز ونشیب برخوردار است.
حمیدرضا پگاه، پرویز فالحی پور، امین زندگانی، ســیما تیرانداز، سامان 
صفاری، شهروز ابراهیمی، علیرضا رئیسی، قربان نجفی، حمیدرضا عطایی، 
کاوه آفاق، سپیده خداوردی و سوگل طهماسبی، از بازیگران اصلی این 

سریال هستند که به زودی از شبکه یک سیما روی آنتن خواهد رفت.
برخی از دیگر عوامل »خانه امن« عبارت اند از: مدیر فیلمبرداری: احمد 
گودرزی، مدیر تولید: کامیاب متولی، مشاور تهیه و تولید: مرتضی متولی، 
تدوین: پریسا ناهیدپور، مدیر برنامه ریزی: سیدجواد حسینی، جلوه های 
ویژه بصری: مهدیار ســزاوار، طراح گریم: محمدرضا ملکی، طراح لباس: 
آگرین صالحی، طراح صحنه: سعید آهنگرانی، مدیر صدابرداری: مهرداد 

دادگری، عکاس: سمیرا بختیاری و مدیر تدارکات: فرید خضرایی.

 رابرت دنیرو با فیلم جدیدش 
فاتح پرده های سینما شد

مهر: »جنگ با پدربزرگ« فیلم 
جدیــد رابرت دنیرو موفق شــد 
با نخســتین آخــر هفته ای که 
از »تنت«  راهی سینماها شده، 

کریستوفر نوالن جلو بزند.
فیلم جدید رابرت دنیرو با عنوان 

»جنگ با پدربزرگ« درباره نبرد بین یک پدربزرگ زیرک هفتاد و چند 
ساله و نوه او سر یک اتاق خواب، پیشتاز گیشه های آمریکا شد.

این فیلم که قرار بود ســال ۲۰۱۸ راهی ســینماها شــود، با ماجرای 
دستگیری هاروی واینستین که قرار بود توزیع کننده فیلم باشد، متوقف 
شــد. سقوط واینســتین موجب توقف کار کمپانی وی شد و »جنگ با 

پدربزرگ« یکی از فیلم هایی بود که اکرانش به تعویق افتاد.
اکنون دو سال پس از آن ماجراها، فیلم سرانجام روی پرده رفته و با وجود 
چشــم انداز نامناسب اکران به دلیل کرونا، موفق شده است در نخستین 
آخر هفته نمایشــش از اکران در ۲هزارو۲۰۵سالن سینما فروشی 3/6 

میلیون دالری را ثبت کند.
با توجه به بسته بودن سینماهای نیویورک و لس آنجلس اکنون سینماها 

بدترین وضعیت فروش را از سال ۱۹۸۸ تجربه می کنند.
اکنون اکران این فیلم در رأس فروش گیشــه جا گرفته و فیلم »تنت« 
نوالن را در ششمین هفته اکرانش در مکان دوم جای داده است. این در 
حالی اســت که فروش این فیلم در این هفته در سینماهای آمریکا ۲/۱ 

میلیون دالر بود و مجموع فروشش به ۴۸/3 میلیون دالر رسیده است.
»تنت« در بازار بین المللــی این هفته ۹/۸میلیون دالر دیگر فروخت تا 
با نمایش در 6۲ بازار بین المللی مجموع فروشــش در سطح جهان را به 
3۲3/3میلیون دالر برساند. »جنگ با پدربزرگ« را تیم هیل کارگردانی 
کرده و آن را برمبنای رمانی برای کودکان نوشــته رابرت کیمل اسمیت 
ساخته است. نقش نوه نوجوان را اوکس فگلی بازی کرده است. عالوه بر 
دنیرو و فگلی، کریستوفر واکن، اوما تورمن، جین سیمور، راب ریگل، لورا 

مارانو، چچ مارین و کالین فورد، در این فیلم بازی کرده اند.
واکن و مارین نقش دو دوست دنیرو، تورمن نقش دختر او و ریگل نقش 

داماد او را بازی می کنند.

 سیما و سینما/ زهره کهندل این روزها یکی از برنامه های طنز 
در فضای مجازی که مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است، برنامه 
»دی بی سی فارسی« یکی از جدیدترین آیتم های طنز در صفحه ای 
به همین نام در اینســتاگرام است که توســط گروهی از جوانان 
خوش ذوق مشــهدی ساخته شده است. این برنامه بدل بی  بی  سی 
 فارسی اســت که با زبان طنز، محتوا و ساختار معیوب این شبکه 
فارسی زبان را نقد می کند. به گفته رضا حاتمی وفا، تهیه کننده این 
برنامه؛ هنوز برخی از مخاطبان »دی  بی  سی« را با بی  بی  سی اشتباه 
می گیرند و گاهی بد و بیراه حواله مجری، سازندگان و کارشناسان 
می کنند! تا به حال تولیدات بسیاری سعی کرده اند ادای شبکه های 
ماهواره ای را دربیاورند، اما فرق دی بی ســی در این است که جدای 
از فرم، در محتوا نیز به این شــبکه ها نزدیک شده است و مخاطب 
در نگاه اول به راحتی نمی تواند طنز نهفته در این آیتم را تشخیص 
دهد. به بیان دیگر »دی  بی  سی فارسی« یک دوره بی بی سی شناسی 
به زبان ســاده اســت و جدای از فضای طنز موجب ارتقای سواد 
رسانه ای مخاطب می شود.  »دی  بی  سی« یک کار سخت دیگر نیز 
انجام داده و آن انتخاب ســخت ترین رسانه برای هجوکردن است. 
در میان رســانه های موجود خارج نشین معاند جمهوری اسالمی، 
بی  بی  ســی هم ادبیات متفاوتی دارد و هم دشمنی زیرکانه. آنچه 
موجب دیده شدن برنامه »دی بی سی« شده؛ انتخاب درست اسم 
برنامه، وجود لحن و زبان شــبیه به بخش بی بی سی فارسی و نبود 
اغراق در بیان ضعف ها و نقص های برنامه اســت. بازی با اســامی 
مجریان و گزارشگران اصلی و استفاده به اندازه از طنز موجب شده 
با برنامه ای جدی در حوزه طنز روبه رو باشــیم. تمام این ها حاصل 
تالش  رضا حاتمی؛ تهیه کننده، ناصر جوادی؛ نویسنده، مصطفی 
صاحبی؛ کارگردان، سید حمید علیزاده؛ مجری و چند جوان دیگر 
دست اندرکار تولید این برنامه است. در ادامه با دو کارشناس رسانه 
درباره ویژگی های برنامه دی بی سی و دالیل موفقیت آن گفت وگو 

کردیم که می خوانید.

افشاگریفریبهایبیبیسیفارسی#
امیرحســین ثابتی، فعــال فرهنگی و 
رسانه ای، موفقیت اصلی »دی بی سی« را 
به دلیل خرق عادت آن دانسته و می گوید: 
ایــن برنامه با زبان طنــز، مخاطب را از 
واقعیت رسانه های معاند نظام جمهوری 
اســالمی آگاه می کنــد. ضمــن اینکه 
این برنامه قصد ندارد فقــط مخاطب را بخنداند بلکه از زبان طنز 
استفاده می کند تا شیوه خبری شبکه »بی بی سی فارسی« را افشا 
کند. به گفته او، یکی از راهبردهای رســانه ای »بی بی سی فارسی« 
این اســت که با واقعیت های خبری جور دیگری برخورد می کند، 
یعنی جایی که نقطه قوت جمهوری اسالمی باشد را سانسور می کند 
و کوچک جلــوه می دهد یا گاهی نقطه قوت جمهوری اســالمی 
را به شکل نقطه ضعف نشــان می دهد.ثابتی خاطرنشان می کند: 
بزرگ ترین حسن برنامه »دی بی سی« این است که این راهبرد را 
با زبان طنز، به طوری که مخاطب متوجه این واقعیت بشود، بیان 
می کند. گاهی خبری که بار منفی دارد و اگر آن اتفاق در ایران رخ 
می داد، شبکه های فارسی زبان ماهواره ساعت ها علیه کشورمان حرف 
می زدند را با طنز لطیفی در قالب خبری که در آمریکا یا کشورهای 
اروپایی رخ داده نشان می دهد و با استدالل های غیرمنطقی از آن 

دفاع می کند. مخاطب وقتی این مواجهه جانبدارانه را می بیند متوجه 
می شود این همان کاری است که »بی بی سی فارسی« با جمهوری 
اســالمی و رقبای خودش انجام می دهد.  این فعال فرهنگی اضافه 
می کند: نکته دیگر، فرم برنامه است که ساختار هنری دارد. شباهت 
مجری و کارشناس میهمان های برنامه »دی بی سی« به مجری و 
کارشناس میهمان های برنامه »بی بی سی« جالب توجه و تأمل انگیز 
است چه به لحاظ ظاهری، چه به لحاظ تکیه کالم ها و حتی اسامی. 
این شــباهت ها موجب می شود مخاطبی که »بی بی سی« را دیده 
برایش جذاب باشــد و ببیند که بدل آن کارشــناس و مجری در 
ایــن برنامه طنز چه کاری انجام می دهند.  ثابتی با تأکید بر اینکه 
برنامه »دی بی سی« اتاق فکر بسیار حرفه ای و کاربلدی دارد، عنوان 
می کند: گروه سازنده این برنامه طنز، »بی بی سی فارسی« را دقیق 
رصد کرده اند، نقاط قوت و ضعف آن را یافته اند و به صورت حرفه ای 
آن را با زبانی طنز بازنمایی کرده اند. مخاطب در این برنامه، توهین 
و هتک حرمت نمی بیند بلکه با زبانی طنازانه و ظریف، تماشــاگر 

کاریکاتوری از بی بی سی است.

»بیبیسی«،»دیبیسی«رارصدمیکند#
این فعال رســانه ای توضیح می دهد: در واقــع این برنامه به جای 

طنزهــای عوامانــه و لودگی، هجو درســت دارد و ایــن از نقاط 
قوت »دی بی سی« است، چون محتوایی فکر شده را در قالب طنز 
به مخاطب منتقل می کند. در واقع مخاطب عالوه بر اینکه لبخند 

روی لبش می نشیند، اطالعات و تحلیل بدست می آورد.
وی تأکیــد می کنــد: به نظــرم موفق تریــن اقدامــی که علیه 
»بی بی سی فارسی« در فضای مجازی انجام شده، برنامه »دی بی سی« 
بوده اســت. حــدس می زنم  اتاق فکر »بی بی ســی« هــم دارند 

»دی بی سی« را رصد می کنند تا کمتر گاف بدهند. 
ثابتی با بیان اینکه این برنامه موجب ارتقای ســواد رســانه ای 
مخاطبــان می شــود، می گوید: وقتــی راهبردهــای غلط و 
کاریکاتورگونه شبکه ای مثل »بی بی سی« که ادعای حرفه ای 
بودن دارد را افشا می کنید، خود به خود سواد رسانه ای مخاطب 
را افزایش می دهید.  به باور او، جای این دســت از برنامه ها در 
تلویزیون خالی اســت. وی یادآور می شــود: امیدوارم مدیران 
رســانه ملی به این نتیجه برســند که بــرای ارتباط گرفتن با 
مردم و انتقال مفاهیم به مخاطبان، نیاز به کارهای مبتکرانه ای 
همچون »دی بی ســی« دارند. امیدوارم تصمیم گیران فضای 
رســانه ای و فرهنگی کشور، این بچه ها را بیشتر باور کنند و به 

آن ها میدان بدهند.

طنزیلطیفوظریف#
میکائیل دیانی، دیگــر فعال فرهنگی و 
رسانه ای، مهم ترین ویژگی موفقیت یک 
برنامه طنز را استفاده خوب از آرایه های 
ادبــی چه در نوشــتن متــن و چه در 
اجــرای کار دانســته و می گوید: اینکه 
»دی بی ســی« دارد تالش می کند از 
یک آرایه ادبی به معنای تکرار فرم جذاب و به بازی گرفتن آن فرم 
جذاب در حوزه خبر اســتفاده کند و آن را در قالب طنز و کمدی 
به خدمت بگیرد، از نکاتی است که این برنامه را از دیگر برنامه های 

مشابه متمایز کرده است. 
وی اضافه می کند: نکته جذاب و درســتی که دارد اتفاق می افتد و 
اگر ادامه یابد با موفقیت این برنامه همراه خواهد بود، این است که 
سازندگان برنامه »دی بی سی« ظرافت های فنی طنز و کمدی را به 
درستی لحاظ می کنند و دست نویسنده در داستان بیرون نیست، 
یعنی مخاطب حس اگزجره بودن تولید محتوا را در این برنامه ندارد. 
به باور وی، بخش عمده اهمیت »دی بی سی« به این دلیل است 
که روی رسانه مهمی سوار شده است. دیانی می گوید: »بی بی سی« 
رسانه فارسی زبانی است که مخاطبان قابل توجهی دارد و بسیاری 
سیاست رسانه ای »بی بی سی« را می دانند، اینکه دروغ های بزرگ 
می گوید تا باورپذیر باشد یا ۸۰درصد واقعیت ها را در کنار ۲۰درصد 
دروغ هایش می گوید تا آن دروغ ها پذیرفته شــود. راست و دروغ را 
در تحلیل هایش با هم می آمیزد تا مخاطب بپذیرد. رسانه »بی بی 
سی« در فضای رسانه ای کشــور ما رسانه مهمی شده است و هر 
رســانه ای که بتواند خودش را در تعریف و نسبتی با آن قرار بدهد، 
طبیعتاً رسانه مهمی می شود. ضمن اینکه اگر بتواند محتوا و ساختار 

»بی بی سی« را به بازی بگیرد، جذابیتش بیشتر می شود.

باورمندیبرایساختبرنامهایاثرگذار#
این فعال فرهنگی و رسانه ای خاطرنشان می کند: نکته ای که درباره 
»دی بی سی« وجود دارد و موجب مورد توجه قرار گرفتن آن شده، 
این اســت که در قدم ابتدایی، خوِد اعضای »دی بی سی« اهمیت 
کارشان را پذیرفته اند و به این باور رسیده اند که می توانند یک طنز 

قابل توجه و فاخر بسازند.
دیانی می افزاید: این بچه ها به واسطه اینکه مدیا را می شناختند و 
نسبت به مدیوم رســانه ای که آن را به بازی گرفته بودند، آگاهی 
داشتند، پیش از اینکه تولید یک اثر رسانه ای داشته باشند درباره 
تولید محتوا، بســیار فکر کرده اند و تالش کردنــد خارج از قاعده 
بازی تولیدشان، عمل نکنند، به همین دلیل دیگر نیازی به لودگی 
و رفتارهای اگزجره و توهین آمیز نداشــتند و سعی کردند با قالب 
فنی و حرفــه ای و نگاهی جدی، در عین حال بــا درونمایه طنز 
کارشان را جلو ببرند و موفق هم شدند. وی با تأکید بر اینکه برنامه 
»دی بی سی« که توانسته مخاطب قابل توجهی کسب کند و حربه ها 
و بازی رسانه ای رسانه های معاند جمهوری اسالمی را خنثی کند، 
در ارتقای سواد رسانه ای مردم اثرگذار است، می گوید: »بی بی سی« 
تالش می کند با تحریف مسائل، فراواقعیت نشان دادن واقعیت های 
موجود و درهم آمیختن راست و دروغ در تحلیل ها و گزارش هایش، 
مخاطب را فریب دهد، اما »دی بی سی« تالش می کند این فن و 
رفتار »بی بی سی« را برای مخاطبان شفاف کند که این اتفاق موجب 

ارتقای سواد رسانه ای جامعه می شود.

سیما و سینما: دبیرخانــه جشنواره مردمی فیلم 
»عمــار«، فراخــوان یازدهمین دوره ایــن رویداد 

سینمایی را منتشر کرد.
به گزارش قدس، دبیرخانه جشــنواره مردمی فیلم 
عمار فراخوان یازدهمین دوره این رویداد سینمایی 
را در چهار بخش »رقابت اصلی جشنواره«، »معرفی 
ســوژه«، »فراخوان اکران مردمی« و »فراخوان های 

مردمی« عنوان کرد.
در بخش »رقابت اصلی جشــنواره« آثار دریافتی با 
قالب های داستانی، مســتند، پویانمایی، نماهنگ، 

برنامه تلویزیونی، فیلم ما و فیلم نامه در  موضوع های 
»رؤیای ایرانــی«، »پایش و پاالیــش اجتماعی«، 
»حافظه ملــی«، »جنگ اقتصادی«، »جنگ نرم«، 
»ملت قهرمان«، »نهضت جهانی مســتضعفین« و 

»فتنه ۸۸« با هم به رقابت می پردازند.
بنــا بر این گزارش، فیلم ســازان از چهارشــنبه 
۲3مهــر تا ۲۰ آبان فرصت دارنــد با مراجعه به 
  Ammarfilm.ir سایت این جشــنواره به نشانی
نســبت به ثبت اثر خود اقــدام کنند. همچنین 
حداکثر مهلت تحویل اثر به دبیرخانه جشــنواره 

نیز ۲۵ آبان اعالم شده است.
براســاس دبیرخانه یازدهمین جشنواره عمار، آثار 
بخش مسابقه در صورت مهیا بودن شرایط با توجه 
به همه گیری کرونا، دی ماه و در ســینما فلسطین 

تهران به اکران درمی آیند.
همانند ادوار گذشــته، دبیرخانه جشنواره عمار در 
فراخوان خود از عالقه مندان براي اکران مردمي آثار 
جشــنواره دعوت کرده است با مراجعه به تارنماي 
جشنواره، نسبت به ثبت نام برای نمایش فیلم ها در 

شهر و روستاي خود اقدام کنند.

فراخوان یازدهمین 
جشنواره مردمی 

 فیلم »عمار«
منتشر شد

جشنواره

نمایشچهره خبر

پس از چهار دهه بازیگری

جمشیدهاشمپورنشاندرجهیکهنریگرفت
پاسخی به یک دغدغه قدیمی

متونتعزیهبسیارفراترازمجالسمناسبتیاست
سیماوسینما: گواهی نامه درجه یک هنری جمشید هاشم پور 
توسط دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران 
کشور اعطا شد. این گواهی نامه در رشته بازیگری سینما توسط 
شورای ارزشــیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور به 
جمشید هاشم پور اعطا شده است.  به گزارش مهر، سیدمحمد 
طباطبایی، نماینده وزیر و دبیر شــورای ارزشیابی هنرمندان، 
نویسندگان و شاعران کشــور و نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، با حضور در منزل جمشید هاشم پور، گواهی نامه درجه 

یک هنری این هنرمند پیشکسوت را اعطا کرد.
طباطبایــی هنگام اعطای گواهی نامــه درجه یک هنری این 
هنرمند گفت: جمشید هاشم پور را اگرچه خیلی ها در نگاه اول 
با فیلم های قهرمان محوری که ایشان نقش قهرمان را در آن ها 
داشته اند به یاد می آورند، اما اهالی و کارشناسان حوزه سینما 

تأیید می کنند که او در ژانرهای گوناگون درخشیده است.
وی ادامه داد: همکاری بــا کارگردان مهمی همچون زنده یاد 
رسول مالقلی پور در پنج فیلم نشــان از میزان اعتماد به این 
بازیگر اســت. بازی ایشان در دو فیلم »هیوا« و »قارچ سمی« 
هیچ وقت فراموش نمی شود. دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان 
اظهار کرد: برای جمشید هاشم پور فرقی نمی کند در یک فیلم 
نقش قهرمان داشته باشد یا یک نقش فرعی، برای او بازی خوب 
و صحیح ارائه کردن مهم اســت، چنانکه می توانیم فیلم هایی 
را نام ببریم که نقش اصلی نداشــته، امــا حضورش ماندگار 
شده است. جمشید هاشم پور، بازیگر کهنه کار سینمای ایران 
که در حال حاضر ســریال »آقازاده« با بازی او در حال پخش 
است، یکی از معدود بازیگران سینمای ایران است که توانسته 
۴۰ دهه فعالیت مســتمر در ســینما داشته باشد و همچنان 
پیشنهادهای جدیدی را دریافت کند. مخاطبان دهه 6۰ او را 
با گریم سرتراشیده به خوبی به خاطر دارند، تیپی که از فیلم 
تاراج و برای بازی در نقش زینال بندری برای او به یادگار ماند. 
درست است که مخاطبان سینما در گذشته او را به عنوان ستاره 
فیلم های اکشن می شناختند، اما او  در فیلم های متعدد، متنوع 
و مختلفی بازی کرده اســت. از فیلم هایی در ژانر دفاع مقدس 
گرفته تا فیلم های کمدی و معناگرا، از فیلم های ترســناک تا 
فیلم های ملودرام .  هاشم پور که در دهه 6۰ و 7۰ به دلیل بازی 
در فیلم های اکشن به یک ستاره در سینمای عامه پسند تبدیل 
شد، شاید بیشتر مخاطبان او را با فیلم تاراج به خاطر بیاورند، اما 
خود او در مصاحبه ای فیلم »نقطه ضعف« به کارگردانی اعالمی 
را نقطه عطفی در کارنامه کاری خود دانسته است.این فیلم در 
ســال 6۲ تولید شده و در زمان خودش با استقبال مخاطبان 

مواجه شد و هاشــم پور پس از آن در فاصله پنج سال در ۱۰ 
فیلم ســینمایی دیگر به ایفای نقش پرداخت. او در جوانی در 
ورزش های رزمی چون کونگ فو فعالیت می کرد. در این سال ها 
توانایی بدنی و حرکات رزمی اش در فیلم ها بیشتر از توانایی و 
اســتعدادش در بازیگری مورد توجه قرار گرفت. وی با وجود 
حضور در این فیلم ها با فیلم ســازان مطرحی چون ســاموئل 
خاچیکیان،مســعود کیمیایی، علی حاتمی، کیانوش عیاری، 
واروژ کریم مسیحی، تهمینه میالنی، مرحوم مالقلی پور، بهمن 
فرمــان آرا ، داوود میرباقری ، احمدرضا معتمدی و... کار کرده 
است . جمشید هاشم پور از معدود هنرپیشگان موفق سینمای 
ایران است که فعالیت تئاتری نداشت و بنا به گفته خودش در 
یکی از مصاحبه هایش سینما را از سینما شروع کرده  است . او 
در دهه 6۰ و اوایل دهه 7۰در کنار بازی در فیلم های اکشن و 
حادثه ای، بازی در نقش های دیگر را نیز امتحان کرده  اســت. 
روز باشــکوه )کیانوش عیــاری، ۱367( ، مادر )علی حاتمی، 
۱36۸( ، پرده آخر )واروژ کریم مســیحی، ۱36۹( ، عشــق و 
مرگ )محمدرضا اعالمی، ۱36۹( و دلشــدگان )علی حاتمی، 
۱37۰(. می توان گفت  یکی دیگر از نقاط عطف کارنامه بازیگری 
هاشــم پور، فیلم  »هیوا« اثر رسول مالقلی پور است. هاشم پور 
پس از دریافت دیپلم افتخار از هفدهمین دوره جشنواره فیلم 
فجر )۱377( برای بازی در این فیلم  گزیده کار شــد.  در سال 
۱3۸6 از پس نقش سنگینی در فیلم »استشهادی برای خدا« 
بــه  خوبی برآمد. خود او این فیلم را ســخت ترین اثر کارنامه 
بازیگری اش می داند. او برای این فیلم نامزد دریافت ســیمرغ 
بلورین از جشــنواره فیلم فجر شد. با تماشای بازی جمشید 
هاشم پور در سریال آقازاده به نظر می رسد او همچنان پرانرژی 
و سختکوش به فعالیت خود ادامه می دهد و مخاطبان می توانند 

منتظر نقش آفرینی های متفاوت او بر پرده سینما باشند. 

سیما و ســینما: سال هاســت فعــاالن و عالقه مندان 
نمایش های ایرانی به ویژه آنان که تعلق خاطر بیشــتری 
نسبت به تعزیه دارند، از نبود مکانی ثابت برای اجرای این 
هنر گله مند  ند و بارها اعالم کرده اند تعزیه نیازمند پاتوقی 
همیشــگی است تا به هنری مناسبتی که فقط در دو ماه 
محــرم و صفر کاربرد دارد، تبدیل نشــود. به تازگی خبر 
رسیده در باغ کتاب تهران فضای دائمی برای اجرای تعزیه 
تعریف شده و قرار است در چند روز آینده که همزمان با 
سوگواری پایانی ماه صفر است، این مکان فعالیت خود را 

آغاز کند.
ابراهیــم  زمینــه  همیــن  در 
انجمن تعزیه  گله دارزاده، مدیــر 
ایرانیــان  در گفــت وگویــی با 
ایســنا درباره جزئیات این ماجرا 
با تأکید بر اینکــه در اجرای این 
طرح نقش مشورتی داشته و همه 
برنامه ریزی ها بر عهده مســئوالن باغ کتاب تهران است، 
گفت: سال هاست هنرمندان تعزیه تأکید دارند باید مکانی 
ثابت برای اجرای این گونه نمایشی وجود داشته باشد که 
در آن برنامه هایی به صورت ماهانه و حتی هفتگی برگزار 
شود و طی آن مجالس غریب و نسخه های کمتر شناخته 
شــده هم اجرا شــوند تا این بخش از تعزیه به فراموشی 

سپرده نشود.
وی  اضافه می کند: در حال حاضر اجرای تعزیه به ماه های 
محرم و صفر و ایامی خاص محدود شده و طبیعتاً مجالسی 
مناسب این ایام اجرا می شــود، در حالی که متون تعزیه 

بسیار فراتر از این است.  
این مدیر هنری با ابراز قدردانی از تالش های مسئوالن باغ 
کتاب تهــران در تعریف چند فضای مختلف برای اجرای 
تعزیه، ادامه می دهد: با همراهــی انجمن تعزیه ایرانیان، 
گام های نخســت برای تعریف این فضاها برداشته شده و 
خوشبختانه همتی در مسئوالن باغ کتاب برای اجرای این 

برنامه وجود دارد که دلگرم کننده و امیدبخش است.
وی در پاسخ به این پرسش که سال ها پیش قرار بود چنین 
فضایی در تاالر محراب تعریف شود و چرا آن طرح اجرایی 
نشــد، توضیح می دهد: در تاالر محراب هم تأمین اعتبار 
و برنامه ریزی های الزم صــورت گرفت و گروه هایی اعالم 
آمادگی کردند، اما مســائلی مانند شیوع کرونا و برخی از 
تغییر و تحول ها، کار را ســخت کرد، ولی مهم اجرای این 

طرح است و مکان آن اهمیت چندانی ندارد.
وی در بخش دیگر از ایــن گفت وگو درباره تأمین اعتبار 
برای اجــرای این برنامه ها نیز توضیح می دهد: مرســوم 
اســت مجالس شبیه خوانی برای تماشــاگران به صورت 
رایگان برگزار می شــود و هزینه های آن را یک بانی تقبل 
می کند. قرار است همین سنت قدیمی هم ادامه پیدا کند 
و برای هر یک از برنامه ها از جایی تقاضای حمایت شــود. 
خوشبختانه برای نخستین برنامه که قرار است پایان ماه 
صفر برگزار شود، اولین بانی پیدا شده و کمک ها به آسانی 

انجام شد.
گله دارزاده در پاســخ به این پرسش که آیا با تعریف این 
پاتوق می توان امیدوار بود فعالیت های پژوهشی در حوزه 
تعزیه سر و ســامانی بگیرد، توضیح می دهد: آنچه درباره 
کمبود پژوهش در زمینه تعزیه از ســوی برخی دوستان 
مطرح می شود، ناشی از نشناختن پژوهش هایی است که 
در این زمینه انجام شــده است. در حالی که در یک سال 
گذشته دست کم سه پژوهش در این حوزه داشته ایم، ولی 
اگر برخی از دوستان انتقاد می کنند که پژوهش نداریم، به 

دلیل این است که این حوزه را دنبال نمی کنند.
وی ادامه می دهد: پژوهش های شاخص در تمام دنیا خیلی 
کم اتفاق می افتند و شــاهکارها فقط گاهی اوقات نوشته 
می شــوند؛ بنابراین بی انصافی اســت تالش های عاشقانه 
گروهی از پژوهشــگران را نادیده بگیریم، ولی داشــتن 
یــک پاتوق ثابت و توجه دانشــگاه ها به این امر، مداومت 
و انسجامی می دهد و شــرایطی فراهم می کند تا زیست 
نوین دانشــگاهی که ضرورت دوره ماست، رخ بدهد. در 
حال حاضر ما داریم جلو یک زندگی طبیعی را از این هنر 

می گیریم و مسئله اصلی این است.

درباره برنامه طنز »دی بی سی فارسی« که توسط گروهی از جوانان مشهدی ساخته شده است

موفقتریناقدامعلیه»بیبیسیفارسی«درفضایمجازی
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