
مانع را برداشتیم
کاترین اشتون را یادتان هست؟ همان خانمی 
که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود 
و مذاکرات هسته ای منتهی به برجام هم در 
زمان ریاست ایشان بر اتحادیه اروپا آغاز شد 
و ادامه پیدا کرد. در ضمن او سال 1392 به 
ایران سفر و با مسئوالن کشورمان هم دیدار 
کرد. حاال مهدی محمدی، تحلیلگر مسائل 
سیاسی در توییتر نوشته است: »کاترین اشتون امروز در تایم نوشته برنامه هسته ای 
همچون تخته سنگی بزرگ بر در خانه ایران بود که مانع از ورود ما به خانه می شد. 

ما با برجام این مانع را از سر راه برداشتیم!«

بقیه را شما بگویید
افزایش قابل پیش بینی قیمت مرغ و بعد هم 
اعتراضی که مردم و کارشناسان اقتصادی به 
آن داشــتند احتماالً حاال حاالها، بحث داغ 
فضای مجازی خواهد بود، بلکه یک نفر پیدا 
بشــود و کمک کند تا مسئوالن راهی برای 
عرضه مرغ با قیمت کمتر پیدا کنند! منظورم 
جوک هایی که در فضای مجازی درباره قیمت 
مرغ دیده اید نیست. حجت اهلل عبدالملکی، اقتصاددان در واکنش به گرانی مرغ در 
توییتی نوشته اســت: راه حل های جریان لیبرال داخلی همیشه همین طور بوده؛ 
جوجه های یکروزه را به خاطر قیمت باالی غذای طیور می کشــد، چند ماه بعد به 
همین دلیل مرغ به صورت تصاعدی گران می شود! مثال های دیگر را شما بگویید...«.

نمایندگان شفاف می شوند
شفاف شدن آرای نمایندگان مجلس هم از آن 
حرف و حدیث های قبالً داغ شده در فضای 
مجازی است. مالک شریعتی، نماینده مجلس 
در کانال تلگرامی خود نوشته: »گزارش مصوبه 
کمیســیون آیین نامه داخلی مجلس درباره 
طرح موسوم به  شفافیت آرای نمایندگان به 
هیئت رئیسه مجلس ارسال شده و ان شاءاهلل 
هفته آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت. جلسه کمیسیون 
مثل صحن، علنی برگزار و عالوه بر گزارش صداوسیما، صوت جلسه زنده از سایت 
مجلس پخش می شود. مأموریت نمایندگان  شــفاف شده، اسامی موافق، مخالف، 
ممتنع و بدون رأی در جلسه علنی کمیسیون و صحن منتشر، رأی اعتماد به وزرا 

شفاف و مخفی شدن رأی گیری جز در موارد ضروری ممنوع می شود«.

براندازها
سایت، کانال ها و صفحات مجازی متعلق به 
ضدانقالب و یا وابســته به مدعیان براندازی 
چند سالی اســت که گاه و بیگاه با ادعاها و 
یا ســوتی های عجیبشان، اســباب خنده و 
تفریح کاربران را فراهم می کنند. آن ها حتی 
ابایی ندارند که مثالً مشکالت برخی قبایل و 
ساکنان جنگل آمازون را به سیاست های ایران 
ربط بدهند. این بار کنایه یه کانال تلگرامی به ضدانقالب را بخوانید. کانال تلگرامی 
هاون مدیا با انتشار دو عکس از یخچال های قطب شمال و مقایسه آن ها نوشت: »این 
دو عکس به فاصله 1۰۰ سال از یک نقطه در یخچال های قطب شمال گرفته شده. 

تعجب می کنم چرا هنوز غربیا و براندازان اینو به جمهوری اسالمی ربط ندادن«!

 محمد تربت زاده سلبریتی ها این روزها حرف اول را در 
فضای مجازی می زنند. آن ها به واســطه گسترش فضای 
مجازی و شــبکه های اجتماعی، تریبون های میلیونی در 
اختیار دارند که می توانند از طریق آن، در مورد هرمسئله ای 
اظهارنظر کنند. در کنار اظهارنظرهای نامرتبط و سیاسی 
که هرازگاهی از سوی آن ها مطرح می شود، خیلی هایشان 
در این ســال ها ســعی کرده اند به جای گام برداشتن در 
مسیر دعواهای سیاسی، استفاده مؤثرتری از تریبونی که 
در اختیارشــان قرار گرفته انجام دهند. مانند تالش هایی 
که از سوی برخی سلبریتی ها در راستای جمع آوری پول 
برای بیمــاران خاص، آزادی زندانیــان، نجات محکومان 
به اعدام از چوبــه دار، کمک بــه خانواده های بی بضاعت 
و... صورت گرفته اســت. هرچنــد خیلی ها معتقدند این 
اقدام های نمایشی در راســتای فریب افکارعمومی است، 
امــا نمی توان این موضوع را نادیده گرفت که این دســت 
اقدام ها جدا از نفِس مثبتشــان و بدون توجه به اینکه با 
چه نیتی انجام شــده اند، نتایج مهمی از جمله جا افتادن 
فرهنگ کمک رسانی به دیگران را به دنبال خواهند داشت. 
این بار اما نه قرار است در ارتباط با اظهارنظرهای سیاسی 
سلبریتی ها صحبت کنیم و نه اقدام های خداپسندانه آن ها. 
موضوع »مسئولیت اجتماعی« سلبریتی هاست. موضوعی 
که انگار سلبریتی های داخلی کوچک ترین توجهی نسبت 
به آن ندارند و خیلی هایشــان تابه حــال حتی به آن فکر 

هم نکرده اند.

مسئولیت های اجتماعی#
اجازه دهید از همــان موضوع اقدام های خیرخواهانه آغاز 
کنیم. بسیاری از سلبریتی های ما به تقلید از سلبریتی های 
خارجی و یا حتی برای خوب شــدن حال دل خودشان، 
مدت هاست که زده اند توی خط کمک رسانی به خلق اهلل.

بخشی از ســلبریتی ها این اقدام های خیرخواهانه را برای 
جلب توجه و افتادن نامشان بر سر زبان ها انجام می دهند و 
بخش دیگری هم صرفاً از ُمد پیروی کرده و سعی می کنند 
از سلبریتی های خارجی تقلید کنند. البته بی انصافی است 
اگر نیت پاک بخشی از سلبریتی های فعال در این زمینه 

را نادیده بگیریم.
هرچه که هســت احتماالً هیچ کدام از این ســلبریتی ها، 
انجام امور خیرخواهانه را بخشــی از مسئولیت اجتماعی 
خودشان نمی دانند. در نتیجه آن ها از پیامدهای اجتماعی 
کارشان هم باخبر نیستند. درست برخالف سلبریتی های 
غربی که خیلی هایشان این اقدام های خیرخواهانه را دقیقاً 
در راســتای عمل به وظایف اجتماعی خودشــان انجام 
می دهند و روی پیامدهای اجتماعی مثبت آن هم حساب 

باز می کنند.

تفاهم داریم#
بگذارید کمی ساده تر با موضوع برخورد کنیم! همه بر سر 
این موضوع تفاهم داریم که سلبریتی ها ناعادالنه پول در 
می آورند. آن ها به نسبت کاری که انجام می دهند، صدها 
و یــا حتی هزاران برابر بیشــتر از مردم عادی دســتمزد 
می گیرند، در نتیجه مسئولیت های اجتماعی سنگین تری 

هم به عهده آن هاست.
ما مردم عادی مسئولیتی در قبال زندانیان جرایم غیرعمد، 
اعدامیانی که توانایی پرداخت دیه را ندارند، بی خانمان ها، 
گسترش یک ویروس در ســطح جهان و سایر معضالت 
اجتماعی نداریم. در نقطه مقابل اما سلبریتی ها نه فقط به 
خاطــر پول های هنگفتی که به جیب می زنند، بلکه بابت 
محبوبیت، شهرت و امکانات بیشتری که نسبت به مردم 
عادی در اختیار دارند، موظف اند درباره همه این معضالت 
اجتماعی احســاس مسئولیت کنند و نه فقط در راستای 
بهبود اوضاع تالش کنند، بلکه با اقداماتشــان روی سایر 

مردم هم تأثیر بگذارند. 

پل ارتباطی میان سلبریتی ها و علم#
حــاال احتمــاالً بــه راحتی متوجــه می شــوید که چرا 
ســلبریتی های غربی، بیشتر از آنکه در زمینه امور خیریه 
فعال باشــند، از تحقیقات علمی، مؤسسه های پژوهشی 
و نهادهای اجتماعی مختلــف حمایت می کنند. آن ها به 
علت فشار افکار عمومی مجبورند حتی برای ژست گرفتن 
هم که شده به مسئولیت های اجتماعی سنگینشان عمل 

کنند.
برای نمونه »دالی پارتن« خواننده، آهنگســاز، هنرپیشه 
و نویســنده  ای آمریکایــی در ماه آوریل اعــالم کرد که 
می خواهد یک میلیون دالر به مرکز پزشکی »واندربیلت«، 
یکی از مراکز تحقیقی مربوط به واکســن کرونای شرکت 

»مدرنا« اهدا کند.
»پارتن« تنها چهره  مشهوری نیست که بخشی از ثروت خود 

را به پژوهش های علمی اختصاص داده است. 
»شان پارکر« مؤسس سایت اشتراک فایل »نپستر« و اولین 
مدیر وب سایت فیس بوک نیز بنیادی را راه اندازی کرده است 
که بخشــی از فعالیت های آن روی گسترش پژوهش های 
علوم زیستی تمرکز دارد. او در ســال 2۰1۶ متعهد شده 
بود 2۵۰میلیون دالر برای تأمین بودجه تحقیقات ایمنی 

درمانی سرطان تخصیص دهد. 
جــدا از اهمیــت کمک های شــایانی که پارکــر انجام 

داده، اصلی ترین پیامد این کمک ها، ســنگین تر شــدن 
مسئولیت های اجتماعی سایر سلبریتی ها و باال رفتن توقع 
مردم از آن هاســت. سایر سلبریتی ها مجبورند برای اقناع 
افکار عمومی، گام در مســیری بگذارند که پارکر گذاشته 
است. در نهایت پل ارتباطی میان علم و سلبریتی ها برقرار 
می شود که براساس آمارهای جامعه شناختی، پیامدهای 

مثبتش خارج از تصور خیلی هایمان است!

بودجه دولتی#
حاال ســؤال اینجاست که چرا ســلبریتی های ما متوجه 
مســئولیت های اجتماعی خودشان نیستند و باالتر از آن 

چرا ما مردم چنین توقعی از آن ها نداریم؟
ایسنا در گزارشی به این سؤال پاسخ داده است. 

در ایــران بودجه پژوهش ها عموماً توســط بخش دولتی 
تأمین می شــود و یا پژوهشــگاه ها با ارائه  خدماتی که در 
بسیاری موارد خدمات درمانی هستند، تالش می کنند از 
محل درآمد آن هزینه  تحقیقات را جذب کنند. رؤســای 
نهادهای تحقیقاتی بارها درباره لزوم کمک های خیران به 
پژوهشگران سخن گفته اند. همین موضوع موجب می شود 
که هم سلبریتی ها و هم ما مردم چشم امیدمان به بخش 
دولتی باشــد. در این شــرایط نه ســلبریتی ها احساس 

مسئولیت می کنند و نه ما انتظاری از آن ها داریم.

فرهنگ سازی#
این روزها صفحه ســلبریتی ها پر اســت از پســت های 
درخواست کمک رســانی به کودکان کار، بیماران خاص، 
زندانیان جرایم غیرعمد و... تحقیقات علمی اما عرصه ای 

بوده است که هنرمندان ایرانی قدم به آن نگذاشته اند.
حاال و در شــرایطی که بخش عمــده ای از فعالیت های 
پژوهشی علوم پزشکی کشورمان روی کرونا متمرکز است، 
حمایت های مالی ســلبریتی ها از این تحقیقات می تواند 
عالوه بر تسهیل روند پیشرفت این پروژه ها، گامی اساسی 
در راستای عمومی سازی علم و ترویج آن هم به شمار رود.

البته این را هم بگوییم که عدم شــفافیت یکی از دالیل 
اصلی عدم ورود ســلبریتی ها به این عرصه هاست. اگر در 
کشــورهای غربی یک ســلبریتی بخش قابل توجهی از 
ســرمایه خود را صرف حمایت از طرح ها و مؤسســه های 
پژوهشــی می کند پس از مدتی مشــخص می شود این 
سرمایه چه تأثیری داشته و منجر به چه اتفاق هایی شده 
است، اما در ایران با وجود اینکه هر سال بودجه ای صرف 
پژوهش و تحقیقات می شود همواره بحث کاربردی بودن 
تحقیقات مطرح اســت تا جایی که حتی این روند مورد 

انتقاد خود مسئوالن نیز قرار گرفته است.
در کنار این موضوع، طی سال های گذشته با پیشرفت های 
علمی صورت گرفتــه در زمینه های مختلــف، از درمان 
ســرطان و بیماری های دیگر گرفته تا ســایر حوزه های 
علمی، پیشــرفت های خوبی حاصل شده که به هر حال 
بخش قابل توجهی از این توفیقات در محیط های پژوهشی 
و تحقیقاتی حاصل شده است. بر همین اساس شاید الزم 
باشد برای ورود سلبریتی ها و خیران کشور به حوزه علم و 

پژوهش فرهنگ سازی کافی صورت گیرد.

عزت دیوانگان زیاد

یک: با چندبار تکرار در سرم می کارم چه می خواهم. پس موبایل را می گذارم 
بماند توی کیف و راه می افتم سمت هایپرمارکت.

حدود 2۰ دقیقه ای می شــود میان قفســه ها ســرگردانم. به کسی که آمده 
پیاده روی بیشتر شبیه ام تا مشتری. از لیست بلندباالی خرید فقط روغن یادم 
می آید و پودرپیاز که این ها هم الحمدهلل موجود نیســت. انگار حافظه ام فریز 
شده. بیشتر هم که متمرکز می شــوم بی فایده است. چرخی هم برنمی دارم 
چهارتا خرت و پرت بخرم، شکل آدم سالم ها به نظر بیایم. فکر کنم حجم باالی 

فراموشی ترسانده ام و بی عکس العملم کرده.
می پیچم توی راهرو خشکبار و حبوبات. قفسه ها را ورانداز می کنم و چشم هایم 
را می بندم که یادم بیفتد کدام قوطی های توی کابینت خالی است که صدای 

غریبه ای می پرسد: میتونم کمکتون کنم؟
پلک ها را که باز می کنم، خانوم ماســکداری می بینم با چرخ قوطی دســتمال 
مرطوب. بی فکر می گویم: بله. و خیلی جدی ادامه می دهم: لطفاً بگید من چی 

میخوام؟ خودم را آماده هر برخورد تندی کرده ام.
برخالف انتظارم اما نگاه مسئول راهرو 11، مهربان تر می شود و جواب می دهد: 
عیبی ندارد. پیش می آید. ماســک و دستکش و شیلد و این همه خبر بد اگر 
حواس آدم را ندزدد جای تعجب دارد. غصه نخور عزیزم. دیروز هم آقایی آمده 
بود فروشگاه، با وسواس دو چرخ خرید انجام داد بعد با کلی خسته نباشید به 

همه ما چرخ ها را ول کرد و رفت. 
از اینکه به ســبک خودش دلداریم می دهد، لذت می برم و کلی حالم عوض 
می شود. از اینکه یادآوری می کند از من پریشان تر و دیوانه تر هم هست، لبخند 
می زنم. لبخندی که او نمی بیند. دســتم را می برم ســمت چرخش و قوطی 

دستمالی برمی دارم و از هم خداحافظی می کنیم. 
دو: باورم نمی شود ممنوعیت تردد یادم رفته و بعد یک ساعت دستگیرم شده 
چه کرده ام. حاال که توی آشپزخانه پدری ایستاده ام به پختن ماکارونی. به وقت 

پوست گرفتن سیرها.
به به! چه سوتی بزرگ قشنگی داده ام من. 

چند حبه را خوب می شــویم و می گذارم الی رشــته های سرخ. »خانجان« 
می گفت قابلمه بی سیر مثل صورت بی خنده است.

با دستمال مرطوب دستم را معطر می کنم و می روم برای مادرم تعریف می کنم 
چه کرده ام. او می خندد و تمام کیفش اینجاست که لبخند قشنگش را از پشت 

ماسک اکسیژن می بینم.
اعتراف: فرزانگان اگر به خوش آوازگی خوشند / ما عاشقیم، عزت دیوانگان زیاد
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ورزشورزش
شهرخودرو - صنعت نفت؛ جدال برای پیروزی

 پرسپولیس بدون یحیی 
در شهر اولین ها

توقف گل گهر و شکست نساجی در روز نخست هفته سوم

 ماشین حاشیه استقالل 
خاموش شد

 کامبوزیا پرتوی، فیلم نامه نویس و کارگردان کشورمان در قطعه هنرمندان آرام گرفت

وداع با فیلمساز قصه گو

دشمن میهن
کجا هســتند؟ درکدام قفس طالیی نفس می کشند؟ آن ها که با لبخندهای 
فیلســوفانه فریاد برمی آوردند: »دوره اســتقالل سیاسی کشورها و واحدهای 
سیاسی به سر آمده و دیگر استقالل و استقالل خواهی به آخر عمر اندیشگی 
خویش رسیده و هیچ کشوری در برابر موج قدرتمند گسترش بازارهای جهانی، 
نمی تواند مقاومت کند و نباید به پدیده ای تاریخی همچون مفهوم اســتقالل 

سیاسی بیندیشد و برای آن جایگاه، قائل شود«.
در دورانی که به نظر می رسد روند پرقدرت صنعتی شدن جهان و نیاز روزافزون 
ملت ها به فراورده های صنعتی مدرن، سرمایه داری جهانی را به جایی رسانده 
است که ســایه قدرتمند و فراگیر آن همه شهرها و کشورها را می بلعد و در 
این بلعیده شدن، دیگر چیزی از استقالل سیاسی باقی نمی ماند، این گروه از 
روشنفکران به اصطالح جامعه شناس، در رسانه های دشمن ایران، خطاب به 
ایران امروز؛ با بی پروایی کم نظیر، پیام فرستادند که اندیشه استقالل خواهی، در 
زیر چرخ های پرقدرت ماشین جهانی صنعت و مناسبات صنعتی نوپدید، آنچنان 
ضعیف و ناتوان شده که حفاظت از آن، یک تالش از پیش شکست خورده است! 
آن ها برای ترویج این گفتمان حقیر و تسلیم شده و این گفت وگوی فریبکارانه 

رسانه ای بسیار کوشیدند.
تالش کردند این اندیشه تبهکارانه را در دایره منافع ملی جاسازی کنند و سپس 
بگویند در جهان اقتصادی آینده، از آن جهت که استقالل سیاسی و شخصیت 
سیاسی ملت ها سســت و بی خاصیت و بی کارکرد می شود؛ رهبران سیاسی و 
اندیشــه گران حفاظت و حراست از منافع ملی، تنها باید به قدرت اقتصادی و 
بایدهای بازار اقتصادی بیندیشند و به مفهوم استقالل سیاسی که چهره اش، 

در تاریخ آینده، ناپیدا خواهد بود؛ نگاه نکرده و برای آن هیچ حسابی باز نکنند!
کامالً روشن اســت که اگر این سیاه بازی و سیاه سازی ضد ملی و ضد ایرانی 
به کرسی فرهنگ عمومی می نشست و از آن گفتمانی تولید می شد؛ ما امروز 
شــاهد درخشش خیره کننده موشک های قدرتمند در آسمان استقالل ایران 
زمین نبودیم. مرزهای ناپیدای آسمان و فضای میهن، نه دروازه بانی داشت و نه 
حراستگری و نه نگهبانی. اندیشه تبهکارانه ای  که برای استقالل سیاسی احترام، 
شخصیت و ریشه ای قائل نباشد، نه تنها دروازه های خاک میهن را به سوی بازار 
جهانی همیشه باز خواهد گذاشت؛ بلکه حفاظت و حراستگری از دروازه های 
آسمان میهن را نیز کاری عبث و کودکانه خواهد دانست و در این جایگاه فکری 
ذلیالنه، همه وسعت آسمان ایران را، به صاحبان قدرت و گردانندگان مفهوم 
»بازار جهانی« و »مصرف جهانی« واگذار خواهد نمود و در برابر »تکنولوژی« 
برتر، مرزهای آســمان میهن را چونان مرزهای زمینی، تسلیم بازار جهانی و 

فروشندگان کاالهای پرمصرف جهانی خواهد ساخت!
ترویج احساس و اندیشه »بی نیازی به استقالل سیاسی« یک فریب رنگارنگ 
لیبرالیســتی بود و اگر انجمن های خودباخته و خودساخته به اصطالح ملی 
و زنده  بادها و هورا کشیدن هایشــان، به ثمر می نشســت، امروزه کاوشگران 
عرصه های تکنولــوژی نظامی و دفاعی و تهاجمــی، در جایگاه بلندمرتبه و 
پرغروری، که اکنون ایســتاده اند، نبودنــد. در این صورت برای تأمین امنیت 
سرزمینمان باید مثل گذشته های نه چندان دور چشم نیاز و خواهش و حسرت 
به سوی بازارهای جهانی و قدرت های سیاه و اهریمنی می دوختیم تا اگر صالح 

دانستند تکه نانی از فناوری پیشرفته شان را به سویمان پرت کنند. 

بیرو: اینجا به کاسیاس و کورتوا فکر می کنم

 دوسال هم بازی نکنم 
بازهم  بیرانوندم!

روزمره نگاری

نامه فرهنگ

سینا واحد
annotation@qudsonline.ir

مارادونا  بر اثر مشکل قلبی درگذشت مارادونا  بر اثر مشکل قلبی درگذشت 

خاموشی ستارهخاموشی ستاره

رقیه توسلی

سلبریتی های ایرانی به مسئولیت های اجتماعی شان عمل نمی کنند

علم بهتر است یا شهرت؟
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ورزش: دروازه بان تیم ملی ایران در جام جهانی 2018 از 
زمانی که آخرین جمالتــش را در فرودگاه امام خمینی به 
زبان آورد تا دیروز، سکوت نسبتاً طوالنی مدتی را داشت اما 
در یک گفت وگوی اینستاگرامی با صفحه فدراسیون فوتبال 
ایران به سکوت خود خاتمه داد تا پاسخگوی سؤاالت باشد.

نیمکت نشینی در آنتورپ #
من دو ماه دیرتر به کشــور بلژیک و تمرینات اضافه شدم و 
حتی بازی اول لیگ را هم در قرنطینه بودم و نتوانستم 
بــا تیم تمرین کنم. اما خداراشــکر از هفته دوم با 
تمرینات خوبی که داشــتم، نظــر کادرفنی را 
جلب کردم و به فهرست نهایی صعود کردم. 
در هفتــه 6-5 قــرار بود فیکس شــوم که 

مصدومیت پیش آمد. 
من 7-6 ســالی در ایران بــازی می کردم و 
این نخستین مصدومیت من بود، فکر می کنم 
دلیلش حرفه ای بودن تمرینات اســت. من اینجا 
آن قدر ســخت تمرین کردم که همسترینگم 4 سانتی 
متر پاره شــد. آن موقع اولیــن اردوی تیم ملی هم بود که 
از دســت دادم. االن یک ماهی اســت که تمرین می کنم و 
اگر اتفاقی نیفتد بــا صالحدید کادرفنی خیلی زود تمرین 

خواهم کرد. 

قهرمانی پرسپولیس #
پرســپولیس  قهرمانی  دربــاره  بیرانوند 
توضیح داد: همه می گفتند پرسپولیس 
سال دوم دیگر قهرمان نمی شود، بعد 
گفتند سال ســوم نمی شود اما بعضی 
تیم ها هســتند انسجامشان را از دست 
نمی دهنــد. اما ممکن اســت انگیزه را از 
دســت بدهند، این در بازیکنــان و مربی هم 
وجود دارد. ممکن اســت بازیکنان جدا شوند یا 
مربیان فکر کنند که االن نیاز اســت جدا شــوند و 
در اوج بروند. االن بازیکنان پرســپولیس را نگاه کنید، ما 
وقتی با آقای برانکو سه سال قهرمان شدیم ایشان رفت اما 
تیم انســجام را حفظ کرد و توانست قهرمانی چهارم را هم 

کسب کند. 

جدایی ستاره ها#
وی دربــاره جدایــی ســتاره ها از پرســپولیس گفت: 

بعضــی بازیکنان حس می کنند اگــر در تیم بمانند و 
تیم قهرمان نشــود، آن چهار سال موفقیت زیر سؤال 

می رود. 
در این زمینه باشــگاه بایــد ورود کند و قبل از پایان 
فصل، بــا بازیکنان قرارداد بلندمدت ببندد. باشــگاه 
قطعاً می داند که بازیکن چه موقع می خواهد جدا شود 
و می تواند جلــو آن را بگیرد. مثاًل ترابی از ســه ماه 
پیش می گفت که می خواهم بروم و این را در رسانه ها 
هم گفته بود. آن زمان پرســپولیس هنوز بازی داشت 
و می توانست جلو رفتن مهدی ترابی را بگیرد، یا جلو 
دیگر بازیکنان را. باشــگاه خیلی می تواند به انسجام 

تیمی کمک کند.

دو تیم استقالل، دو تیم پرسپولیس#
تیم های اروپایی تیــم دو هم دارند و بعضی بازیکنان 
را به تیم دو می فرســتند. باید در ایران هم این اتفاق 
بیفتد. چرا پرسپولیس و استقالل نباید دو تیم داشته 

باشند. 
بازیکنانی که فکرشان خراب است اجازه نمی دهند به 
تمرین بیایند. اجازه نمی دهند که ذهن شــما خراب 
باشد و رسانه ها حاشیه درســت کنند. حاال برای ما 
اتفاقاتی می افتد که فالن بازیکن اخراج شــد و فالن 
بازیکن به خاطر بازی نکردن با ســرمربی دعوا شــد. 
دوست دارم تیم های ایرانی دو تیم داشته باشند و این 
دو تیم هم می توانند به بازیکنان کمک کنند و هم به 
باشگاه ها. چرا یک تیم نباید 35 بازیکن داشته باشد.

جریمه در آنتورپ#
او درباره احــکام انضباطی آنتورپ گفــت: اینجا اگر 
دیر بیایید جریمه می شــوید. ما ساعت 8 که می آییم 
صبحانه باید بخوریم و بعد هم در اختیار فیزیوتراپ و 
دکتر تیم هســتیم. ما ساعت 8 می آییم و 11 تمرین 

شروع می شود. 
ســه ســاعت وقت داریم تا کارهای قبل از تمرین را 
انجام دهیم و این سبب می شود تا مصدومیت کاهش 
یابــد. هر نفــر فیزیوتراپ و ... دارد. ما اگر ســاعت 6 
عصر بازی داشــته باشیم، ساعت 11 در باشگاه حاضر 
می شــویم و مســتقیم به هتل می رویم. بچه ها همه 
سرحال هســتند. در ایران اما بازیکنان زودتر به اردو 

می برند و استرس زیادی به بازیکن وارد می کنند. 

خاطره ای از نفت#
وی در مورد قوانین مســابقه می گوید»اینجا پول الکی 
خرج نمی کنند. در ایران تیم هایی هستند که یک روز 
قبــل از بازی بازیکنان را به هتل می برند و ما اینجا روز 
بازی به هتل می رویم. شــب مســابقه در کنار خانواده 
هستیم و این اتفاق می تواند به تیم کمک کند. در ایران 
ما یک بار فقط روز بازی جمع شدیم و به هتل رفتیم که 
زمــان آقای منصوریان در نفت بود. البته آن هم به دلیل 
این بود که نفت پول هتل نداشــت و مجبور شدیم روز 

بازی مستقیم به چمن برویم.

تحمل باال#
بازیکنان آســیایی که وارد اروپا می شوند باید تحمل 
باالیی داشــته باشــند. من خودم تحمل کمی دارم و 
دارم روی خــودم کار می کنم. با دوســتانم صحبت 
می کنم. شــاید من یکی دو سال  بازی نکنم ولی باز 
علیرضا بیرانوند هســتم. مهم این اســت که سختی 
بکشــم تا به جایگاهی که می خواهم برسم. همین که 
مربی هــا هر روز به من می گوینــد تو خیلی حرفه ای 
هســتی برای من خوب است. من خودم را هیچ وقت 
با کاسیاس مقایسه نمی کنم، ولی مورینیو این بازیکن 
را دو ســال گذاشــت روی نیمکت. ناواس سه سال با 
رئال قهرمان اروپا شــد ولی کورتــوآ آمد و او را کنار 

گذاشتند.

تمرین وحشتناک#
بیرانونــد همچنین ادامه داد: مــن روز اولی که آمدم 
اینجا، با مربی تمرین کردم. فکر کردم که مثل تمرین 
ایران بغل پای ساده می زنند اما تمرین که کردم واقعاً 
داشــتم دیوانه می شدم و گفتم نمی توانم اینجا گلری 
کنم و باید برگردم ایران. یک چیز وحشــتناکی بود. 
تا دســت می زدم به مانع سریع توپ را می زد و مربی 
اصاًل برایش بازی با تمرین فرقی نمی کرد و این به من 

خیلی کمک می کرد.

بازی با تاتنهام #
گلر ســابق ســرخ ها درباره برنامه تیم آنتورپ عنوان 
کرد: ما پنجشنبه یک بازی خواهیم داشت و اول هفته 
بازی لیگ داریم. بعد با تیم بلغارستانی بازی می کنیم 

و بعد به لندن می رویم تا با تاتنهام بازی کنیم.

بیرو:اینجابهکاسیاسوکورتوافکرمیکنم

دوسال هم بازی نکنم بازهم بیرانوندم!

مارادونابراثرمشکلقلبیدرگذشت
ورزش: نشــریه آرژانتینی کالرین مدعی شد مارادونا دچار مشکل قلبی شدید 
شــده و حال و اوضاع وخیمی دارد. او به بیمارســتان منتقل شده است.برخی 
رســانه ها مانند مارکا خبر از فوت  او داده اند. مارادونای 60 ســاله چندی قبل 
به علت عارضه ای در بیمارســتان بستری شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته 
بود. اما به نظر می رسید حال این ستاره بزرگ بهبود یافته و او چند روز قبل از 
بیمارســتان مرخص شد. اما امروز او در خانه دچار ایست قلبی شده و در نهایت 

جان خود را از دست داده است.

سولسشر:کاوانیوفاندبیکعالیسازگارشدهاند
ورزش: بعد از پیروزی 4-1 منچستریونایتد مقابل باشاک شهیر استانبول در بازی 
دو تیم که در اولدترافورد برگزار شــد اوله گنار سولسشــر سرمربی یونایتد از همه 
بازیکنانش قدردانی کرد و گفت از اینکه می بیند دو ستاره جدید تیمش ادینسون 
کاوانی و دانی فان دبیک کم کم دارند خودشان را نشان می دهند و با سیستم یونایتد 
هماهنگ می شــوند بسیار خوشحال است. فان دبیک در میانه زمین در نقش یک 
پاسور برای شیاطین سرخ عالی کار کرد و کاوانی هم با تالش خستگی ناپذیر در یک 

سوم نهایی نقش مهمی در عملکرد خوب خط یونایتد داشت.

رونالدوبهرکوردمسیرسید
ورزش: یوونتوس در دیدار برگشت برابر فرانتس واروش توانست با نتیجه 2 بر یک به 
پیروزی دست پیدا کند. گل نخست یوونتوس را در این دیدار که در ایتالیا برگزار شد 
کریستیانو رونالدو در دقیقه 35 به ثمر رساند. شبکه آماری اوبتا اعالم کرد که رونالدو 
با گلزنی در این دیدار با رکورد مسی در بازی های خانگی بارسلونا در لیگ قهرمانان 
اروپا برابری کرد. پیش از این مســی با زدن 70 گل رکورددار گلزنی در دیدارهای 
خانگی در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا بود که کریستیانو رونالدو هم توانست با گلزنی 

در این دیدار به این رکورد مسی برسد.

سیناحسینی:هفته سوم رقابت های لیگ برتر عصر دیروز 
با انجام چهار بازی آغاز شــد که در پایان تیم های فوتبال 
اســتقالل و سایپا مقابل رقبای خود به پیروزی رسیدند و 
دیدار تیم های گل گهر ســیرجان و فوالد خوزســتان به 
تساوی یک بر یک و بازی آلومینیوم اراک و مس رفسنجان 

نیز با تساوی بدون گل به پایان رسید. 
در مهم ترین بازی روز نخست هفته سوم تیم فوتبال استقالل 
تهران با برتری یک بر صفر تیم فوتبال ماشین سازی را در 

خانه شکست داد.
در این بازی توپ و میدان در دقایق اول این بازی در اختیار 
آبی پوشان پایتخت بود و شاگردان فکری سعی داشتند با 
مدیریت بازی، موقعیت هایی روی دروازه حریف ایجاد کنند 
که فرصت نصفه و نیمه شاگردان محمود فکری راه به جایی 
نبرد.همچنین ماشین ســازی در ادامه چند موقعیت روی 
دروازه استقالل ایجاد کرد اما فرصت های شاگردان وحید 

بیاتلو سبب نشد دروازه استقالل مورد تهدید قرار بگیرد.
نخستین موقعیت جدی این مسابقه در دقیقه 15 رخ داد و 
مهدی قایدی روی کار ترکیبی استقالل در محوطه جریمه 
ماشین سازی صاحب موقعیت شد که شوت او با اختالف از 
کنار دروازه به بیرون رفت.در ادامه بازی در میان میدان در 
جریان بود و توپ اغلب در اختیار شاگردان محمود فکری 
بود تا بازی در نیمه نخســت با نتیجه تساوی بدون گل به 
پایان برسد. اســتقاللی ها که به شدت نیاز به پیروزی در 
این دیدار داشتند به شکل توفانی نیمه دوم را آغاز کردند 
تا دروازه ماشین سازی را باز کنند، شروع هجومی استقالل 
در همان دقایق نخســت نیمه دوم جواب داد تا میلیچ با 
یک ضربه ایســتگاهی تماشایی دروازه ماشین سازی را باز 
کند. پس از این گل محمود فکری شیخ دیاباته را به میدان 
فرستاد تا خط حمله استقالل با حضور دیاباته زهردارتر عمل 
کند، حضور دیاباته فشــار را بیشتر کرد، اما آقای گل لیگ 

قبل، با دفاع چند الیه ماشین سازی موفق به گلزنی نشد، 
پس از گل میلیچ استقاللی ها با فشار بسیار زیاد به سمت 
دروازه ماشین سازی پیش رفتند، اما دفاع بازیکنان بیاتلو 
مانع از گلزنی آن ها شد. بازیکنان ماشین سازی هم دل به 
ضدحمالت خوش کرده بودند که دفاع استقالل مانع گلزنی 
آن ها شد تا استقالل پس از یک هفته پرحاشیه با پیروزی 

در این دیدار ماشین، حاشیه را خاموش کند.

فکری : از مردم ایران عذرخواهی می کنم#
محمود فکری بعد از بازی استقالل و ماشین سازی اظهار 
داشت: در ابتدا تشکر می کنم از تک تک بازیکنان استقالل. 
در بازی های اول چون هنوز هماهنگی به وجود نیامده الزم 

است که 3 امتیازها را کسب کنیم
ســرمربی اســتقالل تصریح کرد: اگر دقــت می کردیم 
می توانستیم گل های بیشتری بزنیم البته مهم 3 امتیاز های 

اول است که باید کسب کنیم.
فکری در خصوص اینکه مدعی شده بود بعد از بازی درباره 
بازی با فوالد صحبت می کند عنوان کرد: شما بازی امروز 
را دیدید که ما فضای بدی را برای تیم ماشین سازی ایجاد 
نکردیم.نباید این فضا ایجاد شود که باعث شود هر دو تیم 
به هم بی حرمتی کنند تا خــدای ناکرده حرفی از طرف 

کسی زده شود.
وی خاطرنشــان کرد: ما هم نباید دنبال این داســتان ها 
باشیم، فوتبال یک ورزش جوانمردانه است و اینکه یکدیگر 
را تحریــک یا به هم توهین کنیم اصال کار جوانمردانه ای 
نیست. کسانی که باعث شدند من الفاظی را به کار ببرم تا 
آبروی من برود را نمی بخشم. برخی افراد دنبال تحریک افراد 
هستند تا از دیگران فیلم بگیرند و پخش کنند. امیدوارم با 
این نفرات برخورد شــود، البته بابت حرف هایی که زدم و 

مردم آن ها را شنیدند عذرخواهی می کنم.

ورزش: تنیس ایران در سال های گذشته چندان مورد توجه 
وزارت ورزش نبوده و دائم درجا زده و اداره فدراسیون برای 
یک سال با سرپرست در ادامه همین بی توجهی هاست. تیم 

ملی ایران به گروه چهارم دیویس کاپ سقوط کرده است.
اردیبهشت امسال ســرانجام بعد ازســه سال بالتکلیفی 
فدراســیون تنیس رئیس دار شــد و داوود عزیزی سکان 
هدایت این فدراسیون را برعهده گرفت. عزیزی در بدو ورود 
خود به فدراسیون چند انتصاب در قسمت های مختلف بدنه 
فدراســیون انجام داد که البته برخی افراد در کمیته های 

گوناگون مانند آموزش و داوران در سمت خود ابقا شدند.

از سرمربی خبری نیست#
با حکم عزیزی کمیته فنی تشــکیل شــد تا کارشناسان 
تنیسی به بررسی و انتخاب بهترین گزینه برای هدایت تیم 
ملی تنیس بپردازند. با گذشت پنج ماه از حضور عزیزی در 
فدراسیون تنیس، هنوز خبری از انتخاب سرمربی جدید تیم 
ملی تنیس نیست. شنیده می شد گزینه های ایرانی نسبت 
به خارجی ها شــانس بیشــتری برای هدایت تنیسور های 

ملی پوش دارند.
رئیس فدراســیون تنیس گفت: زمان برگزاری مسابقات 
بین المللی هنوز مشخص نیســت و در آرامش سرمربیان 
تیم های ملی را انتخاب می کنیم. کمیته فنی در حال کار 
کردن روی این مسئله است  و گزینه ها را بررسی می کند 
خیلی نمی خواهیم عجله کنیم و در کمال آرامش بررسی ها 

را انجام می دهد تا بهترین گزینه انتخاب شود.

بررسی رزومه ها#
او در مورد طوالنی شدن  روند بررسی گزینه ها گفت: کمیته 
فنی چندین جلسه برگزار کرد و ابتدا شاخص های انتخاب 

سرمربی را مشخص کرد سپس از افرادی که نزدیک به این 
شاخص ها بود دعوت کردند رزومه کاری خود ر ارسال کنند 
و اکثر افراد این کار را انجام دادند اکنون بررســی رزومه ها 
در حال انجام اســت. البته هنوز زمان برگزاری مســابقات 
بین المللی هم مشخص نشده است. بنابراین اعضای کمیته 

فنی می توانند در آرامش گزینه ها را بررسی کنند.
رئیس فدراسیون تنیس در پاسخ به این پرسش که با توجه 
به حساســیتی که فدراسیون نسبت به انتخاب سرمربیان 
تیم های ملی دارد پس باید این انتظار را داشــته باشیم که 
نفرات پس از انتخاب، نتیجه ای متفاوت نسبت به سال های 
گذشته کسب کنند، تصریح کرد: تمام تالش بر این است که 
این مهم اتفاق بیفتد اما زمانی شاهد این اتفاق خواهیم بود 
که تمام عوامل کامل و در اختیار باشند از جمله سخت افزار، 
حمایت از تیم ملی  و راه اندازی کمپ های تیم ملی. برای 
موفقیت، صرفاً سرمربی تنها عامل نخواهد بود بلکه خیلی 

ازعوامل تأثیر خواهند گذاشت.
او در مورد اینکه پرونده انتخاب سرمربیان تیم های ملی چه 
زمانی بسته می شود، گفت: در آینده نزدیک. فکر می کنم 

عجله نکنیم انتخاب خوبی خواهیم داشت.

استارت مسابقات تنیس#
عزیزی در پاســخ به این پرسش که مسابقات تنیس از چه 
زمانی آغاز می شــود، تأکید کرد  4تا 11 بهمن، مسابقات 
بین المللــی جوانــان را در جزیره کیش داریــم و در حال 
امضای تفاهم نامه با مدیر عامل منطقه آزاد کیش هستیم 
تا برگزاری جام حذفی مردان و زنان و مســابقات تنیس با 
ویلچر  و تنیس ساحلی را در جزیره کیش داشته باشیم. اگر 
شرایط  کرونا به ما اجازه بدهد  تا پایان سال این مسابقات 

را برگزار می کنیم.

توقفگلگهروشکستنساجیدرروزنخستهفتهسوم

ماشین حاشیه استقالل خاموش شد
رئیسفدراسیون:برایانتخابعجلهنداریم

تیم ملی تنیس بدون سکاندار

گزارشویژه

نامزدهایعنوانبهترینبازیکنسالفیفا
اعالمشدند

ورزش: بعد از اعالم اینکه امســال توپ طالی فوتبال جهان به بهترین 
بازیکن داده نخواهد شــد، فیفا اعالم کرد مراسم برترین های سال را به 
صورت آنالین برگزار خواهد کرد و اکنون نامزدهای عنوان بهترین بازیکن 

سال فیفا )THE BEST( اعالم شدند.
 )THE BEST( بر این اساس نامزدهای عنوان بهترین بازیکن سال فیفا

به شرح زیر هستند:
 رابرت لواندوفسکی/ لهستان - بایرن مونیخ  تیاگو آلکانتارا/ اسپانیا - 
بایرن مونیخ و لیورپول   کریستیانو رونالدو/ پرتغال - یوونتوس   کوین 
دی بروین/ بلژیک - منچسترســیتی  سادیو مانه/ سنگال - لیورپول  
کیلیان ام باپه/ فرانســه - پاری ســن ژرمن   لیونل مسی/ آرژانتین 
- بارســلونا   نیمار/ برزیل - پاری سن ژرمن   محمد صالح/ مصر - 
لیورپول   سرخیو راموس/ اسپانیا - رئال مادرید  فیرجیل فان دایک/ 

هلند - لیورپول
گفته می شود رابرت لواندوفسکی مهاجم لهستانی بایرن مونیخ به سبب 
کســب سه گانه شانس باالیی برای انتخاب به عنوان مرد سال فیفا دارد 
که با رأی کارشناســان، کاپیتان ها، سرمربی ها و روزنامه نگاران انتخاب 

خواهد شد.
همچنین نامزدهای بهترین دروازه بان سال فیفا به شرح زیر اعالم شدند:

  آلیسون بکر )برزیل / لیورپول(   تیبو کورتوا )بلژیک / رئال مادرید( 
 کیلور ناواس )کاســتاریکا / پاری سن ژرمن(   مانوئل نویر )آلمان /  
بایرن مونیخ(  یان اوبالک )اسلوونی / اتلتیکو مادرید(   مارک آندره 

تر اشتگن )آلمان / بارسلونا(
نامزدهای بهترین مربی نیز به شرح زیر هستند:

  مارچلو بیلسا )آرژانتین/ لیدزیونایتد(   هانس-دیتر فلیک )آلمان / 
بایرن مونیخ(  یورگن کلوپ )آلمان / لیورپول(   یولن لوپتگی )اسپانیا 

/ سویا (  زین الدین زیدان )فرانسه / رئال مادرید (

حمیدرضاخداشــناس:هفته ســوم لیگ برتر فوتبال 
کشورمان عصر امروز با انجام چهار دیدار به پایان می رسد 
که در حساس ترین بازی های امروز پرسپولیس در مسجد 
سلیمان میهمان نفت است، شــهرخودرو از صنعت نفت 
میزبانی می کند و تراکتور سازی و سپاهان هم در تبریز به 

مصاف هم خواهند رفت.

تقابل استاد و شاگرد #
پرســپولیس تهران که از دو هفته نخست لیگ برتر چهار 
امتیاز آن هم از روی نقطه پنالتی کســب کرده، به اذعان 
اکثر کارشناســان هنوز آن تیم مقتدر چند فصل  گذشته 
نبوده است و البته جدایی چند بازیکن اصلی در این تیم و 
جایگزینی نفرات جدید شاید دلیل این امر باشد. اما حاال 
در هفته ســوم و در هزارمین بازی شان در ادوار لیگ برتر 
طرفداران سرخپوشان پایتخت توقع دارند نمایش بهتری 
از تیمشــان ببینند و بدین منظور پرســپولیس در حالی 
که یحیی گل محمــدی را روی نیمکت خود نمی بیند به 
شــهر اولین ها سفر کرده اســت تا با شکست نفت مسجد 
سلیمان عالوه بر تکرار پیروزی دردیدار برگشت فصل قبل 
که منجر به پوکر قهرمانی این تیم شــد، خود را به جمع 
مدعیان لیگ اضافه کند. نکته مثبت برای یحیی اینکه در 
ایــن دیدار همه بازیکنانش را در اختیار دارد و می تواند با 
خیال آسوده به مصاف دستیار سابق خود برود. اما در آن 
ســو نفتی ها که از دو بازی اولشان در لیگ نه پیروزی ای 
بدست آورده اند و نه شکستی خورده اند و حاصل کارشان 

دو تساوی مقابل سایپا و البته با تراکتور در تبریز بوده در 
نخستین حضور سرمربیشــان یعنی مجید حسینی روی 
نیمکت که سابقه دستیاری یحیی را هم در کارنامه دارد، 
در غیاب گل محمدی، به دنبال کســب نخستین پیروزی 
شــان در این فصل هســتند و این می تواند پرسپولیس را 
در مســجد ســلیمان به درد ســر بیندازد. به هر صورت 
تقابل مجید حسینی با یحیی گل محمدی که سال ها در 

کنار هم بوده اند و با تفکرات هم آشــنا هستند می تواند 
جذابیت های زیادی داشــته باشد و روز دیدنی ای را برای 

عالقه مندان به دو تیم رقم بزند.

جدال 6 امتیازی در مشهد #
اما در دیگر بازی حســاس امروز شــهر خودرو از ساعت 
15:45 در ورزشــگاه امــام رضــا)ع( مشــهد میزبــان 

صنعت نفت آبادان است.
دو تیم  در شــرایطی به مصاف هم می روند 
کــه در بازی هفتــه قبل برابر حریفانشــان 
شکست خورده اند و برای جبران برابر یکدیگر 
صف آرایی خواهند کرد البته شــهر خودرو و 
صنعت نفت هر دو 3 امتیازی هســتند و این 

بازی را می توان دیــداری 6 امتیازی برای آن ها 
دانست. 

مهدی رحمتی و شاگردانش می خواهند به روند موفقیت 
صنعت نفت در مشــهد خط  پایانی بکشــند و این تیم را 

دست خالی روانه آبادان کنند. 
تنها نکته منفی در اردوی شهرخودرو غیبت گلزن خود یعنی 
امین قاسمی نژاد است که به دلیل مصدومیت نمی تواند در 
این بازی به میدان برود و همچنین فرشاد فرجی که هنوز 
مشکل سربازی اش حل نشده و قطعاً نبود این دو بازیکن تأثیر 
 گذار در ترکیب شهرخودرو می تواند رحمتی را دچار مشکل 

کند.

برنامه بازی ها#

پنجشنبه۶آذر۱۳۹۹
شهرخودرو مشهد - صنعت نفت آبادان ساعت 15:45

ذوب آهن اصفهان - پیکان تهران
تراکتور- فوالد مبارکه سپاهان

نفت مسجدسلیمان - پرسپولیس، ساعت 16:35 

اختالفبرسرمدتقرارداداست

مودریچ: زیدان بخواهد می مانم
وضعیت آینده  امینغالمنژاد:
لوکا مودریــچ، هافبک کروات 
رئــال مادرید نیز در هاله ای 
در ابهام قرار گرفته است. با 
زیدان  الدین  زین  بازگشت 
به نیمکــت رئال مادرید، لــوکا مودریچ 
تولدی دوباره یافته و در یک ســال اخیر 
یکــی از بهترین بازیکنــان تیمش بوده 
است. اما قرارداد مرد سال فوتبال جهان 
در تابستان سال بعد به اتمام می رسد و 
هنوز پیشنهادی در مورد تمدید قرارداد 

به لوکا مودریچ داده نشده است.
شبکه ال چیرینگیتو در گزارشی مدعی 
شد لوکا مودریچ از این موضع مدیران 
رئال مادرید بهت زده شــده و امیدوار 
بوده آن ها زودتر برای تمدید قرارداد با 
این هافبک ارزشــمند وارد مذاکره شوند. 
از ابتدای فصل زمســتان لوکا مودریچ به 
صورت قانونی حق دارد با هر تیمی مذاکره 
و توافق کند و رئــال مادرید فرصت زیادی 
برای تمدید قرارداد با این هافبک 35 ساله 

نخواهد داشت.

مودریچ مانند راموس#
اما به نظر می رسد مشکل لوکا 

مودریچ نیز مانند سرخیو راموس است. فلورنتینو پرز 
مشکلی با تمدید یکساله قرارداد این هافبک کروات 
ندارد، اما او خواهان تمدید دو ساله شده و به همین 
دلیل هنوز طرفین به توافق نرسیده اند. مدیران رئال 
مادرید معتقدند تمدید یکساله بهترین راه حل برای 
بازیکنان باالی 30 سال است و این موضوع در مورد 
سرخیو راموس نیز صادق است. در صورت ادامه این 
روند، ممکن است هواداران رئال مادرید در تابستان 
سال آینده شــاهد جدایی دو تا از بهترین بازیکنان 

تاریخ این باشگاه باشند.

چراغ سبز لوکا#
مودریــچ در خصــوص تمدید قــرارداد گفت: »من 
دوســت دارم با رئال ادامه دهم ولی این بستگی به 
نظر باشگاه دارد. اگر زیدان یا باشگاه اجازه دهد من 
خیلی دوســت دارم که در مادرید فوتبالم را به پایان 

رسانم«. 
رابطه مودریچ با زی زو در ســطح باالیی قراردارد به 
طوری کــه او می گوید زیدان برنده شــدن توپ طال 
توسط او را پیش بینی کرده بود. او در این باره گفت: 
» کلمــه کلمه صحبت هایش را بــه یاد می آورم. او 
گفت من تو را به عنوان بازیکنی می بینم که می تواند 
روزی توپ طال را بدســت آورد. مــن قباًل حتی به 
این موضوع فکر نکرده بودم اما وقتی شــخصی مثل 
زیزو این موضوع را به شــما می گویــد قطعاً اعتماد 

به نفســتان افزایش پیدا می کند. ما همیشــه روابط 
فوق العاده ای داشــته ایم و امیدواریم او برای مدت 
طوالنی در رئال بماند. زیدان یکی از بهترین مربیان 
دنیاســت. فکر نمی کنم کســی بتواند موفقیت او را 
تکرار کند. مــردم آن طور که باید از زیدان به عنوان 
یک مربی قدردانی نکرده اند ولی او همه چیز را ثابت 

کرده است.

پیشنهاد بکام#
جالب اینکه باشــگاه اینتر میامی که مالکیت آن در 
اختیار دیوید بکام قــرار دارد و از این فصل در لیگ 
MLS آمریکا حضــور دارد قصــد دارد برای جذب 
لوکا مودریچ پیشــنهاد قابل توجهی به رئال مادرید 
ارائــه دهــد و او را برای ترک برنابئــو ترغیب کند. 
مارکا، احتمال رفتن لــوکا مودریچ از رئال در پایان 
فصل جاری وجــود دارد. در صورتی کــه او به فکر 
خروج باشــد،  با گزینه های مواجه خواهد شد. حتی 
می تواند راهی لیگ حرفه ای آمریکا شده و برای تیم 

اینترمیامی به مدیریت دیوید بکام بازی کند.
روزنامه مارکا در این باره نوشــت: در صورت تصمیم 
بــرای بازی در تیم آمریکایی حقــوق مودریچ به دو 
برابر حاال افزایش خواهد یافت. وی هم اکنون حدود 
10 میلیون یورو در ســال از تیم اســپانیایی حقوق 
می  گیرد. مودریچ 34 ساله از سال 2012 که تاتنهام 

را ترک کرد، در خدمت سفید پوشان است.

آنتوان گریزمان ســتاره فرانسوی بارســلونا در بازی برابر 
دیناموکیف روی نیمکت نشسته بود. مهم ترین غایب بارسا 
لیونل مســی بود که رونالدو کومان به او اســتراحت داده 
بود. با وجــود انبوه غایبان اما کومان ترجیح داد تا آنتوان 

گریزمان را نیمکت نشین کند. 
جالب اســت که ساعاتی پس از انتشار مصاحبه گریزمان 
با مووی اســتار، ستاره فرانســوی جایی در ترکیب ثابت 
بارسا ندارد. گریزمان دقایقی پس از مطلع شدن از نیمکت 

نشینی، این تصویر را در حساب توییتر خود منتشر کرد.

ستاره تمام نشــدنی دنیای فوتبال یعنی زالتان ابراهیموویچ 
این روزها در ســن 39 ســالگی عملکرد شــگفت انگیزی در 
ترکیب میالن ارائه می دهد. عالوه بر خصایص فنی فوق العاده 
ستاره سوئدی، این بازیکن به لحاظ اخالقی و رفتاری نیز یک 
شخص منحصر به فرد و خاص محسوب می شود. زالتان با قرار 
دادن یک اســتوری در صفحه شخصی اش از تیم رویایی خود 
رونمایی کرده اســت. نکته عجیب اینکه در همه پســت های 
این تیم نام خود ایبرا به چشــم می خورد؛ حتی در قســمت 

سر مربی و داور!

زالتانگریزمان 
داوود محبوب دفاع راست قدیمی باشگاه پرسپولیس که با 
این تیم و البته سایپا قهرمان لیگ ایران شده است نسبت به 
گرانی های اخیر که باعث فشار شدید روی قشرآسیب پذیر 
شده واکنش نشان داده و در مورد قیمت مرغ در استوری 
نوشته است: »همشهری گرامی لطفاً چند روز از خرید مرغ 
خــودداری کنید. 3 کیلو مــرغ 100 هزارتومن. این دیگه 
توهین به شــعور همه مونه. با کدام درآمد؟ کاسبی ها که 
تعطیله.اگر هم دستت به دهنه میرسه به اونایی که نمیتونن 
بخرن احترام بذار و دوسه روز از خرید مرغ صرفه نظر کن.

هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا با برگزاری دو 
دیدار از گروه E آغاز شد و چلسی و سویا توانستند صعودشان 
را به یک هشــتم نهایی قطعی کنند. ســویا در صفحه رسمی 
خود در توییتر واکنش جالبی به صعود این تیم به مرحله یک 
هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا داشته و با نشان دادن دو تصویر 
نوشته است: تصویر باال: وقتی به یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 

اروپا صعود می کنید.
تصویر پایین: وقتی متوجه می شوید نمی توانید برای هفتمین بار 

به قهرمانی لیگ اروپا برسید.

سویاداوود محبوب

شهرخودرو-صنعتنفت؛جدالبرایپیروزی

پرسپولیس بدون یحیی در شهر اولین ها

ضد  حمله

گفت وگوی کوتاه

رحمتی:خودمانراآمادهیکنبردسختکردیم
ورزش: سیدمهدی رحمتی در نشست پیش از بازی تیمش مقابل صنعت 
نفت آبادان اظهار کرد: با یک تیم خوب، با ریشه، مردمی و پرطرفدار بازی 
داریم که کادرفنی و بازیکنان خیلی خوبی دارد. خودمان را آماده یک نبرد 
سخت کردیم و سعی کردیم در این مدت کوتاه به لحاظ روحی و بدنی تیم 
را ریکاوری کنیم و به بازیکنان بگوییم بازی خیلی سختی پیش رو دارید. ما 
به سه امتیاز بازی خیلی نیاز داریم و بچه های ما هم در شرایط خوبی قرار 
دارند و آماده بازی هستند. ان شاءاهلل به لطف خدا و تالش بازیکنان مان این 

سه امتیاز را بدست آوریم.

درخواستهایپرسپولیسوذوبآهنردشد
ورزش: اسامی محرومان هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های 
کشور در حالی اعالم شد که نام یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس 
و وحید محمدزاده بازیکن ذوب آهن نیز در بین آن ها دیده می شــود، این 
در حالی است که پیش از این باشگاه  پرسپولیس درخواست بخشش کارت 
قرمز یحیی گل محمدی و باشگاه ذوب آهن درخواست لغو محرومیت وحید 

محمدزاده را داشته بودند.که این درخواست ها رد شده است.

دوئلستارههایسابقسرخابی
درهفتههفتملیگقطر

ورزش: مســابقات هفته هفتم لیگ فوتبال ستارگان قطر از عصر امروز با 
بازی حساس االهلی و الریان آغاز می شود؛ جایی که یاران امید ابراهیمی 
مقابل تیم شــجاع خلیل زاده قرار می گیرند. در این بازی رویارویی هافبک 
سابق استقالل و مدافع سابق پرسپولیس تماشایی خواهد بود. بعد از این 
بازی دیدار قطر اس ســی مقابل العربی انجام خواهد شد که باز هم علی 
کریمی و مهدی ترابی بازیکنان فصل گذشته تیم های آبی و قرمز پایتخت 
مقابل هم قرار می گیرند. مهرداد محمدی به دلیل مصدومیت در این بازی 

العربی را همراهی نمی کند.

طارمیوانصاریفرد
درجمعنامزدهایبهترینلژیونرهفتهآسیا

 AFC ورزش: دو مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در میان گزینه های سایت
برای انتخاب به عنوان بهترین لژیونر هفته گذشته فوتبال آسیا قرار گرفتند. 
سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا در نظرسنجی این هفته خود برای 
انتخاب بهترین لژیونر هفته گذشته فوتبال قاره کهن، نام مهدی طارمی و 

کریم انصاری فرد از ایران را در میان نامزدها قرار داده است.

کامیابینیاباپرسپولیستمدیدکرد
ورزش: هافبک دفاعی پرسپولیس قراردادش را یک فصل دیگر با این تیم 
تمدید کرد. در ادامه فعالیت های اخیر باشگاه پرسپولیس مبنی بر تمدید 
قرارداد بازیکنانی که پایان فصل جاری قراردادشــان به پایان می رسد، این 
باشگاه با کمال کامیابی نیا خود به توافق رسید. نعمتی و عبدی هم البته طی 

روزهای گذشته تمدید کردند.

مرزبان:
نویدروزهایبهتررابههوادارانسپاهانمیدهم

ورزش: علیرضا مرزبان در نشست خبری پیش از بازی مقابل تراکتور اظهار 
کرد: بازی سوم تیم سپاهان در لیگ است و به خوبی به قدرت تیم تراکتور 
واقف هستیم و می دانیم که این تیم کیفیت و بازیکنان خوبی دارد و با اینکه 
در دو بازی قبلی تراکتور تنها 2 امتیاز گرفته اســت، اما واقف هستیم کار 
ســختی را برابر این تیم پیش رو داریم و امیدوارم بازی تراکتور با سپاهان 
برای بینندگان تلویزیونی بازی زیبایی باشد. مربی تیم سپاهان گفت: زمان 
زیادی نداریم و باید هر هفته کیفیت خوب تیمی را داشته و نوید روزهای 
بهتر را به هواداران تیم ســپاهان داده و سعی می کنیم از مدعیان لیگ در 

مسابقات امسال باشیم.

منصوریان:
امیدواریمبهنخستین۳امتیازماندستیابیم

ورزش: علیرضا منصوریان، ســرمربی تراکتور در نشست خبری پیش از 
دیدار با ســپاهان در هفته سوم لیگ برتر اظهار داشت: سپاهان باشگاهی 
است که نزدیک ترین باشــگاه به تراکتور به حساب می آید و حس خوبی 
میان دو باشــگاه وجود دارد و شــباهت های زیادی به یکدیگر داریم. فردا 
میزبان سپاهان خواهیم بود و با وجود کرونا و محدودیت هایی که وجود دارد، 
امیدوارم میزبان خوبی برای این تیم باشیم و یک بازی فوق العاده خوب را هم 
ببینیم. ما از دو بازی نخست دو امتیاز کسب کردیم و امیدوارم به نخستین 

سه امتیازمان دست یابیم.

کونسیسائو:
طارمیباجوسازیهوادارانبازینمیکند

ورزش:سرژیو کونسیسائو سرمربی پورتو می گوید با وجود تالش هواداران 
مهدی طارمی برای مجبور کردن پورتو به استفاده از او، پورتو تنها زمانی از 
طارمی استفاده می کند که تاکتیک تیم ایجاب کند. او گفت پورتو در خط 
حمله می تواند از گزینه های طارمی، موسی مارگا، تونی مارتینز و اوانیلسون 
استفاده کند. سرمربی پورتو در ادامه صحبت هایش گفت بین سبک بازی 
طارمی و رقیب اصلی اش موســی مارگا شباهت زیادی وجود ندارد و کادر 
فنی با توجه به نیاز تیم در هر بازی برای استفاده از هر کدام از آن ها تصمیم 

خواهد گرفت.
سرمربی پورتو در این باره گفت: » مارگا و طارمی شبیه هم نیستند. ما در 
ابتدای فصل تا چند بازی با یک مهاجم کار می کردیم. این دنباله تاکتیک ما 
در اواخر فصل گذشته بود که آن زمان هم با یک مهاجم بازی می کردیم. اما 
حاال داریم سیستم بازی پورتو را به 2-4-4 تغییر می دهیم و من در چند 

بازی از مارگا و لوئیس دیاز استفاده کرده ام«.
کونسیسائو در ادامه گفت: »ما چهار گزینه داریم طارمی، مارگا، تونی مارتینز 
و اوانیلســون که هر کدام می توانند خصوصیــات متفاوتی در اختیار تیم 
بگذارند. یک مربی می خواهد تیمی متعادل و هماهنگ روانه بازی کند که 
پیروز شود. اینکه هواداران بخواهند برای بازیکن مورد عالقه شان فضاسازی 
کنند طبیعی است ولی تصمیم با من است و به نظرم تا اینجا تصمیم های 
بدی نگرفته ام. ما در سه سال دو قهرمانی بدست آوردیم و دو بار در لیگ 
قهرمانان بودیم و یک بار تا مرحله یک هشتم و یک بار تا مرحله یک چهارم 
پیش رفتیم. من هیچ وقت تحت تأثیر این یا آن تصمیم نمی گیرم چه این 
فشار از درون باشگاه باشد یا بیرون باشگاه. البته اعتراف می کنم که گاهی 
در شروع بازی های از نظر انتخاب ارنج اشتباه کرده ام ولی هیچ کس مثل 
مــن نمی تواند بازی ها را تحلیل کند و در جریان بازی تغییرات الزم را در 

تیم بوجود بیاورد«.

یادداشت

منهای فوتبال

هفتهسوملیگبرترایران
نفت  مسجدسلیمان - پرسپولیس
پنجشنبه۶آذر-۱۶:۳5ازشبکهسه

هفتهسوملیگبرترایران
شهرخودرو - صنعت نفت آبادن
پنجشنبه۶آذر-۱5:45ازشبکهاستانی

ورزش در سیما

مجلسوقوهقضائیه
بیخیالپروندهویلموتسشدند؟!

ورزش: فدراســیون فوتبال و به ویژه آن هشــت نفری که پایشان در 
پرونده ویلتموس گیر بود، زمانی نفس راحتی کشیدند که فیفا با ارسال 
نامه ای به ایران، رسماً خط  و نشان کشید که اگر دادگاهی شدن اعضای 
هیئت رئیسه و دخالت نهادهای بیرونی در فدراسیون فوتبال ادامه داشته 
باشــد، فوتبال ایران را تعلیق می کند. اینکه فیفا چطور به جزئیات این 
اتفاقات دسترســی پیدا کرده و اصوالً چه کســی آن ها را مطلع کرده، 
چندان روشن نیست؛ نهادهای نظارتی می گویند از داخل به فیفا گزارش 
داده اند و مسئوالن فدراسیون فوتبال هم می گویند نقشی در این موضوع 
نداشته اند! به هرحال با همین برگ موقت، فدراسیون فوتبال توانست بر 
جو هیجانی به وجود آمده فائق بیاید و جریان را به نفع خودش برگرداند.

شاید نمایندگان مجلس و مسئوالن نهادهای نظارتی با چنین توجیهی 
که قرار است به صورت مخفیانه با عامالن این پرونده برخورد شود تا فیفا 
حســاس تر نشود، خودشان را تسکین دهند؛ ولی واقعیت این است که 
در افکار عمومی، مهدی تاج و حلقه نزدیکش در فدراسیون فوتبال، در 
این پرونده، تا به االن برابر آن ها به برتری رســیده اند و از رقیب در حال 

پیشی گرفتن هستند.
طعنه آمیز اینکه در پی انتشــار خبری مبنی بر ممانعت و جلوگیری از 
حضور اعضای هیئت رئیسه فعلی فدراسیون فوتبال و کسانی که پای 
برگه قرارداد ویلموتس را امضا کرده اند در انتخابات آینده این فدراسیون، 
امور حقوقی فدراســیون بیانیــه داده و ضمن تکذیب این خبر مدعی 
می شود: »مطمئناً همه کسانی که دلسوز فوتبال هستند و برای پیشرفت 
فوتبال کشور دل می سوزانند چه اعضای هیئت رئیسه فعلی فدراسیون و 
چه افراد خارج از فدراسیون فوتبال می توانند در انتخابات آینده شرکت 
کنند و کمیته های انتخاباتی فدراسیون منتخب مجمع مسئولیت نظارت 

بر انتخابات را برعهده دارند.
بر این اساس افرادی که بخواهند با شایعه پراکنی و دروغ پردازی فضا را 

در این باره متشنج کنند، مورد پیگیری حقوقی قرار خواهند گرفت«.
این یعنی نه تنها عامالن اصلی فاجعه قرارداد ننگین ویلموتس محدود 
و مورد مؤاخذه قرار نگرفته اند که تالش های دست های پشت پرده برای 
موجه جلوه دادن و تطهیر متهمان ادامه دارد و در حال بستر سازی برای 

ادامه حضور آن ها در رأس فدراسیون است.
شــاید بهتر باشــد ارکان قضایی و نمایندگان مجلس شجاعانه تر امور 
پیگیری شده توسط خود را شفاف سازی کنند و داغ میلیاردها تومان پول 
بی زبانی را که از بیت المال به تاراج رفته است را به اهمال خود تازه نکنند.

ازلیگوالیبال۹7تالیگکشتی۹۹
سقفسوراخآزادی؛وقتیبارانهماهنگ

نیست!
ورزش:یادمان نرفته که در آخرین روزهای اســفندماه ســال 97 
فینال لیگ برتر والیبال بین ســایپا و شــهرداری ورامین به دلیل 
سوراخ بودن سقف سالن 12 هزار نفری آزادی و بارش شدید باران 
برای ســاعاتی به تعویق افتاد. تنها تدبیر مسئوالن سطلی بود که 
زیر ســوراخ سقف گذاشــته بودند تا چکه کردن آب باعث خیس 

شدن زمین نشود. 
حاال نزدیک به دو سال از آن اتفاق گذشته و دور برگشت لیگ برتر 
کشــتی به دلیل بارش شدید باران در روزهای اخیر و چکه کردن 
سقف ســالن 12 هزار نفری به مکان دیگری منتقل شده است. به 
گفته مسئوالن مجموعه ورزشــی آزادی تعمیرات اساسی در این 
سالن هزینه های چند میلیاردی دربر دارد و باید بودجه ای برای آن 
در نظر گرفته شــود. اگر بدانیم مسابقات ملی ایران در رشته هایی 
همچون والیبال و کشتی هم در این سالن برگزار می شود و امکان 
بروز یک آبروریزی بین المللی وجــود دارد؛ حتماً زودتر برای رفع 

نواقص اقدام خواهد شد. 

درخششقائمیمانعشکستالریاننشد
ورزش: تیم الریان در چارچوب رقابت های لیگ والیبال قطر، در جدالی 

نزدیک برابر تیم العربی با نتیجه 3 بر 2 مغلوب شد.
در این دیدار که در ســالن فدراسیون والیبال قطر برگزار شد، الریان در 
ست های دوم و چهارم با نتایج 25 بر 20، 25 بر 22 به برتری رسید اما 
در ســت های اول، ســوم و پنجم با نتایج 23 بر 25، 24 بر 26 و 31 بر 
29 مغلوب حریف خود شد. فرهاد قائمی ملی پوش ایرانی الریان در این 
دیدار نیز همچون هفته های گذشته عملکرد خوبی داشت و 17 امتیاز 

کسب کرد.

بُردیارانموسویوحیدری
درلیگهندبالاروپا

ورزش: تیم دیناموبخارســت رومانی که دو لژیونر هندبال ایران را در 
اختیار دارد در جریان لیگ قهرمانان اروپا مقابل حریفش به برتری رسید.
در جریان رقابت های لیگ هندبال قهرمانان اروپا تیم دینامو بخارست 
رومانی که دو لژیونر هندبال ایران سید علیرضا موسوی و سعید حیدری 
راد را به خدمت دارد مقابل تیم نیمس )Nimes( با نتیجه 29 بر 27 به 

برتری رسید.
تیم دیناموبخارست رومانی در لیگ قهرمانان اروپا با 2 امتیاز در رده پنجم 
قرار دارد. این مسابقات در چهار گروه 6 تیمی در جریان است. همچنین 
تیم دیناموبخارست رومانی در لیگ هندبال رومانی نیز با کسب 30 امتیاز 
در صدر جدول این لیگ قرار دارد. همچنین تیم بجیلوار که محســن 
کرمیان دیگر هندبالیست ایرانی را در اختیار دارد در جریان رقابت های 
لیگ کرواسی مقابل حریفش با حساب 29 بر 25 به برتری رسید. تیم 
بجیلوار با 3 امتیاز در رده هفتم لیگ کرواسی قرار دارد. در لیگ کرواسی 

10 تیم با هم رقابت می کنند.

نا
بر
ری
زا
رگ
خب
س:

عک

یونسمحمود:درفینالآسیا،طرفدارپرسپولیسم
ورزش: اســطوره فوتبال عراق ابراز امیدواری کرد که پرســپولیس بتواند قهرمان لیگ 
قهرمانان آسیا شود.در حالی که رقابت های باشگاهی در شرق انجام می شود، یونس محمود 
درباره حضور پرسپولیس ایران در فینال لیگ قهرمانان گفت:  من مشتاقانه منتظر تماشای 
پرسپولیس در فینال هستم. پرسپولیس ترکیب قدرتمندی دارد و بسیار خوب بازی کرد 
و شایســته صعود به فینال بود. آن ها همچنین یک بازیکن تیم ملی عراق در تیم خود 
دارند یعنی بشار رسن. من مطمئن هستم که عراقی های زیادی فینال را تماشا می کنند 
تا بازیکن تیم ملی کشورمان را در بزرگ ترین بازی فوتبال باشگاه های آسیا مشاهده کنند. 
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

 نامزدهای بخش »سیدالشهدای مقاومت«
 جشنواره فیلم مقاومت معرفی شدند

دبیرخانه  وســینما:  ســیما 
بین المللی  جشنواره  شانزدهمین 
فیلم مقاومت، اســامی نامزدهای 
بخش »سیدالشــهدای مقاومت« 

این رویداد را اعالم کرد.
به گــزارش  فــارس، بنابر اعالم 

دبیرخانه، اسامی نامزدهای بخش»سیدالشهدای مقاومت« به شرح ذیل است:

نامزدهای بخش مستند #
عابدان کهنز)کارگردان: مجید رستگار، تهیه کننده: امیر مهریزدان(

خاطرات بادیه  )کارگردان: ساسان فالح فر، تهیه کننده: مرتضی شعبانی(
نه کوچک، نه بزرگ  )کارگردان: محمدصادق رمضانی مقدم، تهیه کننده: 

محمدمهدی خالقی(
چرا سوریه  )تهیه کننده و کارگردان: وحید فراهانی(

گلوله باران )کارگردانان: مرتضی پایه شــناس و حسین مؤمن، تهیه کننده: 
مرتضی شعبانی(

نامزدهای نماهنگ #
بزک )کارگردان: داوود احمدی، تهیه کننده: صادق روشن(

مثل مهتاب )کارگردان و تهیه کننده: اسحاق مجیدی(
می ریم باالباالتر )کارگردانان: مجید رستگار و صادق لطفی زاده، تهیه کننده: 

حامد بامروت نژاد(
روز مبادا )کارگردان: داوود احمدی، تهیه کننده: صادق روشن(

زندگی زیباست )کارگردان: داوود احمدی، تهیه کننده: صادق روشن(

نامزدهای  فیلم کوتاه داستانی #
ناجی )تهیه کننده و کارگردان: سجاد اسماعیل بیگی(

باغ بهشت  )کارگردان: حسن نجفی، تهیه کننده: قربانعلی طاهرفر(
ئاکام  )کارگردان: حسین میرزامحمدی، تهیه کننده: نوید میخک و انجمن 

سینمای جوانان ایران(
 International film ژوری( )کارگــردان: یازان انزور، تهیه کننــده( Joury

) organization
Braids )گره( )کارگردان: اسماعیل دیارکی، تهیه کننده: عبداهلل حموده(

نامزدهای بهترین فیلم نامه فیلم کوتاه#
باغ بهشت)نویسنده و کارگردان: حسن نجفی، تهیه کننده: قربانعلی طاهرفر(

ناجی )نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: سجاد اسماعیل بیگی(
 International film ژوری( )کارگــردان یازان انزور، تهیه کننــده( Joury

) organization
ئاکام )نویسنده: فرهاد تقی زاده، کارگردان: حسین میرزامحمدی، تهیه کننده: 

نوید میخک و انجمن سینمای جوانان ایران(

اعتراض به سبک حاتمی کیا
سیما و ســینما: برنامــه »نقد 
سینما« این هفته جمعه ۷ آذرماه 
ســاعت ۲۲ به بررســی و تحلیل 
مفهوم اعتراض در سینمای ایران 
با نگاهی به آثار ابراهیم حاتمی کیا 
می پردازد. به نقل از روابط عمومی 

شبکه پنج سیما، برنامه این هفته »نقد سینما« جمعه ۷ آذر ماه با یک پرونده 
و یــک گفت وگوی ویژه روی آنتن مــی رود. در بخش ابتدایی این برنامه با 
میزبانی امیررضا مافی، آرش خوشخو و سعید هاشم زاده، مفهموم اعتراض در 
ســینمای ایران را بررسی خواهند کرد و در ادامه گفت وگو، اعتراض در آثار 
ابراهیم حاتمی کیا، کارگردان سینمای ایران، مورد بحث و تحلیل قرار خواهد 
گرفت. »نقد ســینما« به بهانه سال پایانی دهه 90 و نزدیکی به ایام آخرین 
جشنواره فیلم فجر در این دهه، در چهارمین برنامه از سلسله گفت وگوهای 
بررسی دهه 90 با حضور امیرحسین علم الهدی، مدیر فرهنگی و کارشناس 
سینما و گفت وگو درباره اقتصاد در سینمای دهه 90 ایران، روی آنتن می رود.

قســمت های دیگر برنامه این هفته شامل بخش رویدادها با حضور علیرضا 
مرادی؛ روزنامه نگار سینمایی و حجت االسالم محمدتقی نقدعلی؛ نماینده 
مجلس شــورای اسالمی، با موضوع طرح تحقیق و تفحص از جشنواره های 
برگزار شده توسط وزارت ارشاد از جمله جشنواره فیلم فجر و نیز میز آموزش 

فیلم سازی بهروز افخمی با موضوع اقتباس در سینما خواهد بود.
برنامه »نقد سینما« به تهیه کنندگی یوسف بچاری، جمعه هر هفته ساعت ۲۲ 

از شبکه پنج روی  آنتن می رود.

 سیما و ســینما/ زهره کهندل گفته بود که 
اگر روزی مرگ به سراغش بیاید، حسرت بار است، 
چون کارهای نیمه تمام زیادی دارد که به سرانجام 
نرســانده است. مرگ او را برد، اما این حسرت بیش 
از اینکه برای خودش باشد، برای سینمای ایران بود 
که چه فیلم و فیلم نامه هایی را از دســت داد. تنها 
نگرانی زنده یاد کامبوزیا پرتوی از مرگ، بابت کارهای 
زیادی بود که دارد و با مرگ ناتمام خواهد ماند. این 
کارگردان و فیلم نامه نویس باسابقه سینمای ایران 4 
آذر به  دلیل ضایعــه مغزی و عدم تاب آوری بدنش 
بــه دلیل عمل جراحی بر اثر عوارض ابتال به کرونا، 
در تهران درگذشــت. او خالق آثار ماندگاری چون 
»گلنار«، »گربه آوازه خــوان« و »بازی بزرگان« بود 
که در دهه 60 خاطرات ماندگاری را برای آن نسل 
به جا گذاشــت. از دیگر فعالیت های او می توان به 
ساخت فیلم های »افسانه دوخواهر«، »ماهی«، »کافه 
ترانزیت«، »کامیون« و نویســندگی فیلم نامه های 
مختلفی همچون »گل پامچال«، »ایستگاه متروک«، 
»خیابان های آرام«، »دیشــب باباتو دیــدم آیدا«، 
»فراری« و... اشــاره کرد. پرتوی، ســیمرغ بلورین 
بهترین فیلم نامه را چهار بــار برای فیلم های »من 
ترانه ۱۵ ســال دارم«، »کافه ترانزیت«، »فراری« و 
»کامیون« از جشــنواره فیلم فجر کسب کرده بود. 
ماه پیش در ســی و سومین جشنواره فیلم کودک 
و نوجوان اصفهان از کامبوزیا پرتوی تجلیل شــد و 
کمتر کســی فکر می کرد که شاید این آخرین لوح 
قدردانی این فیلمساز قصه گو در قفسه چیده شده از 
تندیس های افتخارش باشد. برای پاسداشت یاد و نام 
این هنرمند فقید با چند تن از دوستان و همکارانش 

گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید. 

کارهای ناتمام زیادی داشت#
کارگردان  اصالنی،  تورج 
و مدیر فیلم برداری فیلم 
آخرین  کــه  »کامیون« 
ســاخته زنده یاد پرتوی 
بــود، اما فرصــت اکران 
پیــدا نکرد، دربــاره این 
شــخصیت به خبرنگار ما می گوید: آقای پرتوی، 
کارگردان و نویســنده دوست داشــتنی سینمای 
ایران بود که نه تنها من بلکه بســیاری از همکارانم 
از نزدیک ایشان را می شناختند و همه ما خاطرات 
خوبی از ایشــان داریم. فرد بسیار خوشرویی بود، 
انســان باشعور و عمیقی که آثار ماندگاری از خود 
به جا گذاشــت. او بیشــتر برای کودکان و درباره 
کودکان، فیلم ساخته بود و خاطرات خوبی را برای 

کودکان دهه 60 و ۷0 ساخته بود. 
وی با بیان اینکه از قلم ایشان، فیلم های بسیار خوبی 
ســاخته شده است، خاطرنشــان می کند: در فیلم 
»کامیون« همکاری بســیار خوبی با ایشان داشتم. 
زنده یاد پرتوی عالوه بر اینکه کارگردان کاربلدی بود، 
انسان فرهیخته و شریفی بود. مرگ ایشان ما را بسیار 
غمگین کرد، چون قصه های زیادی داشت که باید 
می ساخت، ولی در این سال ها همچون پیشکسوتان 

دیگر مورد بی مهری قرار گرفت.

کارگــردان فیلــم »حمــال طال« معتقد اســت:  
دلمشغولی نویســندگان و کارگردان هایی همچون 
پرتوی، نوشتن فیلم نامه و ساختن فیلم است، ولی 
وقتی فرصت فیلم ســازی و نگارش از آن ها گرفته 

شود، انگیزه هایشان کم می شود.
اصالنی اضافــه می کند: همیشــه لبخند به لب 

داشت و امیدوار بود. 
آقای پرتوی از فیلم سازانی بود که با دید فرهنگی 
به سینما نگاه می کرد. ایشان از فیلم سازانی بود که 
حرف های زیادی برای ساخت و پرداخت داشت، 
چون ذاتش قصه گو بود، ولی قصه هایش را همراه 
با خــود به خاک برد. ســوژه هایش متفاوت بود، 
چون نگاه خوبی به اطرافش داشت، هم در مورد 
خانــواده و هم در مــورد نوجوانان و موضوع های 
اجتماعی.  اصالنی خاطرنشــان می کند: امیدوارم 
قدر این اندیشــمندان فرهنگــی را در حوزه های 
سینما، موســیقی و ادبیات بدانیم که با حسرت 
از ایــن دنیا نروند. فکر می کنم آقای پرتوی دلش 
نمی خواســت بمیرد، چون کارهای ناتمام زیادی 
داشت و حسرت اصلی برای ماست که کارهایش 

را به اتمام نرساند.
وی یادآور می شــود: اگرچه قصه هــای زیادی را 
تبدیــل به فیلم نامه کرده بود و تا آخرین لحظات 
زندگی مشــغول نوشــتن بود، چــون امیدوارانه 
زندگی می کرد، ولی ســهمش از جهان هستی، 

بیشــتر از این بود. از بهار امسال به دلیل ضایعه 
مغزی در بیمارســتان بستری شد و بهبود یافت، 
امــا دوباره تحت جراحی و معالجه قرار گرفت که 
شــرایط دفاعی بدنش به دلیل کرونا ضعیف شده 
بود و نتوانست در مقابل بیماری اش مقاومت کند. 
متأسفانه تدفین ایشان هم به دلیل شرایط کرونا 

در فضای سرد و غمگینی انجام شد.
 
خوب بود و فیلم خوب می ساخت#

جلیلــی،  ابوالفضــل 
درباره  سینما،  کارگردان 
به  پرتــوی،  کامبوزیــا 
خبرنگار مــا می گوید: از 
سال 6۵ او را می شناختم، 
جوانی الغر و پرانرژی بود 
که با بزرگانی چون داریــوش مهرجویی و عباس 
کیارســتمی کار می کرد و به دلیل  انرژی مثبت و 

سرزنده بودنش، خیلی دوستش داشتم.
وی ادامه می دهد: فکر می کــردم چرا وقتی خبر 
می دهند که یکی دیگر از هنرمندان هم فوت کرده، 
فضای اینستاگرام از تسلیت پر می شود، گویی که 
برای عده ای از ما، آدم ها و اتفاق ها مهم نیســتند و 
دوست داریم که از غافله عقب نمانیم. می خواستم 
برای فوتش از منظر معرفتی، متنی بنویســم، اما 
دیدم که این کار از نظر اجتماعی چندان قشــنگ 

نیســت، چون مردم در شــرایط غمگینی به سر 
می برند و اگر می نوشــتم بــه این حجم غم اضافه 

می کردم. 
جلیلــی عنوان می کند: بیــن واقعیت و حقیقت 
تفاوت است، واقعیت وجود دارد و برای همه قابل 
لمس اســت، ولی حقیقت وجــود دارد، اما برای 
همه قابل لمس نیســت. نگاه من به مرگ از این 
منظــر با دیگران فرق دارد، فکر می کنم که اینجا 
محل گذر و زندگی حقیقی ما پس از مرگ است. 
امسال آدم های سرشناســی از جامعه فرهنگ و 
هنر، تــرک دنیا گفته اند، ولی برای آن ها غمگین 
نیســتم. مرگ این بزرگان یک حسن داشته که 
پس از مرگشــان، خوبی هایشان به دفعات روایت 
شــده اســت. کامبوزیا پرتوی در یک سال اخیر 
مشکالت جســمی اش جدی شــده بود، ولی به 
دلیل گرفتاری ها و دغدغه های معیشــتی یک بار 
هم به او زنگ نزدم که حالش  را بپرســم، اگرچه 
حالش را از دورادور جویا بودم، ولی آن قدر گرفتار 
معیشت شده ایم که از دوستانمان غافل می شویم 
و منتظریم که این آدم هــا از دنیا بروند تا درباره 

فضایلشان صحبت کنیم. 
وی ادامه می دهد: اگرچه حسن مرگ این است که 
به ما یادآوری کند این آدم ها چه خوبی هایی داشتند 
که کمتر گفته شده است. مرگ این عزیزان موجب 
می شــود حرف ها و نگاه های قشنگشان را یادآوری 

کنیم. کامبوزیا پرتوی، آدم بزرگی بود، نویســنده 
خیلــی خوبی بود، کارگردان خوبــی بود و از همه 
مهم تر، آدم خوبی بود. وقتی یک آدم خوب باشــد، 
حرف زدن، نوشتن و فیلم ساختنش هم خوب است. 
جلیلی در پایان با اشاره به حسرت به پایان نرسیدن 
کارهای نیمه تمام کامبوزیا پرتوی یادآور می شــود: 
همــه ما در ایــن دنیا کارهایمان ناتمــام می ماند. 
مادربزرگــم می گفت کار در این دنیا تمامی ندارد و 
هرچقدر هم کار کنی، کارهایت ناتمام می ماند، آنچه 

تمام می شود جان است که چاره ندارد. 

 فیلم نامه هایش همیشه خریدار داشت#
موســوی،  غالمرضــا 
تهیه کننده ســینما هم 
با بیــان اینکــه مرحوم 
دارای  پرتــوی  کامبوزیا 
از نظر  شخصیت ویژه ای 
انســانی و حرفه ای بود، 
به خبرنگار ما می گوید: ایشان از نظر انسانی فردی 
بسیار خوش برخورد و خوش اخالق بود که همیشه از 
همصحبتی با او لذت می بردیم. بسیار متواضع بود و با 
آدم های مختلف برخوردهای انسانی و از سر صداقت 

و دوستی داشت.
وی ادامه می دهد: ایشــان در زمینــه کاری کاماًل 
حرفه ای بود. در حوزه فیلم نامه نویسی و کارگردانی 
کار می کرد و گونه های مختلف سینمایی را تجربه 
کــرده بود. برای فیلم ســازان مختلفــی فیلم نامه 
نوشــته بود که هر کدامشــان نگاه متفاوتی با هم 
داشــتند از »شیرک« داریوش مهرجویی بگیرید تا 

»محمدرسول اهلل)ص(« مجید مجیدی. 
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنف تهیه کنندگان 
عنوان می کند: یکــی از ویژگی های مهم او این 
بود کــه با فیلم های کودک شــروع کرده بود و 
فیلم کودک را برای کودکان می ساخت تا آن ها 
را شــاد کند. نخســتین کارهایــش را در اواخر 
دوره جنگ ســاخت. دوست داشت وقتی بچه ها 
فیلــم می بینند از خمودگی هــای دوران جنگ 
رها شــوند. آثاری همچون »گربه آوازه خوان« و 
»گلنار« با همین ویژگی ها ســاخته شد. ضمن 
اینکــه با عروســک های دلنشــین کار می کرد 
و بچه ها با این شــخصیت ها انــس می گرفتند. 
می دانســت وقتی قرار اســت بــرای بچه ها کار 
کند باید کارهایی شاد بســازد و لبخند را برای 

مخاطبانش به ارمغان بیاورد. 
موســوی با بیان اینکه فیلم هایی همچون »کافه 
ترانزیــت« و »کامیون« هم جــزو آثار مرحوم 
پرتوی بودند که دغدغه های اجتماعی داشــتند، 
یادآور می شود: کامبوزیا پرتوی از شخصیت های 
نادر سینما بود که با هر طیف و نگاهی کار کرده 
بود. آدم بسیارمتواضع و دارای شخصیت واالیی 
بود. آقای پرتوی را در جشنواره کودک و نوجوان 
امسال که از ایشان تجلیل و قدردانی شد، دیدم، 
پس از مراسم با او همصحبت شدم. خیلی مرگ 
را باور داشت، اما می گفت ای کاش بخشی از این 
کارها را تمام کنم. یکی از نگرانی هایش، نافرجام 

ماندن فیلم نامه هایش بود. 
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کامبوزیا پرتوی، فیلم نامه نویس و کارگردان کشورمان در قطعه هنرمندان آرام گرفت

وداع با فیلمساز قصه گو

یاد
رسول صدرعاملی: 

در سینمای ایران یکه تاز بود
سیما و سینما: رســول صدرعاملی، کارگردان مطرح 
ســینمای ایران درباره کامبوزیا پرتویی که بیشــترین 
همکاری را با او داشت، در مصاحبه ای با خبر آنالین گفت: 
کامبوزیا پرتوی در سینمای ایران یکه تاز بود. صدرعاملی 
بــا بیان این نکتــه که به خاطر غم از دســت دادن این 
رفیق قدیمی چندان شرایط صحبت کردن ندارد، درباره 

ویژگی های این سینماگر پیشکسوت گفت: »کامبوزیا پرتوی در سینمای ایران یکه تاز 
بود. چه زمانی که می نوشــت و چه زمانی که فیلم می ساخت؛ تمام فیلم هایش را با 
هدف روی پرده می برد و هیچ گاه فیلمی را باری به هر جهت و بی هدف نســاخت و 
فیلم نامه ای را بی جهت ننوشت، چون پشت تمام کارهایش انگیزه های جدی  خوابیده 
بود که با یک کاراکتر طناز و خالق در عرصه صحنه پردازی و لحظه پردازی درآمیخته 
بود«. کارگردان »من ترانه ۱۵سال دارم« در یک جمله ویژگی مهم کامبوزیا پرتوی به 
عنوان فیلم نامه نویس را این  طور بیان می کند: »او در پیدا کردن انواع الیه های مختلف 
درام در یک قصه و حتی در یک پالن، به شکل حیرت انگیزی نبوغ داشت«. وی  در 
ادامه گفت: »ما کارهای زیادی با هم انجام دادیم، او همیشه همراه بود، همیشه دوتایی 
با هم کار می کردیم و دوستی خیلی زیادی داشتیم، اما حاال حتی برای خداحافظی 

نیز نمی توانیم همراه او باشیم«.

دلنوشته مجید مجیدی در پی درگذشت کامبوزیا پرتوی
پیامبر مهربانی ها شفیعت باشد

سیما و سینما: مجیدمجیدی، کارگردان »محمد 
رسول اهلل)ص(« در پی درگذشت کامبوزیا پرتوی، 

گفت: پیامبر مهربانی ها شفیعت باشد.
کامبوزیــا پرتوی بر اثر ابتال به کرونا درگذشــت و 
مجید مجیدی، کارگردان »محمد رسول اهلل)ص(« 
در پی درگذشت کامبوزیا پرتوی، فیلم نامه نویس این 

اثر سینمایی، یادداشتی نوشــت. در این یادداشت آمده است: کامبوزیاپرتوی 
رفت و ما حتی نمی توانیم او را با شکوه به خانه ابدی بدرقه کنیم.

وقتی شنیدم کامبوزیا پرتوی همســفر مرگ شد خیلی افسوس خوردم که 
اوالً خیلی زود ما را ترک کرد، دوماً در طول این چند سال به دلیل مریضی 
روزهای خوبی را ســپری نکرد و از آن بدتر که در روزهای ســختی به سر 

می بریم که حتی نمی توانیم او را باشکوه به خانه ابدی اش همراهی کنیم.
پرتوی رفت، ولی آثار ارزشمند او همیشه در سینمای ایران به یادگار خواهد 

ماند.
امیدوارم کامبوزیای عزیز برای ســال هایی که به عشق پیامبر)ص( قلم زدی 
و مرا در ســاخت فیلم »محمد رسول اهلل )ص(« یاری کردی، این خدمت به 

پیامبر مهربانی ها شفیع تو در آخرت باشد.

علیرضا داوودنژاد: 
سایه ساری بود »پرتوی«

ســیما و ســینما: علیرضا داوودنژاد کــه فیلم نامه 
»فراری«اش را کامبوزیا پرتوی به نگارش درآورده است، 
در پی درگذشت این فیلم نامه نویس و کارگردان متنی را 
منتشر کرد. به گزارش ایسنا، در بخشی از این یادداشت 
آمده است: »کامبوزیا پرتوی! سایه ساری بود. ابری پر بار. 
هر جا بارید سبزه دمید و بهار شد. نویسنده، کارگردان، 

تهیه کننده، همراه، مشــاور، دستیار، بازیگر و باالتر از همه دوست. محرم راز، رفیق و 
رفیق باز. بی مضایقه همکاری می کرد. تفرعن نمی شناخت. صندلی هم جابه جا می کرد 
و دلباخته سینما بود. شکارچی ایده ها، قصه پردازی با حوصله و تفکری انتقادی. تخیلی 
خالق و باالتر از همه سرشــار از احترام به آدمی و سرشــار از محبت به موجودات.  
سایه ســاری بود پرتوی. ســایه اش بر من هم افتاد. در آن روزها خسته و گیج و تنها 
بودم. شبی را با او سحر کردم. به میدان آمد . پرتوی با آن تواضع و افتاده حالی منحصر 
به فردش، اعجوبه ای بود. پرونده یا کتابی ماندگار از 40 ســال تاریخ سینمای ایران. 
بازشناسی حرفه ای پرتوی به عنوان هنرمندی جریان ساز، همه فن حریف و محبوب 
در میان مردم و سینماگران و معرفی او به نسل تازه، وظیفه آن هایی است که همچون 
او خود را به حفظ و رونق و اعتالی سینمای ایران متعهد می دانند. ...تسلیت به خانواده 

ارجمندش ، تسلیت به سینما ، تسلیت به هنر و  تسلیت به ایران...«.

قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س( در پنجمین روز آذرماه میزبان دو هنرمند 
سینما شد. در هفته ای که گذشت سینما و هنر ایران دو تن از هنرمندان 
نامی خود را از دســت داد . چنگیز جلیلوند، صداپیشه پیشکسوت و پس 
از آن کامبوزیا پرتوی، فیلم نامه نویس برجســته و کارگردانی  که نسلی از 

کودکان با فیلم هایش خاطرات بســیاری دارند. روز گذشــته ۵آذر این دو 
هنرمنــد با فاصله زمانی اندکی در قطعه هنرمندان بهشــت زهرا)س( به 
خاک سپرده شدند. به دلیل شیوع کرونا مراسم با حضور جمع معدودی از 

دوستان و بستگانشان برگزار شد.

خاکسپاری کامبوزیا پرتوی و چنگیز جلیلوند

صفحه12   1399/09/06

بـــرگ ســـبز، کارت و ســـند مالکیـــت موتورســـیکلت 
سیستم شـــیرکوه تیپ CDI۱۵۰ مدل ۱۳۸۹ به رنگ 
مشـــک� به شـــماره موتور ۸۹۳۷۷۵۵ و شـــماره تنه  
۱۵۰C۸۹۴۶۴۸۰ به شماره پالک ۶۳۷ ایران ۸۳۵۱۸ 

مفقود گردیده واز درجه اعتبارساقط م� گردد. 
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پروانه کســــب صنف خواروبــــار و لبنیات 
مــــرادی  ســــاالر  محمــــد  اینجانــــب  بنــــام 
بشــــماره۴۷۸۱/۷۸۱ مفقــــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط م� باشد. 
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مـــدرک فـــارغ تحصیلـــ� اینجانـــب لیلـــ� همت� 
فرزنـــد قربان�لـــ� به شـــماره شناســـنامه ۵۵۴ و 
شـــماره مل� ۰۷۷۸۸۶۷۶۳۳ صـــادره از درگز در 
مقطع کارشناســـ�- رشـــته علوم دام� صادره از 
واحد دانشگاه کشاورزی و منابع طبی�� زابل به 
آدرس:سیســـتان و بلوچستان- زابل کیلومتر دو 
جاده بنجار پردیس دانشـــگاه ملـــ� زابل مفقود 
گردیـــده و فاقـــد اعتبـــار مـــ� باشـــد. از یابنـــده 
تقاضا م� شـــود اصل مدرک را به دانشـــگاه مل� 
کشـــاورزی و منابـــع طبی�� زابـــل بخش آموزش 

ارسال نماید.
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︫ــ︣ی  ﹁︱︀﹨ــ︀ی  ︋︀زآ﹁︣﹠ــ﹩  و  ︻﹞ــ︣ان  ︨ــ︀ز﹝︀ن   
︫︣داری ︨ــ︊︤وار ︋﹥ ا︨︐﹠︀درد︿ ۴٠٢۴٠٠١ ︋﹢د︗﹥ 
 (base) ا︨ــ︀س ــ﹛︀︭﹞︡︣︠ ︨ــ︀ل٩٩در ﹡︷ــ︣ دارد
و︑﹢ــ﹏ در﹝ــ﹏ ︎︣وژه ﹋﹞︣︋﹠︡ ︫ــ﹞︀ل ︾ــ︣ب را ︋﹥ 
 ︳︀ر وا︗︫︡︣ا﹊﹡︀﹝﹫︎ ﹤︋ ︀ل١٢/۶٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ر ︼﹚︊﹞
 ️﹁︀ــ️ در︗ ︡﹠﹡ــ︀ن ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹫︲︀﹆︐﹞.︡︀﹝﹡وا﹎︢ار
︣داری ﹝︣ا︗︺﹥  ﹥ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی︫  ا︨﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥︋ 
﹡﹞︗.︡﹠︀ــ️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻ــ︀ت ︋﹫︪︐︣︋︀︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ 
 ️︀︨ــ ﹤︋ ︀︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︀︮ــ ٠۵١۴۴٢۴١٧٨١ ︑﹞ــ︀س
www.sabzevar.irآدرس ︨ــ︊︤وار︋﹥  ︫ــ︣داری 

︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︺︀دل  ︍︣ده︫   ︨︼﹚︊﹞.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞
️ ﹡︀﹝ــ﹥  ﹡︀﹝︲︀︡﹆﹡ ︋﹥ ︮ــ﹢رت  رــ︀ل   ۶٣٠/٠٠٠/٠٠٠
 ﹉ ︣﹨ ل﹢︊﹇ ︀ ︨︀ز﹝︀ن در رد ً︀ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ︲﹞﹠
از ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ ﹝︐︀ر ا︨ــ️. آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︫︣﹋️ در 
️ ﹨︀ی ︎﹫︪ــ﹠︀دی ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥  ﹋︀︎ ﹏﹢︑ و ﹤︭﹇︀﹠﹞
︨ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞ــ︣ان ︀︎︀ن و﹇ــ️ اداری ︨ــ︀︻️ ١٣ روز 
﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ٩٩/٠٩/١۶ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡.﹝﹠︀﹇︭﹥ رأس 
 ﹏﹞ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ٩٩/٠٩/١٧در ︊︮ ︨ــ︀︻️ ١٠

︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد.
︧﹫﹟ دو﹜️ آ︋︀دی ر︀︨️ ︨︀ز﹝︀ن  ,ع
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 «آ﹎︡︖︑ ﹩︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥» ﹡﹢︋️ دوم
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روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ﹨﹞︡ان

آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹁︪︣ده ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫﹞︀ره ٣۶-٩٩
︣ ﹁︀ز١ ﹑﹞ ︀ن︐︨︣  ︫︹︀﹠  ︮﹤ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ﹎︀زر︨︀﹡﹩︋ 

︫ــ︣ح ﹝︐︭ــ︣﹋︀ر: ١- ﹝︊﹙ــ︼ ︋ــ︣آورد او﹜﹫ــ﹥ ︎ــ︣وژه 
٧/۶۶۵/٠٠٠/٠٠٠ (﹨﹀️ ﹝﹫﹙﹫︀رد و︫︪ــ︭︡ و︫ــ︭️ 

و︎﹠︕ ﹝﹫﹙﹫﹢ن) ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡.
٢- ﹝︊﹙ــ︼ ︑︱﹞﹫ــ﹟ ︫ــ︣﹋️ در﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ٣٨٣/٢۵٠/٠٠٠ (︨ــ﹫︭︡ 

و﹨︪︐︀دو︨﹥ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ودو︧️ و︎﹠︖︀ه ﹨︤ار) ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡.
٣- ﹝︡ت ا︗︣ای ︎︣وژه ٢٧٠ روز ﹝﹩ ︋︀︫︡.

۴- ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︀︋︡ ︻︱﹢ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ 
.︡﹠︫︀︋  www.setadiran.ir آدرس

 ︀ ︤ات﹫︖︑︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ۵ ︑︀︨﹫︧ــ︀ت و دارای ︡︀︋ ۵- ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن
۵ ﹡﹀️ و ﹎︀ز︋︀︫﹠︡.

 ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︫ــ︣﹋️ در﹝﹠︀﹇︭﹥ از︑︀ر درج آ﹎﹩ ︋﹥ ﹝︡ت ١٢ روز 
 ️﹁︀ــ﹥ در ــ︀︻️ ١۵ ﹝﹙ــ️  دار﹡︡ ﹡︧ــ︊️︋  از ﹝ــ﹢رخ ۵/١٣٩٩/٩︨ 
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت   ︨️︀ــ  ︨﹤ ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و︎﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ ︋ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞  www.setadiran.ir  آدرس ﹤ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋ 
 ️︻︀  ︨︀ ︑ ︣ ️ ︡ا﹋︓ ︀ر﹎︢اری ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و︎﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞  ︋︀ر︑ 

﹢د.  ︋︡ ﹢ا﹨ ︐︀د︠   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ ١٠ روزدو︫﹠︊﹥ ١٣٩٩/٩/١٧ از
:  ︦﹢﹡۴- ٣٨٢۶٠۵٧١  ، ٨- ٣٨٢۶١٠٧۵ ، دور :﹟﹀﹚︑

www.nigc-hm.ir  : ️﹡︣︐﹠٣٨٢۵۶٢٠٧ = ٠٨١ آدرس ا 
   ﹡﹢︋️ اول : ١٣٩٩/٩/۴-﹡﹢︋️ دوم :۶/١٣٩٩/٩

شرکت گاز استان همدان
سهامی خاص

﹢︋ــ️ دوم
﹡
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