
چندکیلوگوشتمیدن؟!
فضــای  داغ  ســوژه  خبرنــگار«  »روز 
مجازی شــده و عــاوه بــر خبرنگارها 
و روزنامه نگارهایــی کــه بــا هشــتگ 
#روز_خبرنــگار تجربیــات، گایه ها و 
دغدغه هایشان را در این فضا به اشتراک 
می گذارند، کاربران فضــای مجازی هم 
برای قدردانــی از جامعه خبرنگاران، این 
هشتگ را در توییتر فارســی ترند کرده اند. یکی از کاربران در کنایه به یک 
سال اینترنت رایگانی که از سوی دولت به خبرنگارها اهدا شده، نوشته است: 
»خبرنگاران عزیز بگن با این یک ســال اینترنت رایگان چند کیلو گوشت و 
مرغ می تونن بخرن؟ چند تا مســافرت می تونن برن و چقدر از مشکاتشون 

حل می شه؟«

تشکرکاویانیازرئیسی
مریم کاویانی با انتشــار پستی در صفحه 
اینستاگرام خود از اقدامات اخیر قوه قضائیه 
در زمینه برخورد با مفســدان اقتصادی 
تشکر کرد. کاویانی در پست اینستاگرامی 
خود نوشت: »جامعه ای سامت است که 
مسئوالن دلســوز داشته باشد. ممنون از 
جناب آقای رئیســی )رئیس محترم قوه 
قضائیه( که در این مدت کوتاه با برخورد قاطعانه شان امید و احساس امنیت 

اجتماعی را در دل مردم زنده می کنند«.

قتلعامادبیات
در روزهای اخیر انتشــار قســمتی از 
اشــعار بهاره رهنمــا و لیــا اوتادی 
حســابی در فضای مجازی حاشیه ساز 
شده و کاربران فضای مجازی با انتشار 
هشتگ های مرتبط با نام این دو بازیگر، 
به ورود آن ها به عرصه ادبیات واکنش 
نشان می دهند. در ادامه نمونه هایی از 
پیام های منتشر شده توسط کاربران را می خوانید: »شخصاً از جامعه هنر 
و ادبیات و شاعرانی مانند سعدی و حافظ که تنشان در گور لرزیده است، 
عذرخواهی می کنم... قطعاً کتاب شــعر بهــاره رهنما و لیا اوتادی پس 
از حمله مغول فجیع ترین قتل عام در حوزه ادبیات فارســی به حســاب 

میاد«.

مشتاقصمیمیتبودند
مریم عمادی -فعال رســانه ای- با انتشار 
تصویری در کنار نخبگان فرهنگی لبنان 
و شهره پیرانی، همســر شهید داریوش 
رضایی نژاد در اینســتاگرامش نوشــت: 
»اونچــه جالب بود این بــود که چیزی 
مثل زبان نامشــترک فاصله نمی انداخت 
بینمون! بس که مشتاق صمیمیت بودند. 
یک اتفاق که منو شــگفت زده کرد وقتی خانم دکتر گفتن با رهبری دیدار 
دارند، چنان به شــعف اومدن و یهو به تکاپو افتادن که این حجم از عاقه و 
ارادت به رهبر یک کشــور دیگه، که ولی امرشون به حساب میاد، برام خیلی 
جالب بود. همچنین اطاعاتشون درمورد ایران و به خصوص شهدای ایران، با 

جزئیات کامل، منو متعجب کرد«.

به حســاب نوشــابه باز کردن  مجیدتربتزاده
بــرای »روزنامه نگار« جماعت نگذاریــد لطفاً! قبول 
که امروز، روز »خبرنگار« اســت و خبرنگارهم فقط 
آن هایــی که در تحریریه روزنامه ها قلم می زنند و در 
غوغای خبرهای ریز و درشــت و داغ و سرد، جان و 
اعصاب شان را می فرسایند، نیستند. اما اگر به رسانه ها 
دقیق تر شــوید و پای سن و ســال و زمان پیدایش 
آن ها را بکشــید وسط، الجرم به موی سپیدتر وعمر 
طوالنی تر روزنامه ها اعتراف می کنید. این را هم البد 
قبول دارید که رســانه ای مثــل روزنامه، مثل خیلی 
از پیام رســان های کم سن و ســال اما فراگیر فضای 
مجازی، این مو را در آسیاب سفید نکرده است. پس 
اجازه دهید گزارش امروز، بیشتر از خبرنگارانه بودن، 
روزنامه نگارانه باشــد و درباره روزنامه ها حرف بزند. 
گزارشــی که البته فراموش نمی کند همین ابتدای 
مطلــب، روز خبرنگار را به همــه آن هایی که برای 
»صاحب خبر« شــدِن مردم جهان تاش می کنند، 

تبریک بگوید.

  یک شغل یا یک شخصیت؟
اگــر بخواهیم »خبرنگار« را نه فقط یک شــخص یا 
یک شغل ببینیم، مجبوریم برگردیم به گذشته خیلی 
خیلی دور و درباره مفهوم و شخصیت خبرنگار، جور 
دیگری حرف بزنیم. با این نگاه، شخصیت و یا مفهوم 
خبرنگاری می تواند مفهومی عالی و ارزشــمند باشد 
که یک سرش می رسد به پیامبران که بخش مهمی 
از وظیفه و رسالتشان خبررســانی بوده است. البته 
ممکن اســت اآلن با خودتان فکر کنید دارم به این 
وسیله برای حرفه خودم تقدس تراشی می کنم. برای 
اینکه خاطرتان را آســوده کنــم، تأکید می کنم این 
فقط یک روی ســکه خبرنگاری و خبررسانی است. 
روی دیگر ســکه هم بستگی به نگاه شما دارد. یعنی 
اگــر بخواهید روی نکات تاریــک و منفی تاریخچه 
خبرنگاری و خبررســانی زوم کنید، مفهوم شیطانی 
و خبیث خبررســانی هم در ذهنتان شکل می گیرد. 
بنابراین در کنار شــرافت و جایگاه بلندی که به مدد 
حضور پیامبران و رسالتشــان برای خبرنگاری قائل 
شــدیم، گاه می توان خبررسانی را پدیده ای شیطانی 
و خّناســانه دانســت که وظیفه اش پراکندن فتنه و 
آشــوب و انتشار جهل به جای آگاهی و دانایی است. 
تاریخ بشــرهم خدا را شــکر آکنده از هر دو نوع این 
خبرنگاری و خبررســانی است. البته شک نکنید که 
در گذر این تاریخ پر فراز و نشــیب، همواره نام و راه 
خبرنگارانی ماندگار شده است که برای انتشار آگاهی 
و فضیلــت، هر جا که بوده اند، خودشــان را به آب و 

آتش زده و راهی را رفته اند که باید بروند.

 روزنامک ایرانی 
روزنامــه ای که امــروز اگر فرصت کنیــد، آن را به 
دســت می گیرید، ورق می زنیــد، می خوانید و بعد 
آن را لوله کــرده، برای پرانــدن مگس های مزاحم 
خواب عصرگاهی اســتفاده می کنید، با هزار زحمت 
و بدبختی و پیشینه ای عجیب و غریب به دست شما 
رسیده اســت. اگر»اکتادیورنا« که در زمان حکومت 
ژولیوس سزار در شــهر رم چاپ مي شد و همچنین 
»روزنامــک« با موضوعیت فعالیت هاي انجام شــده 
دربار، دولت و موبدان را که در دوره اردشــیر بابکان 

منتشــر می شــد، خیلی روزنامه به حساب نیاوریم، 
آن وقت می رســیم به سال 1605 میادی و»یوهان 
کارولــس« و روزنامه اش »ریلیشــن« که در والیت 
خودمختار »استراسبورگ« که نه متعلق به آلمان و 
نه فرانسه بود، چاپ می شــد. دلیل روزنامه تر بودن 
»ریلیشــن« هم این است که متعلق به دربار و غیره 
نبود و واقعــاً اقدام به چاپ اخبار و موضوعات تقریباً 
فراگیــر می کرد که البد به درد خواندن می خورد. به 
جز این ها، چینی ها هم گویا »کائه - یوآن تســاپائو« 
را داشــتند و ایتالیایی ها هم معتقدند که »گازتا«ی 
آن ها، نخســتین روزنامه مدرن به مفهوم امروزی اش 
بوده اســت. با این حساب، نخســتین روزنامه نگاران 
و خبرنگاران روزنامه ای را هم باید دســت اندرکاران 
همیــن روزنامــه و »روزنامک« هــا بدانیــم. هرچه 
بــود، روزنامه ها و روزنامه نگارانشــان از همان زمان 
پیدایش، مدعــی بودند قصد دارنــد جهانی تازه را 
بنیان بگذارند که در آن خبررســانی و آگاهی، نقش 
بســیار مهمی دارد. همکاران چند هزار ســال پیش 
ما خالی نبســته بودند. روزنامه ها در آن دوران واقعاً 
پدیده شگفت آوری به حساب می آمدند، اما این را در 
خواب هم نمی دیدند که در مسیر تغییر دادن جهان، 
بعدها با شریکان و بلکه رقیبانی گردن کلفت روبه رو 

خواهند شد که کار را برایشان دشوار خواهند کرد.

  روز »روزنامه نگار«!
بگذارید فعــًا از خیر تاریخچه جهانی روزنامه نگاری 
و خبرنــگاری بگذریم و به ایــران خودمان بپردازیم 
که تاریخش مدعی اســت »روزنامــک« را در دوره 
اردشیر بابکان ابداع کرده است. راستش را بخواهید، 
نخســتین روزنامه ایرانی به مفهوم امروزی آن یعنی 
»کاغذ اخبار« که 182 ســال پیش منتشــر شد، از 
حیث ماهیت مطالب، تفاوت چندانی با »روزنامک« 
نداشت و بیشــتر خبرهای دربار و جناب همایونی و 
اقداماتــش را بازتاب می داد. خبرنگار و همه کاره اش 
هم »میرزا صالح شیرازی« است که اگر اشتباه نکنم، 
یک بــار در همین صفحه، گزارش از شــخصش را 
نوشــته ایم. دومین روزنامه ایــران »زارزاریت باهرا« 
به معنی »شــعاع روشــنایی« بود که  خبرنگاران و 
روزنامه چی هایش، میســیونرهای مسیحی شاغل در 
ارومیه بودند. یک هفته پس از »شــعاع روشنایی«، 
»وقایع اتفاقیه« در تهران چشــم به جهان باز کرد تا 
روزنامه نگاری ایران در مســیر تازه ای بیفتد و بتازد. 
پس از وقایع اتفاقیه و رســیدن به دوران مشروطه، 
بازار روزنامه و روزنامه نگاری در ایران داغ شد و همان 
طورهم داغ، پیشرفت کرد تا به سال های اخیر رسید. 
نکتــه ای که نباید در مرور تاریخچــه روزنامه نگاری 
فراموش کنیم، جدا شــدن مفهــوم روزنامه نگاری از 
خبرنگاری بود. تا پیش از اینکه کار روزنامه ها در دنیا 
باال بگیرد و رقیبان جدی برایش پیدا شــوند، از دید 
عموم مردم و حتی برخی روزنامه نگاران، تفاوتی میان 
خبرنگار و روزنامه نگار وجود نداشــت و همان فردی 
که خبر تهیه می کرد، خودش موظف به تنظیم آن و 
یا نوشتن مقاله و تحلیل هم بود. به مرور و با وسعت 
گرفتن دامنه روزنامه نگاری، این دو مفهوم از یکدیگر 
متمایز شــده و هــر کدام هم تعریــف خاصی برای 
خودشان پیدا کردند. با وجود این، مخاطبان زیاد به 
این جنبه تخصصی ماجرا کاری نداشتند و هنوز هم 

ندارند. دلیلش هم اینکه هر سال، روز خبرنگار را به 
همه خبرنگاران و روزنامه نگاران تبریک می گویند تا 
آن هایی که فقط روزنامه نگار به حساب می آیند، غصه 

نداشتن روزی به نام »روزنامه نگار« را نخورند!

  قوزی باالی قوز
خودم هم قبول دارم که اگر قرار باشــد این گزارش 
را تــا پایان به تاریخچه نویســی اختصــاص دهیم، 
ممکن است شما همین وســط مطلب قید خواندن 
بقیه اش را بزنید. از طرف دیگر نمی شود از خبرنگاری 
و روزنامه نگاری گفت اما در بــاره دغدغه های ریز و 
درشت این حرفه، حرفی نزد. خبرنگاری را نمی دانیم، 
اما واقعیت این اســت که حال »روزنامه نگاری« اصًا 

خوب نیست! 
البد ذهنتان رفت ســراغ گرانی کاغذ، اوضاع ناجور 
اقتصــادی، امنیت شــغلی  و...، بعد هــم حتماً قرار 
اســت به این فکر کنید که مشکاتی از این قبیل را 
همه حرفه ها دارند و الزم نیســت ما روزنامه نگارها با 
نالیدن های تکراری، داغ و غصه مردم را تازه تر کنیم. 
در ایــن صورت کمی عجوالنه قضاوت کرده اید. همه 
این هایی که مثال زدیم و شما هم در هر شغلی ممکن 
است با آن ها دست و پنجه نرم کرده باشید، در واقع 
»قوز«هایی هستند که روی قوِز اصلی روزنامه نگاری 

آمده و همان جا هم جا خوش کرده اند!
مشــکل اصلی این اســت نه در ایران ما، که در همه 
جهــان، آفتاب روزنامه نــگاری از نــگاه خیلی ها رو 
به افول اســت. زنگ خطر هم از ســال ها پیش و با 
پیشــرفت فناوری و یورش دیگر رســانه ها به قلمرو 
و امپراتوری »روزنامه نگاری« به صدا درآمده اســت. 
همین خود شــما چند سال است که لذت ورق زدن 
روزنامه و بوی کاغذ را با »ســرچ« و وبگردی عوض 

کرده اید؟

  بند ناف ما
خیلی هــا گفتند این تو بمیــری، از آن تو بمیری ها 
نیســت! گفتند فضای مجازی و تغییر ماهیت خبر و 
خبررسانی، مانند پیدایش تلویزیون و رادیو نیستند 
که نتوانند دکان روزنامه نگاری را تخته کنند. گفتند 
این بار، روزنامه های کاغذی جان سالم به در نمی برند 
و به زودی توســط اژدهای پیام رسان های اجتماعی و 
فناوری روز بلعیده می شــوند. راســتش را بخواهید، 
آن اوایل خودمان را کمی باخته بودیم. شــده بودیم 
همان کشتِی »عن قریب به گل نشسته توفان ها« در 
سریال »بدون شرح«! امروز اما معتقدیم با وجود همه 
رقیبان دیروزی و امروزی، بــا همه ناقوس هایی که 
می گویند ناقوس مرگ روزنامه های کاغذی اســت، 
ما آن قدرها هم »دایناســورصفت« نیســتیم که از 
فرط ناتوانی در هماهنگ شــدن با تغییرات جهانی، 
منقرض شــویم. روزنامه نگاری با کاغذ و روی کاغذ 
متولد شده است اما قرار نیست تا همیشه خدا فقط 
روی کاغذ زندگی کند. بند ناِف ما روزنامه نگارها را با 
»خبر« بریده اند، اما قرار نیست فقط و فقط با کمک 
»خبر« زنده بمانیم. ما با همه نامایمات و قوزهایی 
که باالی قوزمان گذاشته اند، هنوز در فضای مجازی، 
توی گوشی های شما و حتی روی کاغذهای گران و 
نایاب زنده ایم و هــزار هزار حرف و قصه های ناگفته 

برایتان داریم.  

 مجازآباد

شنبه 17 مرداد 1398 
   پنج

 6 ذی الحجه 1440 

ی و دوم  
8 آگوست 2019  سال س

 

ماره 9034 
ش

 zen
deg

i@q
uds

onl
ine

.ir 

12

1011

ورزش
ادعایرئیسفدراسیون

نسل طالیی تکواندو 
در راه است

کالیی:فقطدرمسائلزیرساختیورزشواردمیشویم

آب پاکی شهرداری روی 
دست شهر خودرو

مروریبرفیلمهایایرانیوخارجیبامحوریتروزنامهنگاریوروزنامهنگاران

سیمای خبرنگاران در سینمای ایران

بهحرمتقلمهاوقابها
چه زیباســت مرور یک ســال تاش برای یادآوری 365 روز دل در گرو 
محبت و عشــق به مردم محله و منطقه و شهر و استان و کشور داشتن. 
چه لذتی باالتر از آینه تمام نمای مردم شدن و نگاره گر حل مشکل ها بودن 
و چه افتخاری باالتر که قدم های کوچک احساس و ارادت به یاریتان آمد 
و در دلتنگ ترین لحظه ها و شــاد ترین ثانیه ها همراه مردم بودن را تجربه 

و در کنارشان زندگی کردید.  
زمانی که گره ای از مشــکات همشــهری ها با نوشــته و عکس شما باز 
می شــود و آنگاه که پیگیری رســانه ای شــما خبرنگاران متعهد به ثمر 
می نشــیند، آنچه از نگاهتان می تراود امید اســت و شــادی و صداقت و 

اشتیاق.
طنین گام های پرتاش و خســتگی ناپذیرتان صریر ســکوت را شکست، 
غبار از چهره خاطرات محله های قدیمی شســت، بافت های فرسوده جان 
دیگری یافت، هنر گفتمان و گفت و گــو و عکس هایتان هویت محله های 
فراموش شــده را زنده کرد و تجدید عهدی با اصالت های فراموش شــده 

کرد. 
همــت و جدیت شــما راویان قصه هــای حقیقی کوچه هــا و محله ها و 
خیابان های شهر، پیوند عاطفی و قلبی مردم را با محله کار و زندگی شان 
حیاتی دگرباره بخشید و تاریخ و فرهنگ کودکی و محله ها را زنده کرد. 
سختکوشــی های شــما خبرنگاران هنرمند، پنجره ای به ایوان خانه های 
قدیمی گشود، به گلدان های اطلسی و شمعدانی کنار حوض ها و پنجره ها 
ســامی دوباره داد، با هم محله ای ها و همشهری ها از ماجرا ها و خبر ها و 
اتفاق هایی که نمی دانستند سخن گفت و آن ها را با یکدیگر آشنا تر کرد. 
به پاس تمام تاش هایتان و برای تمام تاش هایی که در طول یک ســال 
فعالیــت حرفه ای با عشــق و عاقه و بدون هیچ چشمداشــت از خود به 
یادگار گذاشــته اید تمام شــهروندان قدردان قلم هــا و قدم ها و قاب های 
هنرمندانه و دغدغه مندتان هســتند و تا تاریخ این ســرزمین زنده است، 

سهم شما در اعتا و توسعه شهرها و کشور مانا و جاودان است.
ترویج صداقت و کرامت و سخاوت در سطرهای عاشقانه تان سرلوحه درس 
زندگی شــد تا بر صفحه های رســانه تان نقش ببندد و محبوب دل های 

مخاطبانتان شود. 
وعده های بسیاری از مسئوالن به همت شما به وعید تبدیل شد.

امروز که شــما دلبسته فانوس معرفت و عشــق به مردم هستید و شیوه 
مردانگــی را آموختید تا محفل آرای خلوت و شــلوغی محله ها و کوه های 
شــهر باشید، نام پیام آوران و قاصدک های هشت سال دفاع مقدس را در 
ذهن هــا و دل ها زنده کردید. آرزوهایتان تاش در مســیر خدا و خدمت 
به خلقش در هنگامه نیازمندی ها ســتودنی است. ضرباهنگ گام هایتان 
برای خدمت به ســاکنان شهر و کوچه ها و کشــور همیشه ایام پرطنین 

و استوار باد. 
زیبا تریــن پنجره های امید و آرزو را در آشــیانه های رســانه تان باز نگه 
داشــتید و مشتاقانه فانوس های روشن زندگی و انسانی زیستن را در پیچ 
کوچه های سخت زندگی به یادگار گذاشتید تا در فراز و نشیب های سخت 

روزگار، مردم وطن را همراهی کنند. 
شما، امروز دلیل آشکار مدعای محبت ها و مرحمت های مردم و مسئوالن 
ایران اســامی هســتید و دیگر جسارت هیچ دســتی برای قطع کردن 

نهال هایی که با دستان شما کاشته شد قد نخواهد کشید.
هفدهمین روز از مرداد تنها بهانه ای است برای قدردانی از همت و تاش 
و غیرت و زحمت های شــمایی که در زمره تاشــگران و دغدغه مندهای 

ایران اسامی هستید.  

بهاحترامروزخبرنگار

ما منقرض نمی  شویم!
فردانخستینبازیتیمملیوالیبال

درانتخابیالمپیک۲۰۲۰

کوبنده  برابر کوبا
تیم ملی والیبال از فردا برای رســیدن به زیر تور المپیک کارش را در روسیه 
استارت می زند. مردان کوالکوویچ با اتکا به تجربه کاپیتان سعید معروف، سید 
محمد موسوی، میاد عبادی پور، امیر غفور و فرهاد قائمی و تکیه به نیرو و 

انگیزه جوانانی مانند محمد جوادمعنوی نژاد، علی شفیعی و...
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منهای سیاست

یادداشت

مهدیتوکلیان
annotation@qudsonline.ir

میهماننوازِیازدسترفته!

محمِدحامد:  فیلیپ، گردشــگر آلمانی که توانسته بر سرطان خود غلبه 
کند، با دوچرخه راه افتاده دور دنیا که بگوید سرطان چیز عجیبی نیست 
و می شــود شکستش داد. این توریســت آلمانی پس از چند روزی گشت 
و گذار در ایران، در نشــتارود تنکابن مورد حمله هفت نفر، به نقل برخی 
از خبرگزاری هــا مســت الیعقل، قرار گرفته و به شــدت از ناحیه صورت 
آســیب دیده و دچار شکستگی فک و دندان می شــود و پس از چندین 
عمــل جراحی روی صورتش، فعــًا دارد دوران نقاهتش را طی می کند. 
عکس منزجرکننده ای که او از وضعیتش در اینســتاگرامش منتشر کرده، 
هنوز دارد در رسانه های فرنگی دست به دست می چرخد و هرچه دلشان 

می خواهد در مورد ایران و ایرانی می گویند. 
کاری هم ندارند که فیلیپ زیر آن عکس نوشــته: »من نمی گذارم زمان 
فوق العاده ای را که با تمام افراد خارق العاده داشــتم به خاطر آزار و اذیت 
چند جوان تحت تأثیر قرار بگیرد. تجربه شگفت انگیز من از فرهنگ ایرانی 

تحت تأثیر کار ناشایست چند مجرم قرار نخواهد گرفت«.
جالب اســت که این اتفاق تلخ و ناخوشــایند و تکان دهنــده در حالی رخ 
می دهد که از ابتدای امســال تاکنون این چندمین بار است که گردشگران 
خارجی مورد حمله اوباش قرار می گیرند و ســال گذشــته هم باندی از این 

زورگیران در تهران متاشی شد.  
درســت اســت که آن هفت نفر دستگیر شده اند و وســایل سرقت شده از 
فیلیپ به او بازگردانده شــده اســت و جمع زیادی از ایرانی های حاضر در 
صحنه زیر پُست های اخیر فیلیپ از او دلجویی کرده اند، اما آیا این ها دردی 
از میهمان نوازِی زیر ســؤال رفته ایرانی ها در چند ماه اخیر دوا می کند؟  آیا 
خیلی از آن هایی را که قصد ســفر به ایران داشــته اند، دچار تردید اساسی 
نمی کند؟ با شدتی که برخی رسانه های خارجی مشغول بنزین ریختن روی 
این آتش هســتند، خدا می داند گردشــگری نوپای ایران تا کی باید تقاص 

ماجرای »فیلیپ« را پس بدهد؟    
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ورزش: تیــم ملی والیبــال از فردا برای رســیدن به زیر 
تور المپیک کارش را در روسیه اســتارت می زند. مردان 
کوالکوویچ با اتکا به تجربه کاپیتان ســعید معروف، سید 
محمد موسوی، میالد عبادی پور، امیر غفور و فرهاد قائمی و 
تکیه به نیرو و انگیزه جوانانی مانند محمد جوادمعنوی نژاد، 
علی شفیعی، علی اصغر مجرد، پوریا یلی، محمدرضا حضرت 
پور، مسعود غالمی، جواد کریمی، محمدرضا موذن و پوریا 
فیاضی ستاره ایران در لیگ ملت ها، راهی مرحله نخست 

انتخابی المپیک ۲۰۲۰ می شود.
رقابت هایی که برای نخســتین بار با تصمیم فدراسیون 
جهانی در دو مرحله برگزار خواهد شد. در مرحله نخست 
تیم ها در6 گروه چهار تیمی با یکدیگر رقابت و در نهایت 
تیم برتر هر گروه جواز حضور در المپیک توکیو را کسب 
خواهد کرد و مرحله دوم رقابت های قاره ای تعیین کننده 

سایر تیم ها برای حضور در المپیک خواهد بود.
تیم ایران در مرحله نخســت با تیم های کوبا، مکزیک و 
روسیه رقابت خواهد کرد و با توجه به میزبانی تیم روسیه 
و قهرمانی این تیم در رقابت های لیگ ملت ها به عقیده 
بیشتر کارشناسان روس ها بخت نخســت صعود از این 
گروه خواهند بود. اما بلند قامتان ایران سه سال پیش در 
توکیو نشان دادند مرد روزهای سخت هستند و توانایی 
خلق کار بزرگ دیگــری را نیز دارند. تیــم ملی فردا در 
نخستین دیدارش به مصاف کوبا می رود. تیمی که تنها 
خاطره خوبی از کوبای اواخــر دهه نود را به همراه دارد و 
مدت هاست در سطح دنیا نتوانسته شاخ غولی را بشکند. با 
این حال بعید است کوالکوویچ این تیم را دست کم گرفته 
و به طور حتم روی سه امتیاز کامل این بازی حساب کرده 

است. این در حالی است که بر خالف تیم ملی ما کوبایی ها 
با تیمی نصف و نیمه وارد این رقابت ها می شــود. سایت 
چمپیونات نوشــت: در حالی که طبق اعالم فدراسیون 
والیبال کوبا قرار بود تیم ملی این کشور به همراه سه تن 
از ستاره های پیشین خود در رقابت های مرحله نخست 
انتخابی المپیک به مصاف رقبا برود، اما اکنون با تصمیم  
مسئوالن والیبال این  کشــور، کوبا بدون ستاره هایش به 

مصاف تیم های روسیه، ایران و مکزیک خواهد رفت.
به این ترتیب، تیم ملی کوبا کــه حریف ایران در مرحله 
نخست انتخابی های المپیک است بدون در اختیار داشتن 
روبرت الندی سیمون، مایکل سانچس و ریدل هیرسوئلو 

به مصاف شاگردان ایگور کوالکوویچ خواهد رفت.
ایران و کوبا در مسابقات مهم جهانی تاکنون هشت بار با 
یکدیگر روبه رو شده اند که چهار مسابقه نخست )1991 
تا ۲۰11( را کوبا برده ولی در چهار مسابقه اخیر )۲۰13 
تا ۲۰18(،  تیم ملی ایران برنده بوده است. تنها رویارویی 
دو تیم در المپیک مزبور به سال ۲۰16 ریو بوده که کوبا 3 

بر صفر مغلوب شاگردان رائول لوزانو شد.
با این تفاسیر کار ســختی مقابل کوبا و مکزیک نداریم و 

مهم ترین بازی ما مقابل روسیه است. تیمی که با جوانان 
خود موفق شد عنوان قهرمانی لیگ ملت ها را بدست آورده 
و حال با اضافه کردن بازیکنان شاخصی مانند موزرسکی 
و میخائیلوف با تمام قدرت در مسابقات حاضر خواهد شد. 
کسب نتیجه سخت است مگر اینکه اتفاق خاصی رخ دهد 
و بازیکنان عملکرد خوبی داشــته باشند. آنچه مشخص 
است اینکه مرحله نخست رقابت های انتخابی المپیک باید 
اولویت نخست تیم ملی قرار می گرفت اما سرمربی برای 
رفتن روی سکوی لیگ ملت ها از تمام ظرفیت های خود 
استفاده کرد. او حاال با تعدادی بازیکن مصدوم مواجه است. 
این شرایط به دلیل گذشته تیم ملی و فشاری که بر روی 
بازیکنان در برگزاری لیگ ملت ها وارد شد، به وجود آمده 
است. بازیکنان تحت فشار زیادی قرار گرفتند، کسب عنوان 
پنجمی در لیگ ملت ها در شــرایطی خوب بود که تمام 
تیم ها با توان کامل در آن حضور پیدا می کردند. به هر حال 
ملی پوشان ایران تالش زیادی برای قرار گرفتن روی سکو 
انجام دادند اما هم سکو از دست رفت و هم فشار زیادی به 
آنان وارد شد. از بازیکنان جوان تر نیز استفاده زیادی نشد. 
تیم ملی والیبال ایران تاکنون یک بار در بازی های المپیک 

حاضر بوده که کار خود را با عنوان پنجمی مشترک در سال 
۲۰16 به پایان برده است.

برنامه بازی های تیــم ملی والیبال در مرحله نخســت 
انتخابی المپیک

ایران - کوبا، 18 مرداد ماه
ایران - مکزیک، 19 مرداد ماه
ایران - روسیه، ۲۰ مرداد ماه

»دیگو فورالن« کفش ها را آویخت
ورزش: دیگو فورالن، ستاره اروگوئه ای که سابقه بازی در منچستریونایتد و اتلتیکو مادرید 
را داشته و یکی از ستاره های بزرگ تیم ملی اروگوئه در سال های اخیر بوده بازنشستگی 
خود از فوتبال حرفه ای را رســماً اعالم کرد. فورالن 4۰ ساله که بیشتر به خاطر دوران 
حضورش در یونایتد و اتلتیکو در یادها باقی مانده سابقه حضور در اینتر و ویارئال را نیز دارد. 
آخرین تیمی که فورالن با پیراهن آن بازی کرده بود کیچی هونگ کونگ بود. فورالن در 
گفت و گو با تله موندو گفت: »این تصمیم برای من ساده نبود و دلم نمی خواست این روز 

فرا برسد ولی می دانستم که سرانجام یک روز چاره ای جز بازنشستگی نخواهم داشت«.

یونایتد در آخرین مراحل جذب اریکسن از تاتنهام
ورزش: درحالی که در روزهای اخیر شایعات زیادی درباره انتقال امکان کریستین اریکسن، 
ستاره دانمارکی تاتنهام به رئال مادرید مطرح شده اما روزنامه انگلیسی ایندیپندنت خبر داد 
که باشگاه منچستریونایتد در حال مذاکره با نمایندگان اریکسن است تا این ستاره تاتنهام 
را با قراردادی 5۰ میلیون پوندی راهی اولدترافورد کند. تاتنهام که پیش از این تمایلی برای 
فروش بازیساز دانمارکی خود نشان نمی داد حاال قصد دارد با فروش او در تابستان جاری راه 
را برای جذب بازیکنانی مثل برونو فرناندس و پائولو دیباال باز کند. قرارداد اریکسن با تاتنهام 

سال آینده به پایان می رسد و او نمی خواهد با تاتنهام قرارداد جدیدی امضا کند.

کمک خیرخواهانه 3 میلیون دالری صالح
ورزش: ستاره مصری لیورپول در اقدامی خیرخواهانه 3 میلیون دالر برای جبران 
خسارت های یک حادثه تروریستی در مصر اختصاص داد. به دنبال تصادف و انفجار 
در مقابل مرکز »معهد االورام« که مربوط به بیماری های ســرطانی در قاهره است 
19تن کشته و 3۰ تن زخمی شدند. این اتفاق که یک حادثه تروریستی بود بازتاب 
زیادی داشت و عالوه بر تلفات جانی خسارت های مادی زیادی هم به دنبال داشت. 
محمد صالح، ستاره مصری لیورپول که چهره ای بسیار محبوب در کشورش است 

تصمیم گرفت که در اقدامی خیرخواهانه 3 میلیون دالر به این مرکز کمک کند.

وین رونی به آمریکایی ها وعده  جام داد
ورزش: وین رونی می گوید: پیش از بازگشت به انگلیس و پیوستن به دربی کانتی، در حال 
حاضر تمام حواسش به کسب جام قهرمانی ام ال اس کاپ به همراه دی سی یونایتد است. وین 
رونی که چندی پیش اعالم کرد تصمیم گرفته از تیم آمریکایی دی سی یونایتد جدا شده و 
به کشورش انگلیس بازگردد تا به باشگاه دربی کانتی ملحق شود حاال می گوید دوست دارد 
دوران حضورش در آمریکا را با یک جام به پایان برساند و در حال حاضر تمام حواسش به فتح 
 MLS جام ام ال اس کاپ با پیراهن دی سی یونایتد است. وین رونی هیجان زیادی در لیگ
به راه انداخت و این تیم را از تیمی متوسط به یکی از مدعیان حضور در پلی آف ها تبدیل کرد. 

سینا حسینی: حضور محمدرضا کالیی شهردار مشهد 
در تحریریه به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار بهانه 
خوبی بود تا با او در ارتباط با مهم ترین مســئله ورزشی 
استان خراســان رضوی گفت و گو کنیم. شهردار جوان 
مشهد در ارتباط با دغدغه هواداران ورزش مبنی بر قطع 
حمایت ها از حوزه ورزش حرفه ای گفت: سال گذشته 
زمانی که پدیده با مشکل جدی مالی رو به رو شد به دلیل 
عدم وجود متولی خاص برای حل مشکالت این تیم ورود 
کردیم و تالش کردیم تا جایی که امکان داشت موضوع 
را رفع و رجوع کنیم تا این تیم بتواند به عنوان نماینده 

استان در رقابت های لیگ برتر حضور پیدا کند. 
وی در ادامــه افزود:آن مقطع ناچــار بودیم برای حوزه 
فوتبال و بعد از آن والیبال هزینه هایی را متحمل شویم 
اما داستان امسال با سال گذشته کامال متفاوت است و 
به دوستان اعالم کردیم برابر یک قاعده مشخص آماده 
حمایت از ورزش به ویژه حوزه فوتبال و والیبال هستیم.

شــهردار در تشریح شروط شــهرداری برای حمایت از 
عرصه ورزش حرفه ای توضیح داد: مدل ما این است که 
اگر می خواهند از امکانات و حمایت های مدیریت شهری 
برخوردار شوند تنها با این شرایط پیش بیایند که ما در 
زیر ساخت ها کمک و سرمایه گذاری کنیم که در نهایت 

سود و نفعش به ورزش خراسان برسد.
وی در پاسخ به این پرسش که احتمال دارد تغییراتی در 
این مدل حمایتی به وجود بیاید، گفت: هرگز این مدل 
و شیوه تغییر نخواهد کرد و بر آن هستیم که این مسئله 
اجرایی شود و شــیوه تزریق کمک مالی به کلی تغییر 
ماهیت بدهد تا بتوانیم سرمایه ای برای ورزش مشهد و 

استان به یادگار بگذاریم.

اصولی: با تمرین در منزل آباد آسیایی شدند!
همچنین احســان اصولی،رئیس کمیسیون فرهنگی 
شورای اسالمی شــهر مشــهد و رئیس هیئت فوتبال 
استان خراسان نیز در حاشیه بازدید از تحریریه روزنامه 
قدس به خبرنــگار ما گفت: موضوع ایجاد زیر ســاخت 
ورزشی مسئله ای بوده که ما در شورای پنجم آن را دنبال 
می کردیم و قطعا این رونــد را همچنان با قدرت پیگیر 
خواهیم شد اما باید به این باور برسیم که زیر ساخت یک 
شبه به وجود نمی آید که دوستان ما در شهر خودرو دائما 
به آن تاکید می ورزند، نباید فراموش کنیم که اگر پدیده 
موفق به کسب سهمیه آسیا شد با تمرین در زمین منزل 

آباد در فصل گذشته این اتفاق رخ داد.
وی در ادامه توضیح داد: من منکر زحمات دوســتان در 
مجموعه مدیریتی و فنی این باشــگاه نمی شوم اما باید 
همه چیز بر اساس اصول و قاعده پیش برود، ما در شورای 
شهر و دوستان در مدیریت شهری به عنوان ایجاد فضای 
شاد و ترویج نشاط در جامعه به کمک ورزشی ها خواهیم 

رفت اما این به این معنا نیست که تیمداری کنیم.
اصولی در ادامه از برگزاری نشســت مشــترک مهدی 
تاج با استاندار خراســان رضوی خبر داد و گفت: صبح 
چهارشنبه به همراه مهدی تاج با رزم حسینی استاندار 
خراسان رضوی مالقات داشتیم و در این نشست درباره 
چگونگی حمایت از تیم فوتبال شهرخودرو مباحثی را 
بررسی کردیم و قرار شد ستادی برای حمایت از این تیم 

در استان تشکیل شود

ورزش: ســید محمد پوالدگر، رئیس فدراســیون تکواندو 
درباره آخرین وضعیت تیم های ملی تکواندو ایران در ســال 
منتهی به المپیک ۲۰۲۰ توکیو، اظهار کرد: امسال با توجه 
به در پیش بودن المپیک ۲۰۲۰، سال پرترافیکی را در پیش 
داریم و نمایندگان ما نیز باید برای کسب سهمیه المپیک و 
افزایش امتیازات خود در رنکینگ عازم این مسابقات شوند. 
مهم ترین رویداد ما رقابت های قهرمانی جهان در انگلستان بود 
که متأسفانه با خباثت و کارشکنی دولت انگلیس، تیم ما دچار 
مشکالت پیچیده ای شد و میرهاشم حسینی به عنوان یکی از 
چهره های مطرح تیم ملی یکی از نفرات ما بود که فرصت حضور 

در این رویداد را از دست داد.

تکلیف سهمیه ها
رئیس فدراسیون تکواندو افزود: خدا را شاکریم که تکواندوکاران 
ما در رده بزرگســاالن در رویدادهای امســال درخشیدند و 
توانستند نتایج  خوبی را کسب کنند. تاکنون یک مرحله از 
گرندپری را پشت سر گذاشته ایم و یک مرحله دیگر را نیز در 
پیش داریم که در ماه های شهریور، مهر و آذرماه برگزار می شود 
و در پایان این سه مرحله تکلیف سهمیه های ما در المپیک 
۲۰۲۰ از طریق رنکینگ مشخص خواهد شد. وی با بیان اینکه 
در رده بزرگساالن وضعیت خوبی داریم، گفت: تمام تالش ما در 
وهله نخست این است که با فراهم کردن حمایت های الزم برای 
کسب سهمیه المپیک تالش کنیم که کار بسیار سختی است و 
مأموریت دشواری در پیش داریم. ان شاءاهلل پس از آن با تمرکز 
الزم برای کسب موفقیت در المپیک ۲۰۲۰ تالش خواهیم کرد.

پوالدگر در ادامه گفت و گو با ایســنا، درباره بســته شــدن 
حساب های فدراسیون به دلیل بدهی مالیاتی گفت: ما تابع 

قانون هستیم، اما با این اتفاق دچار مشکل خواهیم شد. امیدوارم 
با حمایت مسئوالن ورزش در سال قبل از المپیک و با توجه به 
در پیش بودن رقابت های مهم این مشکل فدراسیون ها از جمله 
فدراسیون های المپیکی مرتفع شود تا بتوانیم با تمرکز به سمت 

اهدافمان حرکت کنیم.
رئیس فدراسیون تکواندو با بیان اینکه وضعیت مالی فدراسیون 
به هیچ عنوان خوب نیست، گفت: بدهی های زیادی داریم و 
بحث های اخیر نیز مشکالت زیادی را برایمان به وجود آورده 
است. کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش از ابتدای سال مبالغی 
را به فدراسیون پرداخت کردند اما هنوز نمی دانیم بودجه امسال 
فدراسیون تکواندو چقدر است و چه زمانی آن را به ما می دهند. 

نسل طالیی
رئیس فدراسیون تکواندو در ادامه به نتایج خوب و تاریخی 
تکواندوکاران نونهال و نوجوان ایران در رقابت های قهرمانی 
آسیا اشاره کرد و گفت: در رقابت های آسیایی نتیجه تاریخی 
بدست آوردیم و دختران و پسران ما هم در رده نونهاالن و 
هم در رده نوجوانان توانستند جام قهرمانی را در اردن باالی 
سر ببرند. نتیجه سرمایه گذاری چند ساله در لیگ رده های 
پایه را دیدیم و بی گمان این افتخارات ادامه خواهد داشت. 
بارها گفته ام نســل طالیی تکواندو ایران به ویژه در بخش 
دختران در راه اســت و در آینده خیلی بیشتر از دختران 
تکواندوکار و افتخارات آن ها خواهید شنید. دختران ما در 
رده های پایه هم تراز با پسران در حال حرکت هستند، فقط 
در رده بزرگساالن دختران ما عقب تر از پسران هستند که 
امیدوارم با ظهور نسل جدید تکواندو دختران، این مشکل 

به زودی حل شود.

کالیی: فقط درمسائل زیر ساختی ورزش وارد می شویم

شروط شهرداری برای حمایت از فوتبال و والیبال استان
ادعای پوالدگر

نسل طالیی تکواندو در راه است
ضد  حمله

مرادمند: زشت است زمین تمرین خوب نداریم
ورزش: مدافع تیم فوتبال شهر خودرو گفت: مشهد یکی از مهم ترین 
شهرهای ایران است ولی متأسفانه تیم اول این شهر یک تمرین خوب 
ندارد. محمدحسین مرادمند تأکید کرد: این خیلی زشت است که در 
مشــهد یک زمین تمرین یا یک مجموعه تمرینی خــوب نداریم. من 
مشهدی نیســتم، ولی رگ غیرتم به جوش می آید که چنین شرایطی 

وجود دارد.

افتتاحیه لیگ بدون حضور تماشاگر 
برگزار می شود؟

ورزش: بر اساس حکم کمیته انضباطی پرسپولیس در بازی افتتاحیه 
لیگ برتر باید بدون حضور تماشاگران خودی به مصاف پارس جنوبی 
جم برود، اما مسئوالن باشگاه سرخپوش پایتخت در تالش هستند تا 
این محرومیت را تعلیق کنند. پرسپولیسی ها با ارسال اعتراض خود به 
کمیته استیناف خواهان تعلیق حکمی هستند که از قبل گفته شده بود 
قابل تجدید نظرخواهی اســت و باید دید رأی کمیته استیناف در این 

خصوص چه خواهد بود.
در صورتی که کمیته استیناف حکم کمیته انضباطی را تأیید کند، دیدار 
افتتاحیه لیگ برتر بدون حضور تماشاگران برگزار می شود و در غیر این 

صورت اتفاقات دیگری رخ خواهد داد.

پیکان حریف بعدی استقالل 
در دیدارهای دوستانه

ورزش: دو تیم فوتبال اســتقالل و پیکان در دیــداری تدارکاتی برابر 
یکدیگر صف آرایــی خواهند کرد. این دو تیم که بــرای قطعی کردن 
دیدار دوستانه خود منتظر مشخص شــدن قرعه کشی لیگ بودند، با 
نهایی شدن این اتفاق تصمیم به برگزاری این دیدار دوستانه گرفتند.

نبرد تدارکاتی این دو تیم در هفته آینده و به میزبانی پیکانی ها انجام 
خواهد شد.

عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس
استعفا داد

ورزش: مهرداد هاشمی که در پنج جلســه اخیر هیئت مدیره باشگاه 
پرسپولیس غیبت داشت پس از کش و قوس های فراوان استعفای خود 
را به وزارت ورزش و جوانان اعالم کرد.از قرار معلوم هاشــمی از برخی 
تصمیم گیری های دو تن از اعضای هیئت مدیره اصاًل رضایت نداشته و 
با برخی از تصمیمات مخالف بوده است. از این رو استعفای شفاهی خود 
را به وزارت ورزش اعالم کرده و عنوان داشته است نامه کتبی را تا اواسط 
هفته آینده به دفتر وزیر ورزش که رئیس حقوقی مجمع باشــگاه های 

استقالل تهران و پرسپولیس است ارسال خواهد کرد.

فیفا دوباره عراق را تعلیق کرد!
بازی با ایران در زمین بی طرف

ورزش: فدراســیون جهانی فوتبال)فیفا( دوباره ورزشگاه های عراق را 
به خاطر نداشتن امنیت تعلیق کرد. علی نوری، سردبیر نشریه فوتبال 
عراق خبر داد که فدراســیون جهانی فوتبال)فیفا( با ارسال نامه ای به 
فدراسیون فوتبال عراق اعالم کرد که امنیت ورزشگاه های این کشور بعد 
از رفع تعلیق بهتر نشده بلکه بدتر شده است. به همین خاطر  فدراسیون 
جهانی تصمیم گرفته بازی های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در خاک 
این کشور برگزار نشود. بدین ترتیب عراق موظف است بزودی کشوری 
بی طرف را به عنوان میزبانش در مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ 

قطر و جام ملت های آسیا ۲۰۲3 چین انتخاب کند.

وداع زودهنگام سامان با آمیان
قدوس با 7 میلیون 

در جمع زنبورهای برنتفورد 
ورزش: درخشش قدوس در فرانسه سبب شــد باشگاه های جزیره به 
خرید او عالقمند شــوند تا جایی که برنتفورد یکی از تیم های حاضر 
در چمپیونز شیب بعد از فروش ستاره اول خط حمله خود به برایتون 
آلبیون با رقم ۲3 میلیون یورو به سراغ سامان آمد و با ارائه پیشنهادی 
7میلیون یورویی توانست رضایت سران آمیان را برای انتقال این بازیکن 
به جزیره جذب کند.رسانه های فرانســه و انگلیس با پوشش گسترده 
این توافق از حضور سامان در تست های پزشکی دیروز باشگاه برنتفورد 
خبر دادند تا در عمل ستاره تیم ملی ایران یک گام با پوشیدن پیراهن 

»زنبورها« در جزیره فاصله داشته باشد.

منهای فوتبال

منع پیام از حضور در لیگ برتر والیبال 
ایسنا: فدراســیون والیبال پس از تشکیل جلسه کمیته انضباطی در 
خصوص سهمیه خراسان رضوی در لیگ برتر، باشگاه پیام را محکوم به 
پرداخت بدهی ها تا 15 مردادماه کرده بود. این اقدام تا پایان وقت اداری 
دیروز انجام نشد و حاال فدراسیون امتیاز این باشگاه را برای حضور در لیگ 

برتر والیبال سلب کرده است.
فدراسیون والیبال کشــورمان در کنار این رای نوشت: والیبال خراسان 
رضوی می تواند در صورت پرداخت بدهی، با معرفی یک باشگاه دارای مجوز 

از کمیسیون ماده  پنج در لیگ برتر فصل آتی حضور یابد.
امیر زارعی معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی ضمن 
تایید دریافت این نامه از سوی فدراسیون والیبال اظهار کرد: مجوز باشگاه 
پیام مشکالتی داشته و فدراسیون هم اجازه حضور این باشگاه در لیگ را 
نخواهد داد، همچنین بدهی  های این باشگاه در موعد مقرر پرداخت نشده 
و حاال اداره کل ورزش و جوانان طبق اعالم فدراسیون درخصوص سهمیه 

خراسان رضوی در لیگ تصمیم گیری خواهدکرد.

مالیی و بریمانلو تنها نمایندگان جودو 
در رقابت های جهانی

ورزش: رقابت های جودو قهرمانی جهان به میزبانی توکیو در روزهای 
۲5 تا 31 آگوست با حضور 916 جودوکار از 15۲ کشور برگزار می شود 
و 55۲ ورزشکار در گروه مردان و 364 ورزشکار در گروه بانوان به رقابت 
می پردازند. با تصمیم کادر فنی، تیم ملی جودو ایران با ترکیب محمد 
محمدی بریمانلو در وزن 73- کیلوگرم و سعید مالیی در 81- کیلوگرم در 
این پیکارها به روی تاتامی می رود. رقابت های نمایندگان ایران در روزهای 

پنج و 6 شهریورماه خواهد بود.

 قهرمانی مقصودلو در مسابقات شطرنج 
برق آسای ابوظبی

ورزش: پرهام مقصودلو با مجموع 9/5 امتیاز عنوان قهرمانی مسابقات 
بین المللی شطرنج ابوظبی در بخش برق آسا را به خود اختصاص داد. در 
پایان رقابت های بخش برق آسای ابوظبی، پرهام مقصودلو )۲هزار و7۲9( 
پس از 11 مسابقه  با کسب 5 /9  امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. 
پس از وی »جوباوا« از گرجســتان )۲هزار و698( و »پراگ نانانها« از هند 

)۲هزار و579( با کسب 9 امتیاز در رده های دوم و سوم ایستادند.
مقصودلو با13/4 واحدی که در این تورنمنت بدست آورد به الیو ریتینگ 
برق آسای ۲74۲/4 رسید تا جای »الکساندر گریشوک« )۲هزار و741( را 

در رده بیست و سوم رنکینگ جهانی برق آسا بگیرد.

رنگرز و سلیمی در کمیته المپیک حکم گرفتند
ورزش: حسن رنگرز به عنوان مدیر جدید موزه ورزش ایران و بهداد سلیمی 
به عنوان مشاور کمیته المپیک انتخاب شدند. سیدرضا صالحی امیری، 
رئیس کمیته ملی المپیک در جلسه ای که با حضور اهالی رسانه، بعضی از 
مسئوالن و تعدادی از قهرمانان برگزار شد، اعالم کرد حسن رنگرز به عنوان 

مدیر جدید موزه ورزش ایران انتخاب شده است.
قهرمان سابق کشتی ایران که در این جلســه حاضر بود، از این پس 
مدیریت موزه ورزش را که به تازگی راه اندازی شــده، برعهده دارد. 
همچنین بهداد ســلیمی با اعالم رئیس کمیته ملی المپیک از این 
پس به عنوان مشاور کمیته ملی المپیک در امور المپین ها مشغول 

به کار می شود.
قهرمان سابق وزنه برداری که سال گذشته از دنیای قهرمانی خداحافظی 

کرد، با این حکم به حوزه مدیریتی ورزش ورود خواهد کرد.

برنامه اردویی تیم ملی بسکتبال 
امروز؛ ایران- یونان

ورزش: ملی پوشــان بســکتبال ایران کــه در روزهای گذشــته در 
تورنمنت های پرتغال و روسیه شرکت داشتند، وارد یونان شدند تا آخرین 
مرحله اردویی خود را در جزیره کرت اجرا کنند؛ این اردو تا دوشنبه هفته 

آینده ادامه خواهد داشت. 
طبق برنامه از پیش اعالم شده توسط فدراسیون بسکتبال یونان، تیم ملی 
بسکتبال ایران بعدازظهر امروز یک دیدار غیررسمی با تیم میزبان خواهد 
داشت. این دیدار بدون تماشاگر برگزار می شود و از این حیث غیررسمی 

عنوان شده است. 
نخستین دیدار رسمی تیم ملی بسکتبال در یونان شنبه هفته آینده و برابر 
مجارستان برگزار می شود. یکشنبه هفته آینده هم دیدار رسمی میان دو 
تیم ایران و یونان برگزار می شود. تیم ملی بسکتبال ایران در گروه سوم جام 

جهانی با تیم های اسپانیا، پورتوریکو و تونس همگروه است.

امیرمحمد سلطان پور: جرارد پیکه مدافع بارسلونا در آستانه 
دیدار دوستانه بارسا و ناپولی در کنفرانس خبری پیش از این 
بازی گفت: بارسلونا همیشه قهرمانی در اللیگا را اولویت نخست 
خود می داند و امســال می تواند همه جام های در دسترس 
خود را فتح کند. ستاره خط دفاعی آبی و اناری پوشان در این 
کنفرانس خبری در خصوص موضوعات مختلفی صحبت کرد 
که با توجه به قدمت و تأثیرگذاری باالی او در باشگاه بارسلونا 
می توان مطمئن بود که بازتاب دهنده نظریات دیگر بازیکنان و 
حتی مدیریت این باشگاه در مورد هدف ها و برنامه های باشگاه 
اســت. جرارد پیکه در مورد هدف های اصلی بارسلونا در راه 
قهرمانی تورنمنت های مختلف، امکان اولویت دادن این باشگاه 
برای قهرمانی در اروپا به جای اللیگا، خرید جدید و پرحاشیه 
این تیم یعنی آنتوان گریزمان و همین طور بزرگ ترین شایعه 
فوتبال اروپا در مورد احتمال بازگشت نیمار فوق ستاره برزیلی 
پاری سن ژرمن به نیوکمپ نظرات خود را مطرح کرده که در 

زیر توضیحات او را با هم مرور می کنیم:

تالش برای فتح همه جام ها
»به نظرمن بازیکنانی که به جمع ما اضافه شده اند شرایط 
را بهتر کرده اند. دی یونگ، گریزمــان، نتو و جونیورهمه 
بازیکنان عالی ای  هســتند. آن ها در گذشته نشان داده اند 
که چه ســطح باالیی دارند و در رقابت های فصل آینده به 
ما کمک خواهند کرد. ما ســال گذشته به فتح همه جام ها 
نزدیک شدیم و امسال هم دوباره برای فتح همه جام های 

ممکن خواهیم جنگید«.

 اشتیاق برای قهرمانی اروپا اما فراموش نکردن اللیگا
»ما باید انتظــارات را کنترل کنیم چــون در غیر این صورت 
ضرر می کنیم. ما سال گذشته قهرمان اللیگا شدیم ولی برای 
بعضی ها این کافی نبود. ما باید هدفمان قهرمانی در همه جام ها 
باشد ولی نباید مغرور شویم. قهرمانی در اللیگا همیشه هدف 
و اولویت اول ماســت. البته شکی نیست که ما برای قهرمانی 
در چمپیونزلیگ اشتیاق داریم ولی می دانیم این کار چقدر 
دشوار است. اللیگا دماسنج اصلی است و ما فصل گذشته سال 

خوبی داشتیم«.

در مورد گریزمان گذشته را فراموش کنید
»آنتوان بازیکن بزرگی اســت و حضورش در بارســا خیلی 
خوشــحال کننده اســت. واکنش هواداران بــه او در جام 
خوان گامپر مثبت بود. گذشــته را باید فراموش کرد. اگر او 
گل بزند هر اتفاقی در گذشــته افتاده یا نیفتاده در گذشته 
خواهد ماند. امیدوارم او با تیم خوب هماهنگ شود و به ما برای 

پیروزی در مسابقاتمان کمک کند«.
نیمار باید اشتیاقش به بازگشت را شجاعانه مطرح کند
»افرادی در پیرامون باشگاه هستند که از شکل خروج نیمار 

یادداشتی از مصطفی کارخانه
با ذهن المپیکی در روسیه

گام نخست رقابت های انتخابی المپیک است که ما باید 
با ذهن، تمرین و مســابقات المپیکی پیش برویم چرا 
که باالترین عیار مدال، مدال المپیک است و باید تمام 
شرایط را برای رســیدن به المپیک فراهم کنیم. سطح 
المپیک بسیار باال است و ما نیز باید همه چیز را به آن سطح 
برسانیم. ابتدا باید در مسابقات انتخابی موفق شویم. نباید 
کار را به اما و اگر بکشانیم. اگر بتوانیم در مرحله نخست 
صعود کنیم باید این کار را انجام دهیم و آن را به مرحله 
بعد نسپاریم. بازی نخست ما مقابل تیم کوباست. درست 
است که این تیم چند سال از محافل بین المللی دور بوده 
و بازیکنان کم تجربه ای دارد اما آن ها قدرتی هستند و ما 
باید حواسمان را جمع کنیم. اگر بتوانیم بازی نخست را 

خوب شروع کنیم بسیار مهم است.
راز موفقیت تیم ملی در لیگ ملت ها، شروع خوب بازی ها 
بود. در انتخابی المپیک نیز بازی نخست بسیار مهم است 
و باید گام به گام جلو برویم. هدف نخست باید مسابقات 
انتخابی المپیک باشد و تمام تمرکز خود را معطوف به 
این موضوع کنیم. همه باید وظایــف خود را به خوبی 
انجام دهند. کادر فنی، بازیکنان و فدراسیون به عنوان 
متولی این رشته باید شرح وظایف خود را به خوبی انجام 
دهند. میزان آمادگی ذهنی بسیار مهم است و یکی از 
عوامل موفقیت تیم ملی به شمار می رود. اگر تمام این 
عوامل با یکدیگر تالقی پیدا کند، خروجی آن موفقیت 
خواهد شد. االن زمان کمک به کوالکوویچ است. او نباید 
احساس تنهایی کند. بازیکنان و کادر فنی باید با آرامش 
به مسابقات اعزام شوند.  واقعیت این است که حضور 
در المپیک افتخار بزرگی است. حتی از مسابقات لیگ 
ملت ها و قهرمانی جهان اهمیت انتخابی المپیک بیشتر 
است. باید این موضوع جدی گرفته شود و با فکر و ذهن 

المپیکی تیم را آماده کنیم. 

فردا نخستین بازی تیم ملی 
والیبال در انتخابی المپیک ۲۰۲۰؛

کوبنده 
برابر کوبا

اصالً خوشحال نیستند اما افراد زیادی نیزهستند که نمی توانند 
عملکرد بســیار خوب او در اینجا را فراموش کنند. برگرداندن 
نیمار به بارســلون یک عملیات پیچیده خواهد بود؛ او اکنون 
بازیکن پی اس جی محسوب می شود و ترکیبی که ما االن نیز در 
اختیار داریم می تواند در هر تورنمنتی برای قهرمانی بجنگد. من 
با نیمار حرف می زنم ولی خود اوست که باید با صدای بلند دراین 
باره صحبت کند. ما با هم صحبت  می کنیم ولی حرف های ما 
خصوصی است و من فکر نمی کنم درست باشد که اینجا درباره 
مکالماتمان توضیح بدهم. نیمار چه وقتی که درون زمین است 
و چه در بیرون از زمین، یک ستاره است. ما امیدواریم اتفاقی 
بیفتد. نیمار بازیکن بزرگی است که رختکن بارسا، شهر بارسلونا 

و این باشگاه را به خوبی می شناسد. من مطمئنم در باشگاه 
ما خیلی ها هستند که مایلند نیمار به بارسا برگردد. می دانم 
این عملیات خیلی پیچیده ای است. او بازیکن PSG است 
ولی ما همین االن تیمی داریم کــه می تواند برای فتح هر 
جامی یک مدعی باشد. همه می دانید من با نیمار چه رابطه 
نزدیکی دارم و مسلماً از حضور او در بارسا خیلی خوشحال 
می شوم. ولی او بازیکن PSG است و نظر من چیزی را در 

واقعیت عوض نمی کند«.

کنفرانس خبری »پیکه« و صحبت پیرامون بارسا در آستانه فصل جدید

عملیات پیچیده بازگرداندن نیمار
حمید رضا خداشــناس: مســابقات فوتســال قهرمانی 
باشگاه های آسیا از دیروز با رقابت 16 تیم از 16 کشور در چهار 
گروه در کشور تایلند آغاز شد و به مدت 1۰ روز ادامه خواهد 
شد تیم مس سونگون، نماینده کشــورمان که مدافع عنوان 
قهرمانی این دوره از مسابقات به شمار می آید در گروه D در 
 SC کنار ناگویا اوشنز ژاپن، الظفره اسپورت امارات و کاظمه
کویت قرار گرفته است.مسی ها در حالی از امروز استارت خود 
را در این رقابت ها برابر کاظمه SC کویت می زنند که در دوره 
قبل با سرمربی مشهدی خود یعنی حمید بی غم توانسته بودند 
عنوان قهرمانی را بدست آورند و حاال در اندیشه کسب دومین 
قهرمانی پیاپی هستند. نماینده کشورمان در حالی پای به این 
رقابت ها گذاشته اند که حال و روزشان در لیگ برتر چندان 
مساعد نیست و در 6 بازی نخست خود 3 برد، یک تساوی و دو 
باخت کسب کرده اند. از سوی دیگر مس نسبت به دوره قبل 
جام باشگاه های آسیا تغییرات زیادی در کادر فنی و ترکیب 
تیمش داشته است با این حال آن ها با اضافه کردن یک بازیکن 
برزیلی به ترکیبشان و همچنین حضور مهدی جاوید، آقای 

گل سه دوره لیگ برتر بسیار امیدوارند از عنوان قهرمانی خود 
در این مسابقات دفاع کنند. گفتنی است مسابقات فوتسال 
قهرمانی باشگاه های آسیا، تاکنون به صورت رسمی 9 دوره 
برگزار شده که نمایندگان کشورمان به عنوان پُرافتخارترین 
کشور آســیا، چهار بار موفق به کســب عنوان قهرمانی این 
مسابقات شده اند. پس از ایران، کشور ژاپن با سه و تایلند با دو 

قهرمانی در رده های دوم و سوم قرار دارند.

امیرمحمد سلطان پور:  ظهر دیروز مجمع انتخابات هیئت 
بدنسازی و پرورش اندام استان خراسان رضوی در محل اداره کل 
ورزش و جوانان این استان برگزار شد و سروش پورآزاد با بدست 
آوردن حداکثر آرا به مدت چهار سال به عنوان رئیس این هیئت 
انتخاب شد. این مجمع انتخابی، با حضور 17 عضو از جمله ناصر 
پورعلی فرد رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مدیرکل 
ورزش و جوانان خراسان رضوی، نماینده  شهرستان ها، مربیان، 
داوران، ورزشکاران، کارگران، آموزش و پرورش در حضور اصحاب 

رسانه برگزار شد.
امیرحسین اخوان، سروش پورآزاد، احسان عسکری، علیرضا 
کرباسچیان و ســید عماد محمدزاده کاندیداهای این 
انتخابات بودند که قبل از شروع رای گیری به بیان نقطه 
نظرات خود پرداختند، و البته کرباسچیان پیش از آغاز 

رای گیری به نفع پور آزاد کناره گیری کرد.
در پایان رای گیری سروش پورآزاد با 14 رای به عنوان 
رئیس جدید هیئت بدنسازی و پرورش اندام خراسان 
رضوی انتخاب شد و امیرحسین اخوان و احسان عسکری 

نیز به ترتیب دو و یک رای کسب کردند.
در حاشیه این انتخابات و بعد از برگزاری رای گیری و مشخص 
شدن رئیس آینده هیئت، محمدزاده که در زمان بیان نقطه نظرات 
نیز نسبت به وجود جریان هایی برای بدست آوردن رای با دادن 
هدایا به اعضای مجمع اعتراض داشت، باز هم به نتایج رای گیری 
ایراد وارد آورد و در حال ترک کردن سالن مجمع با عصبانیت، با 
کنایه ابراز امیدواری کرد که پورآزاد بتواند تمامی چهار سال حضور 

خود به عنوان رئیس را ببیند!
پس از این واکنش ها، پورعلی فرد رئیس فدراســیون این گونه 
واکنش ها را برای فضای ورزشی یک استان مناسب لقب نداد و 
تاکید کرد انتخابات در همه جای دنیا تالش برای بدست آوردن آرا 
با دادن هدایا و دادن قول هایی به افراد مختلف است و انتخابات این 
دوره هیئت نیز نمی تواند مستثنا باشد و نامزد معترض نباید به این 
شرایط اعتراضی داشته باشد. با همه این حواشی سروش پورآزاد 
که برای مدتی سرپرستی هیئت بدنسازی و پرورش اندام را نیز به 
عهده داشت اکنون برای چهار سال به عنوان رئیس در این سمت 

فعالیت خواهد کرد.

فوتسال قهرمانی باشگاه های آسیا درتایلند
استارت مس سونگون برای دفاع از قهرمانی

با بدست آوردن تعداد رأی باال در انتخابات مجمع

پورآزاد، رئیس هیئت بدنسازی خراسان رضوی شد

س
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی فیدار شیمی پارس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 59706 و شناسه ملی 14006260711

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,04,10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای جعفر نیش��ابوری حس��ین پور به ش��ماره ملی 
0933468938 به عنوان رئیس هئیت مدیره و آقای رضا نیش��ابوری حس��ین پور -به ش��ماره ملی 0933685629 نائب رئیس و آقای 
جواد نیش��ابوری حس��ین پور به ش��ماره ملی 0933299532 به ش��ماره مل��ی 0933468938 بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای حس��ین 
نیش��ابوری حس��ین پور به ش��ماره ملی 0920917062 بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند. - کلیه 
اس��ناد و اوراق بهادار و بانکی و س��ایر نامه های اداری با امضاء ثابت حسین نیشابوری حسین پور به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره 

بهمراه مهرشرکت معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )556192(

س
,9
80
61
32

آگهی تغییرات شرکت صنایع پاک نان شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29279 و شناسه ملی 10380445325
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,04,13 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : بخش��ی از اختیارات قید ش��ده در ماده 39 اساسنامه شرکت به 
ش��رح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید : موضوع اقامه و طرح هر گونه دعوی و ایضًا دفاع در قبال دعوی )له یا علیه ش��رکت واش��خاص( وایضًا اعمال 
نمایندگی قانونی در قبال مراجع قضایی و ش��وراهای حل اختالف ودیگرمراجع انتظامی و اداری مربوطه را ، با هدف اس��تیفای حقوق ش��رکت ومستندًا 
به اجازه قانونی حاصل از مواد 128 قانون تجارت و 39 اساس��نامه ش��رکت، به مدیر عامل ش��رکت تفویض و اعطاء می نماید تا راسًا یا مع الواسطه و از 
طریق وکالی دادگس��تری، به مورد اجرا و اقدام گذارده ش��ود. بدیهیس��ت تنظیم قرارداد وکالت با وکیل رسمی دادگستری و تعیین اختیارات وکالتی 
وی )به طور مطلق( و همچنین اعطای تمامی اختیارات الزم از شروع تا ختم دادرسی در پرونده های مدنی و جزائی و منجمله وکالت جهت تأمین دلیل، 
وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرس��ی، وکالت در ادعای جعل و یا انکار و یا تردید نس��بت به س��ند طرف 
و اس��ترداد س��ند، وکالت در توکیل،وکالت در تعیین مصدق و کارش��ناس، وکالت در دعوای خس��ارت، وکالت در جلب شخص ثالث و ورود ثالث و دفاع 
از دعوی ورود ثالث، وکالت در دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن، وکالت در تقاضای صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی، وکالت در اخذ محکوم 
به و اخذ هر گونه خس��ارت و هرگونه وجوه ایداعی در صندوق دادگس��تری به نام و برای موکل) ش��رکت(،وکالت در صلح و سازش و ارجاع به داوری و 
بطور کلی هر گونه عمل و اقدام الزم برای استیفای حقوق شرکت در قبال ادعاهای احتمالی هر شخص حقیقی یا حقوقی مطروحه فعلی و آتی،از جمله 
مواردتفویضی به مدیرعامل ش��رکت می باش��د که عنداللزوم به صورت مس��تقیم یا از طریق وکیل دادگستری منتخب، به مورد اجراء و اقدام گذارده 

خواهدشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )556189(
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آگهی تغییرات شرکت ایراک تجارت آریان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 46427 و شناسه ملی 10380627530

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,08,06 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : مجید محمد نژاد با کد ملی 0702423981 به س��مت 
رئی��س هیئ��ت مدیره و حمی��د محمدنژاد با کدمل��ی 0702438391 به س��مت نائب رئیس هیئت مدی��ره و ارازگلدی قدرت��ی با کد ملی 
2031336657 ب��ه س��مت مدیرعام��ل و عضوهیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند. کلیه اس��ناد واوراق بهادار وتعهد آور 
شرکت به امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشدو اوراق سهام 
ش��رکت با امضاء مش��ترک مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه اختیارات هیئت مدیره مندرج 

درماده 40 اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )556168(

آگهی تغییرات شرکت لوتوس تجارت الیکا 
پارس سهامی خاص به شماره ثبت 499261 و 

شناسه ملی 14004404330
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی 
سالیانه مورخ 1397,04,01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 
منتهی به سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. 
موسس��ه حسابرس��ی تراز محاس��ب ماندگار به 
شناس��ه ملی 14004773042 به س��مت بازرس 
اصلی و حمزه محمودی به شماره 0849395569 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مال��ی انتخاب گردیدن��د. روزنام��ه قدس جهت 

درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت              

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )560256(
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آگهی تغییرات شرکت خدمات علمی صنعتی استان خراسان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 9106 و شناسه ملی 10380248591

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,06,17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم شهین تیماج چی به شماره 
مل��ی 0931940257 آقای محمود نقیب زاده به ش��ماره ملی5629765671 آقای احمد اثنی عش��ری به ش��ماره ملی0938475274 خانم 
مریم ظریف پور حس��ینعلی یزدی به ش��ماره ملی3620945063 آقای فرشید زیبدی به شماره ملی 0054641209 به نمایندگی از شرکت 
مهندس��ی برق و الکترونیک س��جاد به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره آقای علی حائریان اردکانی به شماره ملی 4449240235 به سمت 
عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند. آقای محمد روش��نی به شماره ملی 5729562829 به عنوان بازرس 

اصلی آقای ابوالقاسم عسگرنیا فعال به شماره ملی 0942196775 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )556212(
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آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی نیکو تولید مشهد شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 13242 و شناسه ملی 10380289041

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,05,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم زهرا سید خسروشاهی 
به شماره ملی 1373642521 و خانم نسرین حاجی محمدی به شماره ملی 0931496349 و آقای محمد رضا خبیری نوغانی به شماره ملی 
0933096054 را به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - صورتهای مالی مربوط به سال 1396 مورد تصویب 
قرار گرفت -روزنامه کثیر االنتشار قدس برای نشر آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. -آقای سعید کرامتی به شماره 
ملی 0943079357 بعنوان بازرس اصلی و آقای عید محمد زاده خمرعلی آباد به شماره ملی 4869668777 به سمت بازرس علی البدل 

شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )556143(

آگهی مجمع عمومی ع��ادی بطور فوق العاده 
نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 

47 به شماره ثبت 8077 صحیح می باشد.
هیئت مدیره
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اص

برگ س��بز خ��ودرو پ��ژو  206  هاچ بک رنگ س��فید 
روغنی مدل 1395 شماره پالک:723ه58 ایران12

ش��ماره شاس��ی:NAAPO3EE7GJ842206 ش��ماره 
موت��ور:165AOO79311 به نام اینجانب طاهره علی 

نیا کالته مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد
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مدرک موقت ف��ارغ التحصیلی  اینجانب خلیل 
پ��ور ابراهی��م فرزن��د عل��ی اکب��ر به ش��ماره 
شناس��نامه 1239 ص��ادره از ترب��ت حیدری��ه 
مقطع کارشناس��ی رشته مهندس��ی کشاورزی 
گرای��ش عل��وم و صنای��ع غذای��ی ص��ادره از 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار به شماره 
82127401577  و تاری��خ  83/4/27 مفق��ود 
گردیده وفاقد اعتبارمی باشد از یابنده تقاضا 
می ش��ود مدرک را به دانش��گاه آزاد سبزوار 

ارسال نماید.
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ب��رگ س��بز، س��ند مالکی��ت و کارت وانت سیس��تم 
پی��کان تیپ  1600i م��دل 1385 به رنگ س��فید - 
روغنی به ش��ماره موتور 11285039989 و و ش��ماره 
شاسی   22105843به شماره پالک 54 – 979 ط 48 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می گردد.  
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1333175و  ش��ماره  ب��ه  رانن��ده  هوش��مند  کارت 
کارت هوش��مند ن��اوگان تریلربه ش��ماره 4183007 
به نام علی جوادی جامع فرزند نقی  به ش��ماره ملی 
4051649482 مفقود گردیده و از درج اعتبار ساقط 

می باشد .
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آگهی مزایده نوبت اولآ

سازمان ساماندهی مشاغل ش��هری و فرآورده های 
کشاورزی شهرداری سبزوار درنظر دارد نسبت به 
واگذاری غرفه های1،5،6بازارچه ش��عیب)ع(، غرفه 
بل��وار کش��اورز و چهاردیواری جاده ح��ارث آباد  از 
طری��ق مزایده کتبی و با قیمت کارشناس��ی بصورت 
اجاره اق��دام نمای��د. متقاضی��ان می توانن��د برای 
کس��ب اطالع بیشتربه س��اختمان اداری سازمان به 
نشانی خراسان رضوی،س��بزوار،میدان کارگر،ضلع 
ش��رقی پ��ارک جانب��ازان مراجع��ه و ی��ا ب��ا ش��ماره 
44291311-44291547-051تم��اس  ه��ای  تلف��ن  
حاص��ل نمایند.آخرین مهل��ت تحوی��ل پیش��نهادها 
ب��ه دبیرخان��ه س��ازمان تا پای��ان وق��ت اداری روز 
واصله  دو شنبه1398/6/04می باشد.پیش��نهادات 
روز س��ه شنبه98/6/05س��اعت8صبح بازگش��ایی 

می گردد.
 احسان امامی-رئیس سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی 
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فرهنگ و هنر

خبر

یک نویسنده مطرح کرد
سینمایدفاعمقدسدرشخصیتپردازی

ازداستانجلوتراست
خدیجهزمانیان:یک نویسنده 
شــخصیت پردازی  دفاع مقدس 
سیاه و سفید را مهم ترین آسیب 
داستان های دفاع مقدس عنوان 

کرد. 
محمد خسروی راد گفت: شرح و 

توصیف همه جوانب زندگی در رمان های دفاع مقدس فراموش شده برای 
همین اســت که همیشه در این داستان ها تعدادی آدم خوب و تعدادی 

آدم بد وجود دارند.  
نویســنده رمان »نقل گیتی« افزود: در تعریف داستان گفته شده تقابل 
خیر و شر و براســاس همین تعریف معموالً نویسنده ها آدم های سفید 
و ســیاهی می ســازند که به جان هم بیفتند در حالی که آن خیر و شر 

می تواند در وجود یک نفر باشد . 
به باور خسروی راد، آدمیزاد می تواند لحظاتی خوب و لحظاتی بد باشد 
این ویژگی در مورد رزمنده هاهم صدق می کند در حالی که نویسنده های 
دفاع مقدس همیشــه شــخصیت رزمنده ها را  سفید و خاص پرداخت 
کرده اند البته این نگاه با گذشــت زمان تلطیف شــده و ما شــخصیت 

خاکستری هم در داستان های اخیر دفاع مقدس می بینیم.  
نویســنده کتاب »فریاد در تاکســتان« با بیان اینکه نمی توان در مورد 
شخصیت ها به قطعیت رســید، توضیح داد: نویسنده ای مانند هانریش 
بل شخصیت های داستان های جنگی اش را به گونه ای خلق می کند که 
مخاطب می تواند با شخصیت همذات پنداری کند و به او نزدیک شود. 
شــخصیت های او مابه ازای بیرونی دارند و تجــارب آدم های دور و بر را 
می توان در این شــخصیت ها دید. خلق این نوع شخصیت ها در داستان 
دفاع مقدس کمتر دیده می شــود . البته ســینما از این حیث یک گام 

جلوتر است. 
به گفته خسروی راد، نویسندگانی که به تاریخ شفاهی جنگ می پردازند 
باید تالش کنند شخصیت ها را به واقعیت نزدیک کنند و آن ها را همان 
طور که هستند، توصیف کنند نه اینکه شخصیت دست نیافتنی بسازند 

که نه مورد پذیرش جامعه است و نه خود نویسنده.

واکنشمعاونسیما
بهرفتن»مزدکمیرزایی«ازایران

گفت:  ســیما  معاون  فارس:
کاری کــه »مــزدک میرزایی« 
انجام داد یک اشتباه راهبردی 
بــود و به هیــچ وجه به صالح 
نبود اما اگر تصمیم به برگشت 
داشــته باشد، شــرایط کاری 

برای او مهیاست. سید مرتضی میرباقری گفت: کاری که آقای مزدک 
میرزایی انجام دادند نه اتفاق عام و نه اتفاق حرفه ای است.

وی تأکید کرد: ما متأســفیم که ایشان رفته ولی واقعاً رفتن ایشان 
دلیل نبودن کار اساســی در حوزه ورزش نیســت. این یک اشتباه 
راهبردی اســت که آقای میرزایی مرتکب شــد و بــه هیچ وجه به 
صالح نبود که ایشان چنین تصمیمی  بگیرد آن هم در شبکه ای که 
عنادش با مردم ایران روشن است. کسی که می خواهد تفکر وهابیت 
و عربستان سعودی را  ترویج کند این از فهم کم سیاسی ایشان است 

به خاطر اینکه اصاًل آدم سیاسی نبوده است.
معاون سیما اظهارداشــت: ما عالقه مند هستیم که مزدک میرزایی 
سر کارش برگردد و شرایط کاری هم کاماًل برای ایشان فراهم است.

»سیدکمالطباطبایی«
تهیهکنندهسینماوتلویزیوندرگذشت

ســیدکمال  هنر: و فرهنگ
باسابقه  تهیه کننده  طباطبایی، 
و پیشکسوت سینما و تلویزیون 
بر اثر ایست قلبی جان به جان 

آفرین تسلیم کرد.
وی صبح دیروز در ۵۹ سالگی 

بر اثر ایست قلبی در بیمارستان طالقانی تهران درگذشت.
چهار ســال پیش »علی« فرزند این تهیه کننده که بازیگر ســینما و 

تلویزیون بود، نیز بر اثر ایست قلبی درگذشت.
طباطبایی تهیه کنندگــی مجموعه هایی نظیر »کاکتوس«، »بچه های 
نسبتاً بد« و »شــب عید« را انجام داده بود و نخستین سریال شبکه 
نمایش خانگی بــا نام »قلب یخی« نیز بــه تهیه کنندگی وی تولید 
شــده بود. »مرد آفتابی«، »عزیزم من کوک نیســتم«، »ساالد فصل«، 
»شــب«، »فرار بزرگ«، »هر شــب تنهایی«، »توفیق اجباری« و ... از 

جمله آثار سینمایی این تهیه کننده به شمار می آیند.

پیشکسوتصنعتچاپکشوردرگذشت
کالری،  محمــد  ایســنا:
در  چاپ  صنعت  پیشکســوت 

سن ۸۰ سالگی درگذشت.
ســعید کالری، فرزنــد ایــن 
پیشکســوت صنعت چاپ که 
بود  امروز  پیغام  مدیر چاپخانه 

با تأیید این خبر به ایسنا، گفت: پدرم ساعت ۴ صبح  چهارشنبه ۱۶ 
مرداد بر اثر ضربه مغزی از دنیا رفت.

وی در ادامــه اظهار کرد: پدرم متولد ســال ۱۳۱۸ در تهران بود و 
از ۱۹ ســالگی به حرفه چاپ در بازار مشــغول شد. در مدت زمان 
کوتاهــی پس از فعالیت در این حــوزه، چاپخانه کارون را راه اندازی 
کرد. ســال ۱۳۵۴ ساواک رژیم پهلوی به دلیل مبارزات سیاسی این 
چاپخانه را پلمب کرد. در مدت دو ســال تعطیلی چاپخانه، پدرم در 
فرش فروشــی پدرش کار می کرد اما به خاطر عشق به کار چاپخانه، 
نتوانســت دوام بیاورد و در ســال ۱۳۵۶ چاپخانــه »پیغام امروز« را 

راه اندازی کرد.
محمد کالری از سال ۱۳۵۰ عضو اتحادیه چاپخانه داران تهران شد و 
به صورت مســتمر تا سال ۱۳۹۲ عضو هیئت مدیره این اتحادیه بود. 
در طول این سال ها ۲۴ سال به عنوان رئیس اتحادیه چاپخانه داران 
تهران مشغول فعالیت بود. ساختمان اتحادیه از یادگاری های اوست. 
وی نخســتین قراردادهــای خارجی برای صنــف را گرفت و مبتکر 

تشکیل شرکت تعاونی سراسری چاپخانه داران ایران بود.

صباکریمی:در فیلم های ســینمای 
جهان هرجا صحبت از جنجال و رسوایی، 
درز اطالعات محرمانه و اتفاقات پشت پرده مطرح 
شده حتماً پای خبرنگار یا گروهی از روزنامه نگاران 
هم در میان بوده اســت، البته این واقعیت را هم 
نمی توان کتمان کرد که روزنامه نگاران نقش مهم و 
حیاتی در برخی مقاطع تاریخی و اتفاقات سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و ورزشی داشته اند و چندان 
عجیب و دور از ذهن نیست که فیلمسازان مطرح 
دنیــا ســراغ چنیــن ســوژه های پرکشــش و 
چالش برانگیزی بروند؛ چه بســا مشــهورترین 
فیلمسازان جهان از اهمیت این موضوع و میزان 
جذابیت آن برای مخاطبــان آگاه بوده اند و اتفاقاً 
نتیجه کارشان هم نشان از همین درایت دارد و در 
نهایت منجر به خلق آثاری ماندگار در سینما شده 

است.
نگاهی به آثار کالسیک و معاصر سینمای جهان 
فهرستی افزون بر ده ها فیلم درخشان و ماندگار با 
محوریت خبرنگاران و روزنامه نگاران را پیش روی 
ما قرار می دهد که موفق شده اند جوایز بسیاری از 
جمله اسکار و دیگر رخدادهای مهم سینمایی را از 

آن خود کنند.
به گواه بسیاری از منتقدان سینمای جهان یکی 
از بهترین فیلم هایی کــه با محوریت خبرنگاران 
ساخته شده »تمام مردان رئیس جمهور« محصول 
۱۹۷۶ به کارگردانی آلن جی پاکوال اســت. این 
فیلــم درباره تقلب انتخاباتی اســت که در زمان 
ریچارد نیکسون به رسوایی واترگیت مشهور شد و 
استعفای نیکسون را از ریاست جمهوری آمریکا در 
پی داشت. این فیلم نامزد هشت جایزه اسکار بود 

که چهار جایزه آن را دریافت کرد.
از فیلم های  قدیمی تر می توان به »منشــی همه 
کاره او« به کارگردانی هاوارد هاکس اشــاره کرد 
که به زندگی والتر برنز یک روزنامه نگار حرفه ای 
و اتفاقات زندگــی کاری اش می پردازد. همچنین 
»همشــهری کین« بــه کارگردانی اورســن ولز 
یکی دیگر از آثار شــاخص در این زمینه و درباره 
زندگی چارلز فاستر کین غول ثروتمند روزنامه دار 
است. نمونه های درخشان دیگری از این دست آثار 
نیز وجود دارد که به اختصار در ادامه به آن ها اشاره 
خواهیم کرد؛ فیلم معروف »تک خال در حفره« به 
کارگردانی بیلی وایلدر درباره روزنامه نگاری بدبین 
است که همه چیزش را از دست داده  و قصد دارد 
دوباره به شــغل پیشــینش در روزنامه ای بزرگ 
بازگردد. این فیلم از مهم ترین آثار ساخته شده با 

محوریت روزنامه نگاران است.

  فیلم های افشاگرانه
فیلم »شــبکه« بــه کارگردانی ســیدنی لومت 
داستان تشکیالت یک شبکه تلویزیونی را روایت 
می کند و به تأثیــرات تلویزیون در جامعه و نقد 
نظام سرمایه داری آمریکا می پردازد. »میدان های 
کشتار« به کارگردانی رولند جافه، داستان خبرنگار 
نیویورک تایمز را بازگو می کند که او را مخفیانه 
به شــهری می برند و در کنار دیگر روزنامه نگاران 
خارجــی به یک اردوگاه جنگلی منتقل  شــده و 
شــاهد اعدام عده ای از اســیران هستند. »اخبار 
تلویزیون« به کارگردانی جیمز ال، نگاهی عمیق به 
کسب و کار خبررسانی دارد. »شب بخیر و موفق 
باشید« به کارگردانی جرج کلونی درباره گزارشگر 
شبکه سی. بی. اس و کشمکش های او با جوزف 
مکارتی، ســناتور ایالت ویسکانســین را در سال 

۱۹۵۳  روایت می  کند.
»اســپات الیت« به کارگردانی توماس مک کارتی 
گروه هــای  قدیمی تریــن  از  یکــی  داســتان 

روزنامه نــگاری بوســتون گلــوب به نــام گروه 
روزنامه نــگاران اســپات الیت را روایت می کند و 
جدیدترین اثر تحسین شــده در این باره، فیلم 
»پست« به کارگردانی استیون اسپیلبرگ است که 
به پنهان کاری چهار رئیس جمهور ایاالت متحده 
آمریکا می پردازد. نخســتین رئیس زن واشنگتن 
پست و سردبیر این روزنامه وارد نبردی بی سابقه 
بین خبرگزاری ها و سران دولتی  می شوند تا اسناد 

مهمی از پنتاگون را افشا کنند.
البته به جز این فهرست، قطعاً فیلم های بی شماری 
هســتند که در ژانر بیوگرافی و داســتان زندگی 
افراد مشهوری ساخته شدند که سرنوشت آن ها با 
ماجرای عجیبی گره خورده و معمای آن با حضور 
خبرنگاری که به دنبال یافتن واقعیت و کشــف 
حقیقت است، گشوده می شود . حتی در ژانر کمدی 
هم از این دست فیلم ها بسیار است که نمونه بارز 
آن فیلم »مصاحبه« بــه کارگردانی اوان گلدبرگ 
است که در سال ۲۰۱۴ اکران شد. داستان فیلم 
درباره خبرنگاری اســت که پس از گذاشتن یک 
قرار مصاحبه با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، 
توسط سازمان ســیا آموزش می بیند تا او را ترور 
کند. این فیلم مورد انتقاد شدید کره شمالی قرار 
گرفت و منجر به انتشار بیانیه ای توسط کمیسیون 
دفاع ملی کره شمالی در محکوم کردن این فیلم 
و دولت آمریکا شد. حتی کمپانی سونی پیکچرز 
مورد حمله وسیع هکرها قرار گرفت و در نهایت 
فیلم با محدودیت اکران روبه رو و در برخی نقاط 

دنیا نمایش آن لغو شد.

 خبرنگار یا مزاحم گاه و بی گاه
هر چقدر در ســینمای دنیا به حضور خبرنگاران 
و ظرفیت آنان در خلق داســتان های دراماتیک 
توجه شده، اما ســینمای ایران کمترین بهره را 
از چنین ظرفیتی برده است. در اغلب فیلم هایی 
که روزنامه نگار یا خبرنگاری حضور داشته، وجود 
او محــدود به مزاحمت هــای گاه و بی گاه بوده و 
متأسفانه وجهه تالشگر و روحیه حقیقت طلبی او 
به حاشیه رانده شده و بیشتر او را در کسوت فردی 
مزاحم و پرســر و صدا تصویر کرده اند. نمونه بارز 
آن حضور آزاردهنده خبرنگاران در فیلم »هامون« 
اثر مشهور داریوش مهرجویی یا سماجت های گاه 

و بی گاه روزنامه نگاران فیلم »قرمز« به کارگردانی 
فریدون جیرانی است که جدا از احوال روحی سوژه 
داســتان، دنبال خوراک خبری برای روزنامه شان 
هستند. »تاراج« ایرج قادری، »دندان مار« مسعود 
کیمیایی، »زندگی خصوصی« محمدحسین فرح 
بخش، »آقای رئیس جمهور« ابوالقاســم طالبی و 
»قاتل اهلی« مسعود کیمیایی نمونه های دیگری 
از این آثار اســت که حضور کم فــروغ و بی تأثیر 
خبرنــگاران و روزنامه نگاران را در آن ها شــاهد 

هستیم..
با ایــن حال اما کمتر فیلمی بــا محوریت برمال 
کردن حقایق توسط خبرنگاران یا تصویر درست 
و معقولی از حرفه و پیشه آن ها ساخته شده است، 
اما اشاره به معدود فیلم هایی از این دست خالی از 

لطف نخواهد بود.
فیلم »سرب« به کارگردانی مسعود کیمیایی سال 
۱۳۶۷ ساخته شد و داستان خبرنگاری را روایت 
می کند که برای افشای حقیقت جان خود را هم 
فدا می کند. بازی ماندگار زنده یاد هادی اسالمی در 
این نقش، در تاریخ ســینمای ایران جاودانه شده 
است. »کلوزآپ« ساخته عباس کیارستمی تأکید 
بسیاری بر افشای حقیقت از سوی خبرنگاران دارد 
و داســتانش را هم برهمین اساس پیش می برد. 
علــی وزیریان نیز در فیلم »یک ســطر واقعیت« 
دســت روی موضوع مهمی گذاشته است، یعنی 
جذب خبرنگاران از سوی رسانه های خارج از مرز، 
بحران فروش و انتشــار مجــالت و دیگر مصائب 
پیش روی جامعه خبرنگاری، فیلمی که البته در 
اکران چندان موفق نبود و به نظر با دنیای واقعیت 

مطبوعاتی فاصله داشت.

»قرمز« فیلمــی تراژیک بــه کارگردانی فریدون 
جیرانی اســت که در حاشیه داستان اصلی، زوج 
خبرنگاری درگیر پرونده دادگاه شــخصیت های 
داستان شده و اهمیت ماجرا برایشان از دایره کار 
فراتر رفته و در روند پرونده تأثیرگذار می شــوند. 
یکــی از نکات مهم درباره »قرمز« این اســت که 
دقیقاً فیلم براســاس یک داستان واقعی ساخته 
شده و شاید بتوان آن را جزو معدود آثاری دانست 
که کامالً از بطن یک خبر در صفحه حوادث خلق 
شــده و این یکی از امتیازات مهم این فیلم است. 
»قرمز« یکــی از مهم ترین آثار دهه ۷۰ســینما 
اســت، اما با وجود اینکه جیرانــی خود از دنیای 
مطبوعات و روزنامه نگاری قدم به عالم فیلمسازی 
گذاشته، شخصیت روزنامه نگاران فیلمش بیشتر در 
دســت و پای کاراکترهای اصلی هستند و سرک 
کشیدن های گاه و بی گاهشان در زندگی زن و مرد 

فیلم گاهی آزاردهنده می شود.   

 خانه کاغذی روی پرده نقره ای
»پارتــی« به کارگردانی ســامان مقدم داســتان 
روزنامه نگار جوانی اســت که بر اثر چاپ مطلبی 
در نشریه خود به زندان می افتد و این امر موجب 
می شــود که دوســتان نزدیکش به تکاپوی آزاد 
کردن او بیفتند. فیلمی که شاید تا حدودی بتوان 
آن را در نشان دادن دغدغه های این حرفه موفق 
دانست. »یک روز بخصوص« به کارگردانی همایون 
اسعدیان هم داستان خبرنگاری را روایت می کند 
که به دلیل مشــکالت مالی بر سر دوراهی یک 
انتخاب در شغلش قرار می گیرد. روزنامه نگار فیلم 
را در سکانس های زیادی در تحریریه می بینیم، اما 
آنچه در این فیلم به نمایش درآمده با دنیای واقعی 

که ما با آن سروکار داریم، بیگانه است. 
»خانــه کاغذی« ســاخته مهدی صبــاغ زاده نیز 
داستان پدر و دختر روزنامه نگاری را روایت می کند 
که همپای هم کار می کنند و هیچ کدام به خاطر 
دیگری ازدواج نکرده اند. دختر در یک نشریه کار 
می کند و پدر هم بعد از مدتی دوباره دســت به 

قلم می شود.
تقریبــاً در اغلب ایــن فیلم ها جــان کالم درباره 
خبرنــگاران و روزنامه نگاران عنوان نشــده و یک 
تصویر کلیشــه ای و بعضاً دور از واقعیت از آن  ها به 

نمایش درآمده که به نظر می آید بیشتر ساخته ذهن 
فیلمسازان بوده اســت. نمونه ای دیگر از تصورات 
ذهنی و غیرواقعی درباره خبرنگاران و روزنامه نگاران 
در فیلم »پسر آدم، دختر حوا« به کارگردانی رامبد 
جوان است که در آن یکی از شخصیت های اصلی 
داستان زنی اســت که در یک نشریه کار می کند 
و با اســتفاده از نفوذ و قــدرت خود به عنوان یک 
روزنامه نگار حتی می تواند سرنوشت یکی از قوانین 
کشوری را تغییر دهد که مشخص است هیچ نسبتی 

با واقعیت فضای رسانه ای ایران ندارد. 

 چهره ای واقعی تر از خبرنگاران
شــاید یکی از نمونه های قابــل توجه در تصویر 
زندگــی و حیطه کاری یک روزنامه نگار ســریال 
»شــهرزاد« ساخته حســن فتحی باشد که اتفاقاً 
روایت داستان در یک بستر تاریخی مهم و حساس 
ارزش پرداختن به این سوژه را بیشتر کرده است. 
فتحی در انعکاس روحیه حســاس، نگاه تیزبین 
و جســت و جوگر فرهاد درســت به هدف زده و 

شخصیت قابل قبولی را به تصویر کشیده است.
نمونه موفق دیگر »کیف انگلیسی« ساخته زنده یاد 
ضیاءالدین دری است. »کیف انگلیسی« داستانی 
در دهه ۲۰ شمسی روایت می کند و در سیر روایی 
خود به مسائل سیاسی آن دوران و فرهنگ مردم 
و به ویژه طبقه روشنفکر جامعه می پردازد. منصور 
ادیبان کاراکتر اصلی این ســریال، روزنامه نگاری 
تحصیلکرده و روشــنفکر مملو از ایده های تازه و 
افکار آزادی خواهی و استقالل است اما در نهایت 
نماینده مجلس  شــده و با تطمیع انگلیســی ها 
وارد بازار داد و ســتدهای سیاســی می شود و از 
شــعارهایش فاصله می گیرد. شــاید در سینما و 
تلویزیون آثار دیگری هــم بوده که نقبی به دنیای 
اهالی رســانه زده باشند، اما آنچنان که باید گویای 
واقعیت های این شــغل و ویژگی های آن نیستند. 
این در حالی است که دنیای خبر و زندگی حرفه ای 
خبرنگاران و روزنامه نگاران پر از ســوژه های مهم و 
اتفاقات چالش برانگیزی است که می تواند برای یک 
فیلم نامه پرتعلیق و جذاب به کار گرفته شود، جدا از 
اینکه در جامعه مطبوعاتی کشور نیز روشنگری های 
بسیاری رخ داده که می توان آن را دستمایه ساخت 
فیلم های جذاب و دیدنی کرد. در حالی که سینمای 
اجتماعی ما صرفاً در مشــکالت خانوادگی، اعتیاد 
و بحران های زندگی زناشــویی خالصه شــده و با 
خیل عظیمی از فیلم های مشــابه در فرم و محتوا 
روبه روهستیم، حال آن که به خوبی می توان از چنین 
فرصتی بهره برد و از کانال پر پیچ و خم مطبوعات به 
آن ورود کرد. مضاف بر این بسیار ناامیدکننده است 
که اهالی سینما از پرداختن به این مهم غافل مانده اند 
و با وجــود  نمونه های موفق فیلم هایی با محوریت 
روزنامه نگاران و تأثیرات آن ها در فضای اجتماعی و... 
در سطح جهان اما باز هم در اغلب آثار تصویری که 
از این صنف می بینیم افرادی سمج، سطحی و فارغ 
از نگاهی عمیق و کاوشگرانه نسبت به مسائل هستند 
و اگر بخواهند آن ها را در موقعیتی ســخت تصویر 
کننــد صرفاً او را در دوراهی انتخاب حقیقت و یک 
موقعیت خاص و گمراه کننده نشان می دهند؛ چنان 
که نمونه های آن در سینما بسیار دیده شده است. 
این روزها سینمای ایران در ترافیک فیلم های به 
ظاهــر کمدی و اجتماعی گرفتار و ژانرهای دیگر 
به سادگی به فراموشی سپرده شده اند. پرونده های 
بسیاری وجود دارد که روزنامه نگاران و خبرنگاران 
نقش عمده ای در شکل گیری، روشنگری و احیای 
حقیقت آن داشته اند و همچنان خاک می خورند 
تا روزی فیلمسازی برای بازگو کردن داستانشان 

آن ها را بگشاید.

برش

قطعاً فیلم های بی شماری هستند 
که در ژانر بیوگرافی و داستان 
ساخته  مشهوری  افراد  زندگی 
با  آن ها  سرنوشت  که  شدند 
و  خورده  گره  عجیبی  ماجرای 
معمای آن با حضور خبرنگاری که 
به دنبال یافتن واقعیت و کشف 

حقیقت است، گشوده می شود

فرهنگوهنر/زهرهکهندل:احســان عبدی پــور، کارگردان 
ســینما درباره اینکه چرا امروز تلویزیون از فیلمسازان خوب خالی 
شــده در حالی کــه در دهه های پیش، بهترین اثر یک فیلمســاز 
در کارنامه کاری اش، ســریال هایی بوده که برای تلویزیون ساخته 
اســت، گفت: اکنون بدترین کارهایشان، ســریال های تلویزیونی 

است.
وی افزود: در این سال ها هر فیلمسازی از سینما به تلویزیون رفته، 
ضعیف ترین کارش را ساخته است چون سطح و شرایط کار کردن 
در ســینما متفاوت و ناگهان وارد کوچه تنگی همچون تلویزیون 

می شــوند که دستشــان خیلی جاها بسته اســت. این کارگردان 
خاطرنشــان کرد: یک جور ســهل انگاری در تلویزیون وجود دارد، 
مدیران ســازمان آماری کار می کنند و پول کمی  هم دارند. گاهی 
هم توجیهات ســطحی دارند که با چند تــا باکس آگهی در یک 
ســریال، حتی اگر آن سریال خیلی ضعیف باشد، پولش درمی آید. 
مدیران تلویزیون می گویند طبق آمارهایشــان ضعیف ترین سریال 
تلویزیون هم از یک برنامه تاک شو، مخاطب بیشتری دارد. به باور 
او، مدیران ســازمان صدا و سیما، ماشــین حسابی با قضیه محتوا 
در تولید برنامه های تلویزیونی برخورد می کنند و بیشتر به آمارها 

رجوع می کنند تا اتفاقات و جریانات اثرگذار.

احسان عبدی پور:

مدیرانتلویزیون
آماریکارمیکنند

چهره خبر

ادبیاتتلویزیون

آخرهفتهباجعبهجادویی

ردپای خبرنگاران در فیلم های سینمایی این هفته
کریمیصارمی:

نوجوانان باید ادبیات و هنر را با هم پیوند دهند
روابطعمومیسیما:به مناســبت روز خبرنگار، تلویزیون 
فیلم هــای متنوعی را برای پخش در ایام پایانی هفته در نظر 
گرفته که با محوریت خبرنگاران و روزنامه نگاران تولید شده 
است. فیلم سینمایی »دیده بان« به کارگردانی ابراهیم حاتمی 
کیا، پنجشنبه ســاعت ۲۳ و فیلم سینمایی »مزار شریف« به 
کارگردانی عبدالحســن برزیده، جمعه ســاعت ۱۶ از شبکه 
یک سیما پخش خواهند شــد. »مزار شریف« داستان کشتار 
دیپلمات های ایرانی در کنسولگری ایران در شهر مزار شریف 
افغانستان است که به دنبال هجوم نیروهای طالبان منجر به 
شــهادت ۱۰ تن از کارکنان کنسولگری ایران شد. همچنین 
فیلم سینمایی »قلب های واحد« به کارگردانی حسن کیراک، 
پنجشنبه ساعت ۱:۳۰ بامداد و فیلم تلویزیونی »خیال نقش« 
به کارگردانــی احمد فیضی، امروز  ســاعت ۸ صبح و فیلم 
سینمایی »جای نگرانی نیست« به کارگردانی تِیری بینیستی، 
فردا ســاعت ۰:۳۰ بامداد از شــبکه دو سیما پخش خواهند 
شد. همچنین فیلم سینمایی »افسانه درخت« به کارگردانی 
ج. آ. بایونز، فردا ســاعت ۸ ، فیلم سینمایی »امکان مینا« به 
کارگردانی کمال تبریزی، فردا ساعت ۱۷:۱۰ از شبکه دو سیما 

پخش خواهند شد. 
همچنین امروز فیلم های ســینمایی »مردی از جنس بلور« 
به کارگردانی ســعید ســهیلی ســاعت ۱۰، فیلم سینمایی 
»همدســت« به کارگردانی هاجیمه هاشــیموتو ساعت ۱۶ و 
فیلم سینمایی »زخم شانه حوا« به کارگردانی حسین قناعت،  

ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می شوند. 

فردا نیز فیلم های ســینمایی »ربوده شــده ۳« به کارگردانی 
الیور مگاتون ساعت ۱۰ دقیقه بامداد و فیلم سینمایی »وصل 
نیــکان« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا ســاعت ۱۴:۳۰ از 

شبکه سه سیما پخش می شوند. 
فیلم ســینمایی »خبرنگار خارجــی« بــه کارگردانی آلفرد 
هیچکاک ساعت ۱۰:۳۰ و همچنین فیلم سینمایی »تولد یک 
پروانه« به کارگردانی مجتبی راعی، امروز ساعت ۲۱ از شبکه 
چهار ســیما روی آنتن می روند. فردا فیلم سینمایی »جاذبه« 
به کارگردانی آلفونسو کوارون، ساعت ۲۱ از شبکه چهار روی 
آنتن می رود. همچنین فیلم ســینمایی »خداحافظ بوفانا« به 
کارگردانی بیل آگوست، فردا ساعت ۱۰ و فیلم سینمایی »به 
وقت شام« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا ساعت ۱۷ از شبکه 

افق پخش خواهند شد.

روابطعمومیکانونپرورشفکری:مدرس کارگاه 
عکاسی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان معتقد 
اســت باید تــالش کنیم بچه ها خودجــوش به حیطه  
ادبیات و هنر عالقه مند شــوند و آن هــا را با هم پیوند 

دهند.
علیرضا کریمی  صارمی  در حاشیه برپایی نمایشگاه آثار 
هنرجویان کارگاه عکاســی کانون با عنوان »قاب اول« 
گفت: از ســال گذشته که به عنوان مدرس کارگاه های 
عکاســی کانون دعوت شدم، طرح آموزشی را برای این 

دوره ها آماده و اجرا کردم.
وی افزود: معتقدم هر اتفاق هنری در حیطه  عکاسی یا 
هر هنر دیگری اگر بخواهیم با قدرت انجام شود باید از 

دوره  نوجوانی آغاز شود. 
بعد از شــروع کارگاه ها ابتــدا بچه ها را بــا دوربین و 
متعلقات آن آشــنا کردم و تالش کــردم تا خودجوش 
به حیطه ادبیات در هنر عالقه مند شوند و عکاسی را با 

ادبیات به هم ربط دهند.
وی یادآورشد: یکی از شعرهای فروغ فرخزاد را انتخاب 
و به هنرجویان توصیه کردم تا براســاس این شعر ابتدا 
نگاه خود را به رشته  تحریر درآورند و با توجه به نوشته  
خود، هر کدام پنج عکس بگیرند که از میان عکس های 
گرفته شــده، ۶۰ اثر انتخاب و در قالب نمایشگاهی در 

معرض دید عالقه مندان قرار گرفت.
نمایشــگاه »قاب اول« تا پایان مــرداد ۱۳۹۸ هر روز از 

ســاعت ۹ تا ۱۸ در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری 
کانــون پــرورش فکــری در تهــران پذیــرای عموم 

عالقه مندان است.
همچنین همزمان با برپایی این نمایشــگاه، نمایندگان 
انجمن عکاسی کانون از ۲۰ استان نیز در دوره آموزشی 
دو روزه شــرکت کردند و در دومیــن روز از این دوره، 
نماینــدگان انجمــن در قالب کارگاه عملــی با اصول 
و ویژگی های عکاســی با تلفن همــراه، خیال پردازی و 
تصــورات خیالی در تولید یک عکــس، الهام گرفتن از 
شعرهای قیصر امین پور، تمرین نوشتن با موضوع هایی 
از قبیل تهران، تابســتان، گرما، ترافیک، عشــق آشنا 
شــدند و در ادامه به شــکل عملی در پارک الله تهران 

عکاسی کردند.
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