
نابودیسرمایهگذارها
ســید عزت اهلل ضرغامی، رئیس ســابق 
سازمان صدا و سیما در حساب توییتری 
خــود از عملکــرد خصوصی ســازی در 
کشــور انتقاد کرد. ضرغامی با اشــاره به 
صحبت های رهبرمعظم انقالب در مورد 
جذب سرمایه گذار های خارجی در توییتر 
نوشت: »در شــرایطی که رهبر انقالب، 
مکرر بر راهبرد »حمایت از سرمایه گذاری« به ویژه از سوی خارجی ها و حتی 
آمریکایی ها پافشاری می کنند، عملکرد خصوصی سازی در کشور، از راهبرد 

»نابودی سرمایه گذاری های موجود« تبعیت می کند!«

بماندیادگاری
جمعی از نخبگان و اســتعدادهای برتر 
علمی کشــور، صبح دیــروز با حضور در 
حسینیه امام خمینی)ره( با رهبر معظم 
انقالب دیــدار کردند. در کنار بخش های 
مختلــف صحبت های رهبــری که نقل 
محافل مجازی شده است، تصویر جالبی 
هم از این مراسم در فضای مجازی منتشر 
شده که حسابی مورد توجه کاربران قرار گرفته است. این تصویر نشان می دهد 
یکی از نخبه های کشورمان با فرزند نوزادش در این مراسم شرکت کرده است. 
یکی از کاربران درباره این تصویر نوشته است:»این عکس بمونه یادگاری برای 
کســایی که تشکیل خانواده، مادر شدن و عشــق ورزیدن رو مانع پیشرفت 
می دونن«. کاربر دیگر هم نوشــته اســت:» اگه مدافعان حقوق زن ناراحت 

نمی شن که ایشون هم مادره، هم نخبه«.

گفتوگویعوامل»ترورخاموش«بامردم
سپیده خداوردی، هنرپیشه سریال ترور 
خاموش که این روزها سروصدای زیادی 
در فضــای مجازی به پا کرده، با انتشــار 
تصویری از حضــورش در روابط عمومی 
سازمان صدا و سیما در توییتر نوشت:»در 
واحد مخاطبان ۱۶۲ هســتیم و در حال 
مکالمه با بیننده های سریال ترورخاموش، 
خیلی ممنون که ما رو می بینید. برنامه بعدی هم یک نشست خبری در مورد 

همین سریال هست که عوامل سریال حضور دارند«.

درراهحسین)ع(
روز گذشــته از دیوارنگاره جدید میدان 
این  ولیعصــر رونمایی شــد. عنــوان 
است  یجمعنا«  »الحســین  دیوارنگاره، 
و توســط خانه طراحان انقالب اسالمی 
دیوارنگاره  این  اســت.  طراحی شــده 
که در زمینه اتحــاد ملت ها در اربعین 
طراحی شده، حســابی مورد استقبال 
کاربران فضای مجازی قرار گرفته است. در ادامه چند نمونه از توییت های 
منتشــر شــده توســط کاربران را می خوانید: » دیوارنگاره  جدید میدان 
ولیعصر)عج( بی نظیره. در »راه حســین« ملیــت، قومیت، مرز و پرچم ها 
رنگ می بازه و همه »حســینی« می شوند... صد فتنه در عراق و یمن هم 

بپا شود/ ما را حسین دور خودش جمع می کند«.

دیبامووی، هستی دانلود، فیلم تو   محمدتربتزاده
مووی، فردا دانلود، 30نما و خیلی از سایت های معروف 
دیگر که در زمینه »دانلود فیلم« فعالیت می کنند، برای 
خوره های فیلم و سریال از آب و غذا حیاتی تر به حساب 
فیلتر  به  »نه  مجازی  کمپین  اعضای  را  این  می آیند! 
قول  به  که  کسانی  می گویند.  فیلم«  دانلود  سایت های 
دانلود  خماری  در  است  هفته  یک  از  بیشتر  خودشان 
ایرانی  سایت های  که  حاال  مانده اند.  دنیا  روز  فیلم های 
ارائه دهنده فیلم های روز دنیا بسته شده اند، خیلی  هایشان 
حتی حاضرند بابت دانلود هر فیلم از سایت های خارجی، 
چند دالر بپردازند، اما تحریم ها به آن ها اجازه تبادل مالی 
با سایت های خارجی را نمی دهد. به همین خاطر دست 
به دامن کمپین های توییتری و اینستاگرامی شده اند تا 
دادستانی را مجاب کنند مجوز فعالیت سایت های دانلود 

فیلم را یک بار دیگر صادر کند. 

 مثل »تاینی موویز«
حدود ۱0 روز پیش بود که روند به روزرسانی بزرگ ترین 
ســایت های دانلود فیلم در کشــورمان متوقف شد. چند 
ساعت بعد هم لینک های دانلودشــان از کار افتاد و آخر 
سر هم به طور کلی از دسترس خارج شدند. شایعه فیلتر 
شدن این ســایت ها بالفاصله در فضای مجازی سروصدا 
به راه انداخت و صاحبان برخی از ســایت های مســدود 
شــده اعالم کردند مشکلی که برایشان پیش آمده دقیقاً 
مشــابه مشکلی اســت که حدود دو ســال پیش دامن 
»تاینی موویز« بزرگ ترین ســایت دانلود ایرانی را گرفته 
بود. تاینی موویز در آن ســال ها آن قدر گل کرده بود که 
ماهانه چند ۱0 میلیارد گردش مالی داشــت، گروه دوبله 
اختصاصی استخدام کرده بود و حتی بعضی از دوبله هایش 
از صداوســیما پخش می شد، اما یکباره از دسترس خارج 
شد و عوامل گرداننده اش دستگیر شدند. بعدها البته اعالم 
شد فعالیت این سایت به دلیل نداشتن مجوز و همچنین 

انتشار فیلم های مستهجن متوقف شده است. 

 متهمان درجه اول
صاحبان ســایت های تعطیل شــده، خیلی از عشق های 
فیلم و سریال و کاربران فضای مجازی انگشت اتهامشان 
را گرفتند به سمت تلویزیون های اینترنتی داخلی. دقیقاً 
همان اتهامی که در زمان بسته شدن سایت »تاینی موویز« 
هم علیه تلویزیون های اینترنتی مطرح شد، اما هیچ وقت 
به اثبات نرسید. منظور از تلویزیون های اینترنتی هم همان 
شــرکت هایی هستند که در ازای گرفتن مبلغ مشخصی 
از مخاطبانشان، به آن ها اشتراک چندماهه می فروشند و 
مخاطبان هم با نصب نرم افزار های مربوط به این شرکت ها 
می توانند از طریق اشتراکشان، به طور نامحدود فیلم تماشا 
کنند. اما از آنجایی که سایت های دانلود، همان فیلم ها را 
به طور رایگان در اختیار مخاطبان می گذارند، کمتر کسی 

سراغ این تلویزیون های داخلی می رود.
این بار متهمان اصلی »نماوا«، »فیلیمو« و »فیلم نت« 
بودند. ســه تلویزیون اینترنتی که بیشترین مخاطب را 
نسبت به ســایر تلویزیون های اینترنتی دارند. صاحبان 
ســایت های تعطیل شــده و کاربران فضــای مجازی 
معتقــد بودند شــکایت نماوا و فیلمیو موجب شــدند 
ســایت های دانلود فیلم تعطیل شود تا بازار انحصاری 
بــرای تلویزیون هــا اینترنتی ایجاد شــود و فیلمبازها 
مجبور شــوند برای تماشــای فیلم مورد عالقه شان به 

تلویزیون های اینترنتی پول بدهند. 

 شکایت بین المللی
آن طور که خبرگــزاری »رویداد ۲4« اعالم کرده، فیلیمو 
متعلق به شــرکت صبــا ایده به مدیریــت محمد جواد 
شــکوری مقدم اســت؛ جوانی که به جز فیلیمو، آپارات، 
کلــوب، میهن بالگ و صبا وِیژن را هــم راه اندازی کرده 
و خودش می گویــد از طریق کمک های شــرکت ایران 
سیستم توانسته این سایت های اینترنتی را راه اندازی کند. 
در بررسی شرکت ایران سیستم فقط نام برادران او دیده 
می شود که مدیرعامل و از اعضای هیئت مدیره است. باز 
هم طبق ادعای رویداد۲4، فیلم نت و نماوا هم متعلق به 
کسانی هستند که با حمایت شرکت های مختلف اینترنتی 
و ســرمایه گذارهای بزرگ توانسته اند برای خودشان اسم 
و رسمی دســت و پا کنند.انتشار این اطالعات در فضای 
مجازی کافی بود تا رانت خواری هم به اتهام های احتمالی 
تلویزیون هــای اینترنتی اضافه شــود. کار حتی به جایی 
رسید که کاربران به صفحه های مجازی این تلویزیون های 
اینترنتی حمله کردند و این تلویزیون ها هم مجبور شدند 
به طور موقت صفحه های مجازی شــان را قفل کنند. بعد 
از ایــن، کمپیــن تحریم این تلویزیون هــا کلید خورد و 
انبوهی از مخاطبانشان ریزش کردند. صاحبان سایت های 
مسدود شــده اما انگار قصد بی خیال شــدن نداشتند و 
می خواستند هرطور شــده انتقامشان را از تلویزیون های 
اینترنتــی بگیرند، بــه همین خاطر کمپیــن جدیدی 
تشکیل دادند که وظیفه اش شکایت از این تلویزیون های 
اینترنتی در ســطح بین المللی بــود! اعضای این کمپین 
به طور هماهنگ شــروع به ارسال ایمیل به شرکت های 
فیلم ســازی معتبری مثل نت فلیکس، دیزنی و پارامونت 
کردند تا به این شــرکت ها اطالع دهند که تلویزیون های 
اینترنتی ایرانی، فیلم های تولید شده در این کمپانی ها را 
بدون پرداخت هزینه های مربوط، به ایرانی ها می فروشند! 
همین اآلن اگر به صفحه های اینستاگرامی این شرکت های 
فیلم ســازی مراجعه کنید با انبوهی از کامنت های ایرانی 
مواجه می شوید که از این شرکت ها می خواهند به فعالیت 

غیرقانونی تلویزیون های اینترنتی ایرانی رسیدگی کنند!

 دعوای خاله زنکی
درحالی که خیلی ها فکر می کردند شــرکت های بزرگ 
دنیا به این دعوای خاله زنکی میان صاحبان ســایت های 

مســدود شــده و صاحبان تلویزیون های اینترنتی ورود 
نخواهند کرد، شرکت بزرگ »نتفلیکس« بیانیه ای مجازی 
علیه تلویزیون های ایرانی صادر کرد. نتفلیکس نوشته بود: 

»تلویزیون ایرانی نماوا از ما دزدی می کند«! 
در این میان اما تلویزیون های اینترنتی بارها بیانیه صادر 
کرده و اعالم کردند که نقشــی در ماجرای مسدود شدن 
ســایت های دانلود فیلم ندارند و صاحبان این ســایت ها 
بایــد ماجرا از طریق وزارت ارتباطات پیگیری کنند. وزیر 
ارتباطات هم توپ را در زمین دادستانی انداخت و در صفحه 
توییترش نوشت:»وهلل بسته شدن سایت های دانلود فیلم 
به من مربوط نیست. دادستانی به ارائه دهندگان خدمات 
میزبانی وب دســتور داده. این وســط من هیچ کاره ام«.

 مافیای فیلترشکن ها
پس از این بود که نامه دادســتان کشور به »شرکت های 
ارائه دهنده خدمات میزبانی« در فضای مجازی منتشر شد. 
دادستان کشور در این نامه از شرکت های مرتبط خواسته 
بود از ارائه هرگونه خدمات به دامنه های اینترنتی مشخصی 
که تقریباً تمامشان سایت های دانلود فیلم بودند، خودداری 
کنند. دلیل درخواســت دادستان هم ظاهراً منشأ قانونی 
داشــته و ربطی به دعواهای خاله زنکی ندارد. آن طور که 
فعاالن این حوزه گفته اند، طبق قانون، شرکت های میزبانی 
فقط تا ظرفیت معینی می توانند به ســایت ها ســرویس 
بدهند اما سایت های دانلود فیلم برای بارگذاری فیلم های 
حجم باال، با پرداخت مبالغ هنگفت به شرکت های میزبان، 
قانون را دور زده و سرویس های مازاد دریافت می کرده اند. 
با اینکه پس از انتشار نامه دادستان کشور، پشت پرده های 
مسدود شدن سایت های دانلود فیلم برای کاربران فضای 
مجازی رو شــده و مشخص اســت که ماجرا آن طور که 
خیلی از کمپین ها و جار و جنجال سازها می گویند نیست، 
اما برخی کمپین ها هنوز اخبارشان در فضای مجازی داغ 
است و آن طور که کارشناســان پیش بینی کرده اند، اگر 
تعطیلی این سایت ها ادامه پیدا کند و مسئوالن فکری به 
حال سر و سامان دادن به فعالیت های آن ها در چارچوب 
قانون نکنند، ســایت های دانلود فیلم سرورهایشــان را 
به خارج از کشــور انتقال می دهند. این موضوع عالوه بر 
خروج بی رویه ارز از کشــورمان، موجب رونق گرفتن بازار 
فیلترشکن های خارجی و پر شدن جیب مافیای آن می شود. 

رکوردهایاربعینی

قدسزندگی:شــور و شــین حســینی به کنار، این را عاشقان حسین)ع( 
قرن هاست که در دل و سر دارند. از همان زمان که »جابر« سر از پانشناخته 
خودش را به صحرای کربال رساند، این شور و حال نیز پا به پای عالقه مندان 
به اهل بیت)ع( تمام تاریخ را دویده و هروله کنان خودش را رســانده است به 
امسال. گفتن و نوشتن از رکورد و رکوردشکنی های مراسم پیاده روی اربعین 
اما چند ســالی است که در رسانه ها باب شــده است. یک دلیلش هم شاید 
تهدید های شدید امنیتی چند سال پیش باشد که سبب شد همه رسانه های 
غربی، انتظار داشته باشند با وجود وحشت آفرینی تروریست ها در عراق، موج 
زائران پیاده اربعین، هر ساله رو به کاستی بگذارد و کم کم آرام بگیرد. ماجرا اما 
دقیقاً بر عکس شد و دریای عاشقان پیاده، سال به سال، پر موج تر و خروشان تر 
به کربال و اربعین رسید. نخستین بار هم باز خود رسانه های آن طرفی بودند 
که از ثبت رکوردهای اربعینی گفتند. »فارس« در باره همین رکوردها مطالب 

جالبی را منتشر کرده که بخشی از آن را می خوانید:
»از ســال ۹4 معلوم شد پیاده روی اربعین از نظر جمعیت رکورد زده و عنوان 
شــلوغ ترین گردهمایی ساالنه جهان را بدست آورده است... در حالی که سال 
۹3 جمعیت زائران به ۲0 میلیون نزدیک شده بود، سال ۹4 جمعیت را ۲۲ تا 
۲۶ میلیون نفر تخمین زدند... از آن سال نیز مراسم پیاده روی اربعین هر بار با 
جمعیتی بیش از ۲0 میلیون نفر برگزار می شود... پیاده روی اربعین زائرانی از 
بیش از ۷0 کشــور جهان دارد که این هم خودش رکوردی به حساب می آید. 
جالب اینکه هر ســال زائرانی از کشورهای سوئد، دانمارک، آمریکا، انگلستان، 
اتریش، فنالند، آرژانتین، کلمبیا، روســیه و استرالیا نیز در پیاده روی اربعین 
حاضرند. رکورد طوالنی ترین راهپیمایی جهان هم متعلق به مراســم اربعین 
است. مسیرهای اصلی سفر زائران به کربال بیش از ۶40 کیلومتر طول دارند... 
بزرگ ترین مراســم اطعام جهان را هم در همین مراسم پیدا می کنید، یعنی 
حدود ۷00 میلیون وعده غذا شامل صبحانه، ناهار، شام و همچنین میان وعده 
بین زائران اربعین توزیع می شود... مثالً این میزان وعده غذایی رایگان را مقایسه 
کنید با کمک های غذایی که در حوادث بزرگ از ســوی نهادهای بین المللی 
فراهم می شود و در باالترین حدس به 5 میلیون وعده می رسد! شلوغ ترین نماز 
جماعت جهان نیز با حضور نمازگزارانی از 30 کشور جهان در صف های چند 
کیلومتــری در روز اربعین و پیرامون حرم های مطهر اباعبداهلل)ع( و ابوالفضل 
العباس)ع( خوانده می شــود... مسیرهای پیاده روی اربعین میزبان بزرگ ترین 
تجمع خدمات داوطلبانه و رایگان در دنیاســت. در واقع در پیاده روی اربعین 
بیشــترین میزان کار داوطلبانه در یک رویداد اتفاق می افتد. بیش از ۱۷ هزار 
موکب و مهمانسرا در مسیرهای پیاده روی اربعین برای پذیرایی و اطعام زائران 
و ارائه خدمات بهداشــتی، درمانی و رفاهی بر پا می شود. اربعین از نظر تنوع 
مذهبی شــرکت کنندگان، متکثرترین آیین مذهبی جهان است. شیعیان و 
سنی ها در کنار مسیحی و کلیمی و زرتشتی و بودایی و ایزدی... در این مراسم 
شرکت می کنند...«. با همه این رکوردها اما آخرین رکوردی که یادآور می شویم، 
متفاوت ترین رکوردشــکنی جهان هم محسوب می شود. عظمت این خیزش 
جهانی را خیلی از رسانه هایی که نخستین بار و به ناچارحرف از رکوردشکنی 
اربعین زدند، چندان تاب نمی آورند چون بر اساس آمار، اخبار پیاده روی اربعین 

پُرسانسورترین رویداد خبری جهان در نوع خودش به شمار می رود!

 مجازآباد
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ورزش
دومینبازیشاگردانویلموتس
درراهرسیدنبهجامجهانی

 »ایران - کامبوج« 
پس از 47 سال 

مجیدخداییدرگفتوگوباقدس:

هدفمان کسب قهرمانی 
کشتی برای خراسان است

گفتوگوبامحمدرضاسرشاردرپییکاتفاقخوبادبی

انتشار کتاب صوتی را جدی بگیریم

اشتباهیهستیم،نیستیم...؟
رقیهتوسلی: یک: به این عالقه سال هاست گرفتارم. فرقی هم ندارد با چه کسی، 
به کدام رســتوران یا کافه گذرمان بیفتد، چون باز آش همان آش و کاسه همان 
کاســه است.چطور؟ از این لحاظ که دقیقاً دوسوم حواسم جای دیگریست.کجا؟ 
پشت صحنه رســتوران، آنجا که می شویند و می پزند، پیش سرآشپزها و کمک 
آشــپزها.یادم می آید آن وقت ها توی کالسمان تنها دانش آموزی که می خواست 
سرآشپز باشد، من بودم.قصه عجیبی هم نداشت. جرقه اش از زمانی زده شد که 
چند باری رفتیم محل کار یکی از اقوام که غذاپز هتل بود. آنجا قابلمه های بزرگ 
جوشان، زنان و مردان پزنده، اجتماع رنگ ها و عطرها و وسایل عدیده پخت و پز، 

هوش از سرمِن دختربچه پراند و عاشقم کرد.
دو:»بهاره« دعوتم کرده رستوران. یکجورهایی پاتوقش است از بس اجاق خانه را 

روشن نمی کند و آشپزی افتاده تَه َمه های فهرست روزمره اش.
نشسته ایم و طبق معمول زوم کرده ام روی آسانسوری که چرخ ها و گارسون ها با 
آن از آشــپزخانه می آیند. در حال حّظ و کشفم که گارسونی لیوان شربت را وِل 
می دهد روی لباس رفیق جان. برای اینکه مراتب تشــریفات انجام شود، مسئول 
ســالن راهنمایی مان می کند طبقه باال.با یک آدِم ســراپا نُچ شده، گذرم دوباره 
می افتد به دنیای مطبخ خانه... دیوانه وار خوشحالم و روبه روی دیدنی های دلخواه 

ایستاده ام که پرسنل همراهی کننده تا سرویس خدمه، عذرخواهی می کند.
در جواب می گویم: شغلتان را دوست دارید؟با چند ثانیه تعلل و ورانداز می گوید: 
من فوق لیسانس فالن رشته ام، اینجا ایستاده ام پای پیازداغ و تزئینات و خروجی 
غذا... نه، معلوم اســت که دوست ندارم... شما چطور، شاغلید؟کلّه تکان می دهم، 
اگر ترجمه و نوشتن جزو مشاغل به حساب بیایند، بله... اما قلبم را از بچگی توی 
آشپزخانه رستوران جا گذاشته ام.عاقل اندرسفیه نگاهم می کند: خوش به حالتان... 
من شــیفته روزنامه نگاری ام... درد می کند سرم برای تب و تاِب سوژه ها و اخبار... 
نه این طور رسوب کرده هر روز بیایم پیازها را خاللی کنم و به تفت زرشک ها و 

کشمش ها دل بدهم و چشمم، کره ها را بپاید که نسوزند.
سه:شــبیه کودک لجبازی که رضایت نمی دهد، هوش و حواسم را کشان کشان 
ســوار آسانسور می کنم.»بهاره« غرق شده اســت توی آینه... من غرق شده ام در 
خیال.به این فکر می کنم شاید حق با او باشد و اگر جایمان عوض می شد عجیب 

به نفع همه بود؛ من، ایشان، خوانندگان، خورندگان.
چه می دانم... مثالً شاید او اگر قلم دستش می گرفت، صفحه و ستون را گلباران 
می کرد و من هم عاشقانه های قلبم را همراه زردچوبه و دارچین می پاشیدم روی 

پیازها و مادرِ مشتی ترین قورمه ها و خورشت بادمجان های شهر می شدم.

مصاحبهداغمسی
 می خواستم 

از بارسلونا جدا شوم!
 کاپیتان 3۱ ساله بارسلونا در مصاحبه ای

مفصــل در مورد تمامی مســائل 
پیرامون خود صحبت کرده است؛ 
از نیمار تا جدایی رونالدو از رئال 
و لیــگ قهرمانــان و همین طور 
افشاگری جدیدی در مورد اینکه 
زمانــی می خواســته از جمع آبی 

و اناری پوشــان جدا شــود. صادقانه 
بگویم تصور می کــردم اگر انتقال 

نیمار به بارســلونا در تابستان 
امسال نهایی نشود، او حتماً 
مادرید خواهد  رئــال  راهی 
می کردم  احساس  زیرا  شد، 
وی به دنبال جدایی از پاری 
سن ژرمن است. خود نیمار 

در این خصوص ...

باور می کنید؟

روزمره نگاری
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هاشم رسائی فر: چراغ لیگ برتر کشتی باشگاه های 
کشــور از هفته آینده با جــدال آزادکاران روشــن 
می شود. هشت تیم حاضر در این رقابت ها در دو گروه 
چهار تیمی بیست و سوم مهر رو در روی یکدیگر قرار 
خواهند گرفت. در لیگ امسال کشتی گیران »هشتگ 
تا ثبت جهانــی توس«که تا پیش از ایــن با نام هیئت 
کشتی خراســان رضوی در لیگ دســته اول کشتی 
می گرفتند با ســر و شــکلی جدید و با هدایت مجید 
خدایی به روی تشــک خواهند رفت. خدایی به شهر 
خودش برگشــته تا به همراه کشــتی گیرانی از دیار 
خراســان از ســکوی قهرمانی لیگ باال برود. هرچند 
که خودش می گویــد کار در لیگ امســال به مراتب 
سخت تر از همیشه است و از مجموع هشت تیم حاضر 

حداقل 6 تیمش مدعی اند.

رقابت تنگاتنگ
قهرمان ســوم مســابقات جهانی 2002 در این باره 
عنوان داشــت: رقابت های لیگ امســال بــه اعتقاد 
خیلی از اهالی کشــتی جذابیت های زیادی خواهد 
داشــت چرا که همه تیم های حاضــر در لیگ خوب 
بسته شده اند و به نوعی مدعی اند به راحتی می شود 
گفت 6 تیم از تیم ها حریفان قــدری برای همدیگر 
خواهند بود در حالی که ســال های گذشــته جنگ 
بر سر قهرمانی و باال رفتن از ســکوی بین دو یا سه 

تیم بود.

یک مشت ستاره
سرمربی تیم »هشــتگ تا ثبت جهانی توس« در مورد 
ترکیب نهایی ایــن تیم برای حضــور در رقابت های 
لیگ برتر کشــتی آزاد گفت: تاکنون کشــتی گیرانی 
از جملــه یونس سرمســتی، دانیال حجتــی، محمد 
نامجومطلــق، ابوالفضــل حاجی پور، امیرحســین 
مقصودی، محمد مهدی یگانه جعفری، امیرحســین 
متقی، ایمــان رحمانی زاده، محمد نخودی، حســن 
یزدانــی، علیرضاکریمی، مصطفی نجفی، اســماعیل 
محمودی، میثم مصطفی جوکار، اســماعیل نجاتیان 
و جعفر شــمس ناتری قطعی شده است که به ترکیب 
باید جبرییل حسن اف کشتی گیر عنوان دار تیم ملی 
آذربایجان را هم اضافه کرد کــه با ثبت قراردادش به 

زودی در تمرینات تیم اضافه خواهد شد.

هدف ما سکو است
مجید خدایی در پاسخ به این پرســش که چرا با ترکیب 
کاماًل خراسانی در لیگ حاضر نشدید اظهار کرد: در حال 
حاضر چهار کشتی گیر از جمله مصطفی نجفی، اسماعیل 
محمودی ، اسماعیل نجاتیان و امیر حسین متقی را که از 
کشتی گیران خوب استان هستند را در ترکیب تیم داریم 
ضمن اینکه یک کشتی گیر دیگر در سنگین وزن مورد نظر 
ما هست و در تمرینات تیم حضور دارد که در صورت تأیید 
فنی و رضایت از شــرایط و آمادگی اش به عضویت تیم در 
خواهد آمد. اما در توضیح اینکه چرا با ترکیب بومی ها شرکت 
نکردیم باید عنوان کنم که ما این تجربه را همین لیگ سال 
قبل داشتیم که متأسفانه به دلیل ناآماده بودن کشتی گیران 
بومی نتوانستیم نتایج قابل قبولی بدست آوریم و نتیجه آن 
بی رغبتی کشتی دوستان به حضور در سالن محل مسابقات 

و مواردی از این دست شد.
وی در ادامه افزود: با اینکه نگاه ما به کشتی گیران بومی 
به عنوان سرمایه کشتی استان ویژه خواهد بود این نکته 
را هم نباید از قلم بیندازیم که برای ســربلندی کشتی 

استان و اینکه نتیجه این تیم به نام کشتی خراسان ثبت 
خواهد شد از ظرفیت کشــتی گیران مطرح کشورمان 
اســتفاده کرده ایم تا به هدفمان که حضور بر ســکوی 
قهرمانی لیگ است دســت پیدا کنیم هرچند سخت اما 

تالشمان را خواهیم کرد تا این مهم اتفاق بیفتد.

ورود یزدانی به مشهد
سرمربی تیم کشتی »هشــتگ تا ثبت جهانی توس« در 
مورد حضور حسن یزدانی کشتی گیر مطرح کشتی ایران 
و جهان در تمرینات این تیم گفت: حسن یزدانی پس از 
اتمام رقابت های قهرمانی جهان مدتی استراحت داشت 
که با سپری شدن این زمان از روز پنجشنبه )امروز( در 
اردوی تیم که از شانزدهم مهر در خانه کشتی مشهد آغاز 
شده است حاضر می شود و به همراه سایر کشتی گیران 

تمریناتش را ادامه خواهد داد.

 جذب جبرییل حسن اف
خدایی همچنین اظهار کرد: برای تقویت نماینده کشتی 

خراســان رضوی در لیگ امسال با مســاعدت خوبی که 
شخص رئیس هیئت کشتی استان داشتند توانستیم یکی از 
بهترین کشتی گیران جهان یعنی جبرییل حسن اف را که 
از مهره های تأثیرگذار در تیم ملی کشتی آذربایجان است را 
جذب نماییم که این کشتی گیر نیز همان طور که عنوان شد 

به زودی در تمرینات تیم حاضر خواهد شد.

دعوت عمومی
وی با دعوت از همه اهالی کشــتی استان و پیشکسوتان 
صاحب نظر برای حمایت از نماینده خراسان رضوی در 
لیگ برتر کشتی باشگاه های کشور گفت: همه به این امر 
واقفیم که در کادر فنی و مدیریتی تیم تعداد محدودی 
از افراد می توانند حضور داشته باشند و نمی شود از کمک 
مستقیم همه دوستداران کشتی بهره برد اما انتظار این 
است که همه اهالی کشتی اســتان دست به دست هم 
بدهیم تا نماینده اســتانمان در رقابت های پیش رو به 
موفقیت دست پیدا کند وکشــتی خراسان یک بار دیگر 

صاحب افتخار شود. 

مجید خدایی در گفت وگو با قدس:

هدفمان کسب قهرمانی کشتی برای خراسان است

سولسشر و درخواست فروش 9 بازیکن 
ورزش: یونایتد از هشت بازی صاحب 9 امتیاز است و با قرار گرفتن در رده دوازدهم، 
تنها دو امتیاز تا منطقه ســقوط فاصله دارد. این بدترین شروع یونایتد در 30 سال 
گذشته است. سولسشر در شرایطی فصل را شروع کرد که از تیم خود رضایت کامل 
را نداشت. او تابستان خواهان جدایی 9 بازیکن شده بود اما بدون احتساب الکسیس 
سانچس و کریس اسمالینگ که قرضی راهی اینتر و رم شده اند، هنوز سه بازیکنی 
که مرد نروژی روی آن ها حساب نمی کرد، در یونایتد حاضر هستند. او مسئول تمام 

این اتفاقات را »اد وودوارد«، مدیر اجرایی یونایتد می داند.

عثمان دمبله ال کالسیکو را از دست داد
ورزش: عثمان دمبله ستاره فرانسوی بارســلونا به دلیل توهین به داور در جریان 
بازی با سویا دو جلســه از همراهی آبی اناری ها محروم شد و در ال کالسیکو حاضر 

نخواهد بود.
بارسا برای کارت قرمز دمبله تقاضای فرجام داده بود و با ارائه اسنادی مدعی شده بود 
که دمبله هیچ توهینی به داور نکرده است اما کمیته انضباطی دالیل بارسا را کافی 
ندانست و بر اســاس اصل 117 آیین نامه، جریمه ای دو جلسه ای را متوجه دمبله 

کرد. بارسا اکنون می تواند کار را به استیناف و نیز دادگاه حکمیت ورزشی بکشد. 

امباپه و خروج از اردوی تیم ملی فرانسه
ورزش: کلیان امباپه، فوق ستاره فرانسوی پاری ســن ژرمن، در چند هفته اخیر 
از ترکیب این تیم به دلیل مصدومیت دور بوده اســت. او کــه در مقطعی با بهبود 
مصدومیت به تمرینات پی اس جی بازگشــته بود، پس از بــازی این تیم در لیگ 
قهرمانان اروپا مقابل گاالتاسرای نیز دچار مصدومیت شد. این اتفاقات حاال سبب 
شــده که امباپه اردوی تیم ملی فرانســه را به دلیل مصدومیت ترک کند. با این 
شــرایط او دو بازی خروس ها در انتخابی یورو 2020 مقابل ایســلند و ترکیه را از 

دست خواهد داد.

استفانو پیولی سرمربی میالن شد
ورزش: باشگاه میالن در تصمیمی عجیب و غیرمنتظره پس از حدود سه ماه فعالیت 
با مارکو جامپائولو، تصمیم به اخراج وی گرفت و همان طور که پیش بینی می شد این 

باشگاه امروز اعالم کرد رسماً با استفانو پیولی به توافق رسیده است.
پیش از انتصاب استفانو پیولی، نام های زیادی از جمله آرسن ونگر، مکس آلگری و 
البته لوچانو اسپالتی برای هدایت میالن مطرح شده بود، اما در نهایت سرمربی سابق 
اینتر هدایت رقیب همشهری را بر عهده گرفت. اســتفانو پیولی اکنون با توافق دو 

ساله به میالن پیوسته است.

حمید رضا خداشناس: تیم ملی کشورمان در دومین 
بازی خود در راه رسیدن به جام جهانی عصر امروز از ساعت 
ساعت 17 در ورزشگاه آزادی با قضاوت  پرنجال بنرجی داور 
هندی به مصاف حریف ناشــناخته کامبوج می رود. ملی 
پوشان کشورمان  راه خود برای حضور در جام جهانی 2022 
قطر و جام ملت های آسیا 2023 چین را از هنگ کنگ آغاز 
کردند. تیم ملی که مارک ویلموتس بلژیکی را روی نیمکت 
خود می بیند، بعد از برتری مقابل هنگ کنگ در دومین 
بازی خود باید از کامبوجی پذیرایی کند که یک تساوی 
برابر هنگ کنگ و شکست یک بر صفر برابر بحرین حاصل 

کارش در دو بازی قبلی اش بوده است. 

نگاهی به حریف ناشناخته 
تیم ملی فوتبال ایران در حالی به مصاف تیم ملی کامبوج 
می رود که برای سومین بار در تاریخ است که با این حریف 
بازی می کند. تیم ملی کشورمان پیش از این دو بار و آن هم 
در رقابت های جام ملت های آسیا 1972)17 اردیبهشت 
1351 ( با تیم کامبوج بازی کرده است که هر دو بار موفق 
به شکست این تیم شده است. حال امروز پس از 47 سال 
بار دیگر تیم های ایران و کامبوج برابر هم قرار می گیرند. 
هدایت کامبوج بر عهده فلیکس دالماس آرژانتینی است 
و هیچ بازیکن مطرحی در این تیم وجود ندارد. کامبوج در 
لیست نفراتش تنها یک لژیونر دارد و آن چان واتاناکا مهاجم 
شماره 11 این تیم است که در رقابت های لیگ مالزی بازی 
می کند. این تیم در آســیا روی پله سی و هفتم قرار دارد. 
پایین تر از تیم هایی چون افغانستان، مالدیو و نپال! قطعا 
چنین تیمی را باید حریف تمرینی ساده برای تیم ملی پیش 

از دیدار با بحرین دانست. 

هوندا جذاب ترین میهمان 
یکی از جذابیت های تیم ملی کامبوج برای دیدار با ایران 
حضور »کیســوکه هوندا«، ستاره اســبق تیم ملی ژاپن و 
باشگاه آث میالن در کادر مربیگری این تیم است. ستاره 
سامورایی ها در جام های جهانی 2010، 2014 و 201۸ در 
گفت و گو با رسانه های کامبوجی پیش از دیدار با ایران اظهار 
داشــت: من فکر می کنم که ما از تیم ملی ایران چیزهای 
زیادی یاد می گیریم. کیسوکه هوندای سی ویک ساله چند 
ماه است که بازی در مستطیل ســبز را کنار گذاشته و به 
عنوان مربی در کنار فلیکس دالماس به تیم ملی کامبوج 
کمک می کند. او محبوبیت فراوانی بین فوتبال دوستان 

کامبوجی دارد.

بانوان در ورزشگاه 
شاید بازی با کامبوج از نظر فوتبالی حساسیت زیادی برای 
ایران نداشته باشد و خیال هواداران تیم ملی راحت باشد 
که بدون دردسر سه امتیاز این بازی هم بدست می آید اما 
اتفاقی که در این بازی می افتد به نوعی بی سابقه است در 
بازی مقابل کامبوج برای نخستین بار بانوان این فرصت را 

پیدا کرده اند تا بلیت بازی را بخرند و به ورزشگاه بیایند. پیش 
از این در تک بازی های تیم ملی و فینال لیگ قهرمانان آسیا 

هم بانوان حضور در ورزشگاه آزادی را تجربه کرده بودند .

ویلموتــس: بازیکن فیکس نباشــد در تیم ملی 
نخواهد بود

سرمربی تیم ملی در نشســت پیش از دیدار برابر کامبوج 
حضور یافت و درباره تیم ملی به صحبت پرداخت.   مارک 
ویلموتس در جمع خبرنگاران گفت: هدفمان این اســت 
که در اولین بازی این ماه سه امتیاز را در خانه بگیریم. برد 
برایمان مهم است و می خواهیم هجومی بازی کنیم. در 
بازی های قبلی خواستیم فشــار زیادی وارد و بیشترین 

موقعیت گل را روی دروازه حریفان ایجاد کنیم.
وی درباره برنامه های جدید تیم ملی در مسیر فعلی افزود: 
هدف اولیه ما کوتاه مدت است. اینکه در مسابقات انتخابی به 
خوبی پیش برویم و امتیازات بازی ها را بگیریم. می خواهیم 

بازی هجومی انجام دهیم و در گروهمان اول باشیم.
ســرمربی تیم ملی درباره عدم دریافت بخش اول قرارداد 
خود و تاثیر آن روی عملکرد فنی تیم ملی اینگونه پاسخ داد: 
من یک مربی ام و بازیکنان و تیم ملی کشور ایران را دوست 
دارم. هدف ما این است که در حال حاضر با تیم ملی موفق 

شویم. مسائل دیگر حل می شود.
ویلموتس در پاســخ به انتقاد از فاصله زیاد بین خطوط 
سه گانه تیم ایران در بازی با هنگ کنگ تصریح کرد: بدون 
اینکه بخواهم مخالف نظر شما باشم، باید اذعان کنم چطور 
می توان یک بازی هجومی انجام داد و در دفاع ریســک 
نداشت. در زندگی باید همیشه ریسک کرد و این ریسک 
را پذیرفت. اگر بازی را نگاه کرده باشید، تقابل یک به یک 

را داشته ایم.
وی افزود: اگر از من بازی تدافعی بخواهید باید بگویم من 
اینگونه نیستم و اگر هم باشم سردار آزمون خوشش نخواهد 
آمد. ما می خواهیم هفت هشت موقعیت گل در هر بازی 

داشته باشیم.
 سرمربی تیم ملی در مورد لیست تیم ملی افزود: دعوت 
به تیم ملی پروسه ای اســت که همیشه امکانپذیر است. 
جهانبخش نود دقیقه مقابل هنــگ کنگ بازی کرد، بعد 
به برایتون برگشت و مصدوم شد. ما با تیم پزشکی باشگاه 
برایتون در تماس بودیم. جهانبخش 10 روز نتوانســت 
تمرین کند و باید این را هم در نظر بگیریم که بدنش آماده 
نبوده چون در تیم برایتون بازی نکرده است. من از کیفیت 
صحبت نمی کنم بلکه از ریتم بازی حرف می زنم. ضمن 
اینکه نگاه بلند مدتی داشتیم تا جهانبخش در باشگاهش 

بماند و بتواند عملکرد خوبی در برایتون داشته باشد.
وی ادامه داد: این اتفاق برای عزت اللهی و صیادمنش هم 
افتاده است. بازیکن اگر نتواند در تیم باشگاهی اش بازی 
کند، در تیم ملی هم نمی تواند باشد. هدف دیگر از تفاوت 
های لیست این است که بازیکنی فکر نکند همیشه در تیم 

ملی حضور دارد.

امیرمحمد سلطان پور: کاپیتان 31 ساله بارسلونا در 
مصاحبه ای مفصــل در مورد تمامی مســائل پیرامون 
خود صحبت کرده اســت؛ از نیمار تا جدایی رونالدو از 
رئال و لیگ قهرمانان و همین طور افشــاگری جدیدی 
در مورد اینکه زمانی می خواســته از جمع آبی و اناری 

پوشان جدا شود.

نیمار
صادقانه بگویم تصور می کردم اگر انتقال نیمار به بارسلونا 
در تابستان امسال نهایی نشود، او حتماً راهی رئال مادرید 
خواهد شد، زیرا احساس می کردم وی به دنبال جدایی از 
پاری سن ژرمن است. خود نیمار در این خصوص صحبت 
کرده و مدعی شده بود به دنبال ایجاد تغییر در زندگی 

ورزشی خود و ترک کردن پاریس است.

لقب خدای فوتبال
این لقب برای من نگران کننده نیست، اما من این لقب 
را دوست ندارم. البته می دانم آن هایی که این لقب را به 
من داده اند نیت بدی نداشته اند و از روی احترام این کار 
را کرده اند، اما اطالق لقب »خدای فوتبال« اغراق آمیز به 
نظر می رسد. به خصوص برای فرزندان من که همه چیز 

را گوش داده و تکرار می کنند.

توپ طال
من نمی دانم که آیا دوباره توپ طال به من می رسد یا نه، 
اما در این مورد ناامید نیستم، جوایز فردی اهمیت دارند 
اما در اولویت اول قرار ندارند. من اگر یک ســال دیگر را 
بدون کسب قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا سپری کنم 
بیشتر ناامید خواهم شد. قهرمانی اروپا هدف همه ماست 
و ما قصد داریم دوباره جام را فتــح کرده و آن را به خانه 
بازگردانیم. ما فرصت های زیادی را از دست دادیم و در 
این مدت می توانســتیم قهرمانی های بیشتری داشته 

باشیم.

آنتوان گریزمان
انتقال و بازی کردن در بارسا کار ساده ای نیست. ممکن 
است شــرایط از خارج به نظر راحت باشــد اما برای هر 
بازیکنی که فلســفه بارســلونا را از کودکــی نمی داند، 
انتقال به این تیم از خارج بسیار دشوار است. سبک بازی 
گریزمان متفاوت است، اما شــک نداریم که او این کار 
را انجام خواهد داد زیرا گریزمان، یک بازیکن بســیار با 
کیفیت و باهوش اســت و در پایان با شرایط تیم جدید 
خود منطبق خواهد شد. این شایعات که من عالقه ای به 
انتقال گریزمان نداشتم دروغ است، من هرگز مشکلی با 

ورود او نداشتم و پیش از این نیز خواهان حضور وی 
در بارسلونا بودم.

رقابت با کریستیانو رونالدو
من دوست داشتم او در رئال مادرید بماند، زیرا 
رقابت با او کالسیک و ویژه بود و من معتقدم 

اگرچه رئال مادرید در حــال حاضر بازیکنان 
خوبی دارد، اما جای خالی رونالدو در این تیم حس 

می شود. رئال مادرید همین حاال نیز بازیکنان 
زیادی دارد که به آن ها اجازه می دهد برای 

کسب هر عنوانی بجنگند و آن ها 
تاریخچه ای بزرگ دارند.

زمان احتمالی 
خداحافظی

من هر ســال 
شرایط خودم 
بررســی  را 

می کنــم تا متوجه 

شوم در چه موقعیتی قرار دارم. ممکن است از االن بگویم 
تا 35 یا 36 سالگی، اما در آن مقطع نتوانم بازی کنم.

فکر کردن به جدایی از بارسلونا
به ذهنم خطور کرده بود که زمانی جدا شوم. نه فقط از 
بارسلونا، بلکه می خواستم اسپانیا را ترک کنم. احساس 
می کردم در موضوع مربوط بــه مالیات با من بدرفتاری 
می شود و دیگر نمی خواهم اینجا باشــم. اما من هرگز 
پیشنهادی رسمی نداشتم زیرا همه از تمایل من به ادامه 
حضور در بارسلونا اطالع داشتند. همه می دانند که من 
خواهان ماندن در بارسلونا هستم و هیچ مشکلی در مورد 

آینده و تمدید قرارداد وجود ندارد.

بهترین بازی دوران حرفه ای و بهترین گل
آن مســابقه که بیشــتر از همه به خاطر می آورم دیدار 
مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان برابر رئال مادرید است 
که با دو گل برنده شــدیم. من نمی دانم آیا آن بهترین 
بازی من بود یا خیر، اما برای مــن بی نظیر بود. بهترین 
گلم نیز آن گلی بود که با ضربه ســر در رم وارد دروازه 

منچستریونایتد کردم.

ماندن ارنستو والورده
 شکست مقابل لیورپول تقصیر ما بود و اتفاقی که 

فصل قبل در خانــه رم رخ داده بود دوباره 
تکرار شــد. اما ماندن والورده تصمیم من 

نبود و باشگاه تصمیم گرفت که والورده 
به کار خود ادامه دهد و این تصمیم سبب 
خوشحالی من و کل اعضای رختکن شد. 
همان طور که از لوئیــس انریکه و همه 

سرمربیان در گذشته حمایت کرده ایم، 
این اتفاق در مورد والورده نیز رخ 

می دهد.

دومین بازی شاگردان ویلموتس در راه رسیدن به جام جهانی

»ایران - کامبوج« پس از 47 سال
مصاحبه داغ مسی

می خواستم از بارسلونا جدا شوم!
ضد  حمله

نبرد شهر خودرو با تیم  امید پشت درهای بسته 
ورزش : تیم فوتبال شهرخودرو خراسان روز جمعه در دیداری دوستانه 
به مصاف تیم ملی امید ایران خواهد رفت. این دیدار پشت در های بسته 

برگزار خواهد شد.
مشــهدی ها هم اکنون تنها دو مصدوم دارند که فرشاد محمدی مهر 
زیر نظر کادر پزشکی همچنان مشــغول تمرینات و طی دوران درمان 
خود است ضمن اینکه اکبر منادی نیز که قبل از بازی با پرسپولیس در 
تمرینات مصدوم شده بود، نسبت به قبل شرایط بهتری پیدا کرده اما 

همچنان قادر به بازی نیست.

شکاری:  باشگاه های ایرانی
از بازی کردن من می ترسند

ورزش: بازیکن تیم تراکتور در این رابطه که چرا در تیم باشگاهی اش 
بازی نمی کند؟ گفت: راجع به این موضوع صحبتی نکردم اما من در هر 
تیمی که در ایران بازی می کردم مطمئن بودم نمی توانستم بازی کنم 
چون آقای آذری اجازه نمی دادند با توجه به موج سواری هایی که انجام 
می شد، بازی کنم. االن هم در تراکتور مشغول به فعالیت هستم و از این 
بابت خوشحال هســتم.اکنون دارم می گویم آقای آذری اجازه بازی به 
من ندادند. باشــگاه های ایران ترس دارند من بازی کنم و مسابقه سه 
بر هیچ بشــود. از این بابت منتظر رای فیفا هســتیم تا معلوم شود که 

می توانم بازی کنم.

تاریخ جدید دیدار سپاهان و پیکان در جام حذفی 
ورزش: کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران زمان دیدار تیم های 
ســپاهان و پیکان در چارچوب رقابت های جام حذفی را تغییر داد. به 
نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، با توجه به دعوت از امید 
نورافکن بازیکن سپاهان اصفهان به اردوی تیم ملی فوتبال ایران و حضور 
بیش از سه بازیکن  این تیم در تیم ملی، دیدار سپاهان با پیکان تهران از 
مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی به جای 25 مهر 9۸ در تاریخ 5آذر 

9۸ برگزار خواهد شد.

تارتار یکطرفه با نفت مسجدسلیمان فسخ کرد
ورزش: در پی اختالفاتی که به دلیل مشــکالت مالی بین مهدی تارتار و 
مسئوالن باشگاه نفت مسجدسلیمان به وجود آمد، این مربی درخواست فسخ 
یکطرفه قراردادش را به سازمان لیگ اعالم کرد.از طرف دیگر مسئوالن باشگاه 
نفت مسجدسلیمان به احتمال فراوان نسبت به این موضوع اعتراض خواهند 
کرد که در صورت رخ دادن این اتفاق، این پرونده باید به صورت حقوقی مورد 
بررسی قرار بگیرد.در موارد این چنینی کمیته تعیین وضعیت فدراسیون 
فوتبال به موضوع ورود خواهد کرد و این احتمال وجود دارد که تکلیف تارتار و 

باشگاه نفت مسجدسلیمان را این کمیته مشخص کند.

توافق نهایی استقالل با گری هوپر
ورزش: ســرانجام بعد از حرف و حدیث های فراوان مدیران استقالل 
با گری هوپر برای پیوســتن به این تیم به جمع بندی نهایی رسیدند.

امیرحسین فتحی مدیرعامل باشگاه اســتقالل روز گذشته در ترکیه 
جلسه ای با هوپر برگزار کرد و برای عقد قرارداد با این بازیکن به توافق 
نهایی رسید.هوپر شنبه یا یکشنبه هفته آینده راهی تهران می شود تا 
بعد از موفقیت در تست های پزشکی قرارداد خود را با استقالل امضا و 

به تمرینات این تیم اضافه شود.

خبر

ورزش در سیما

باخت عجیب بدون معروف!
شاگردان کوالکوویچ نهم ماندند

ورزش: دیدار تیم های ایران و آمریکا با پیروزی 3 بر یک حریف به 
پایان رسید. ایران در جام جهانی تنها دو پیروزی کسب کرده و در 
رده نهم جدول جای دارد. آمریکا اما با کسب پنج پیروزی، در جمع 

مدعیان قرار دارد.
این بازی توسط داورانی از روسیه و اسلواکی قضاوت شد. کوالکوویچ 
نیز با ترکیبی از بازیکنان با تجربه این دیدار را آغاز کرد. تیم ایران در 
این دیدار حساس ست دوم را با پیروزی به پایان رساند اما در بقیه 
ست ها نمایش ضعیفی داشت و به خصوص در ست چهارم پایین تر 

از حد انتظار ظاهر شد.

 برنامه مسابقات پاراتیراندازان ایران 
مشخص شد

ورزش: برنامه تیم ملی پاراتیراندازی ایران در مســابقات قهرمانی 
جهان 2019 استرالیا اعالم شد.

رقابت های قهرمانی جهان پاراتیراندازی 2019 استرالیا با برگزاری 
مراسم افتتاحیه در روز جمعه 19 مهر ماه آغاز می شود.

ساره جوانمردی، سمیرا ارم، محمدرضا میرشفیعی و مهدی زمانی 
نمایندگان ایران در رشته تپانچه، رقیه شجاعی ملی پوش کشورمان 
در رشته تفنگ و عبدالرضا توســلی خواه نماینده ایران در پاراتراپ 

می باشند که به مصاف حریفان خود می روند.

 اعزام تیم موتور ریس ایران
 به مسابقات سوپرکاپ آسیا

ورزش: تیم منتخب موتور ریس ایران، برای شــرکت در مسابقات 
موتور ریس سوپرکاپ آسیا عازم تایلند می شود.

مسابقات موتور ریس سوپر کاپ آسیا، از روز یکشنبه 21 مهر ماه 
در شهر ناخون چویی تایلند برگزار خواهد شد و تیم منتخب موتور 
ریس ایران برای نخســتین بار در تاریخ مســابقات موتورسواری 
کشور در این مسابقه بین المللی حضور می یابد. این تیم از مهدی 
جابری، سلمان عضایی، حمید محسنی و علی باصری از 
نفرات برتر و آماده موتور ریس ایران تشــکیل 
شــده که در کالس R15 با سایر رقیبان 
آسیایی خود به رقابت خواهند 

پرداخت.

شکست تیم 
ملی هندبال مقابل قطر

ورزش: تیم ملی هندبال مردان ایران در نخستین بازی دوستانه 
خود پیش از آغاز مسابقات انتخابی المپیک توکیو، برابر قطر 
به میدان رفت و با نتیجه 1۸ بر 36 نتیجه را واگذار کرد. تیم 
ایران امروز دومین بازی با تیم ملی قطر را برگزار می کند و در 
هفته آینده نیز دو بازی تدارکاتی با تیم های االهلی و الغرافه 

قطر انجام می دهد.

 علیرضا کریمی: 
کشتی گیران از قشر ضعیف جامعه هستند

ورزش: علیرضــا کریمــی دارنــده دو مدال برنــز رقابت های 
جهانی کشتی آزاد در سال های 2015 و 201۸ در آستانه آغاز 
رقابت های لیگ گفت: با توجه به اینکه کشــتی گیران از قشــر 
ضعیف جامعه هســتند از راه رقابت های لیگ می توانند کســب 
درآمد کنند و به همین منظور به لحاظ مالی این مسابقات مفید 
است. از نظر فنی هم مسابقات لیگ می تواند فرصت بسیار خوبی 
برای کشتی گیران باشد تا بتوانند خودشان را نشان دهند و رشد 
کنند. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه بسیاری از 
کشتی گیران انگیزه دارند تا مقابل قهرمانان با تمام توان کشتی 
بگیرند آیا این موضوع کار را برای او ســخت نخواهد کرد گفت: 
به طور حتم کشــتی گیران جوان و جویای نــام این فرصت را 
خواهند داشت تا با ملی پوشان رقابت کنند در نتیجه هر اتفاقی 

ممکن است رخ دهد.

علی محمدزاده: مثلی قدیمی می گوید: نباید چرخ را دوباره 
اختراع کرد. ساده ترین تفسیر این مثل این است که اگر قرار است 
کاری را انجام دهیم از تجربیات دیگران در آن حوزه استفاده کنیم. 
با این مقدمه کوتاه می خواهیم بی تعارف نقض این حکم عقالنی 
را در حوزه فوتبال کشورمان اثبات کنیم تا معلوم شود در فوتبال 
ما قرار است با نادیده گرفتن تمام نمونه های موفق جهانی چرخ را 

دوباره اختراع کنند.
موافقان حرفه ای شدن فوتبال ایران در دهه 70 با الگو قرار دادن 
کشورهای موفق دراروپا استنادات زیبایی ارائه می دادند تا به روش 
سنتی برگزاری مسابقات فوتبال پایان دهند. آن روزها صحبت 
ازتکمیل چرخه صنعت فوتبال در ایران بود چرا که در کشوری 
مانند اسپانیا فوتبال از مهم ترین منابع تولید ثروت بوده و هست و 
لذا مباحثی چون خداحافظی مدیریت دولتی از لیگ حرفه ای در 

این ورزش داغ بود.
در تصویر زیبای ارائه شده از لیگ حرفه ای قرار بود مانند کشورهای 
پیشرفته در این ورزش فوتبال صنعتی مستقل باشد ومانند قوانین 
خشک مدیریت صنعتی با هرگونه رفتارغیر حرفه ای برخورد و 

ریشه های فسادزا خشک شود. بازیکنان خارجی با کیفیت سبب 
ارتقای سطح کیفی مسابقات شوند و داوری ها به استانداردهای 

جهانی نزدیک شود.

خشت کج فوتبال حرفه ای 
اما از همان ابتدای تنظیم اساسنامه لیگ فوتبال ایران معلوم بود 
تمام ادعاها در حد شعار است چرا که وقتی اصلی ترین سند این 
حوزه در 15ماده تدوین شده و به کلی گویی پرداخت مشخص بود 
در اجرا باز همان شیوه سنتی حاکم خواهد بود. این درحالی است 
که در لیگ انگلستان همین قانون در۸2ماده تنظیم شده که به 

معنای پرداختن به تمام جزئیات است.
مصداق بارز این کلی گویی در همان ماده نخست اساسنامه مشهود 

است که می گوید، هدف از تأســیس این سازمان صرفاً برگزاری 
مسابقات فوتبال حرفه ای تحت نظارت فدراسیون است درحالی در 
کشوری مانند انگلستان اهداف سازمان لیگ در 12 بند که هر بند 
شامل چند موضوع می باشد تعریف شده است.  آنچه مسلم است 
وقتی مبنای اصلی که همان کاستن از دخالت دولت در این حوزه 
است نادیده گرفته شود نمی توان انتظار داشت هیئت مدیره ای 
متشکل ازنمایندگان باشگاه ها تشکیل شود چرا که در حال حاضر 
نیمی از اعضا هیئت مدیره انتصابی هستند نه انتخابی و می توان 

گفت سایه مدیریت دولتی همچنان بر لیگ سنگین است.

رنگ آمیزی حرفه ای لیگ آزادگان
آنچه مسلم است این روزها نمی توان نتایج قابل اعتنایی از حرفه ای 

شدن لیگ فوتبال در19دوره آن برشمرد اگر آن روزها فروش بلیت 
معضل بود این روزها هم که تازه چند هفته ای از الکترونیکی شدن 
آن می گذرد باز شاهد مکافات نحوه خرید آن هستیم. رفتارهای 
توهین آمیز بازیکنان با تماشاگران و داور و واکنش های متقابل آن 
سال ها هم بود و در این مدت 19ساله همچنان شاهد چانه زنی های 
غیر حرفه ای بین بازیکنان و داوران و واکنش های غیر ورزشــی 
تماشاگران و ...هستیم.شــاید بتوان گفت گران شدن و افزایش 
چرخه مالی در فوتبال به ظاهر حرفه ای شده ما تنها وجه تمایز 
لیگ برتر با لیگ آزادگان سابق است و گویا ورود پول های میلیاردی 
موجب شده تا عده ای برای سهم خواهی بیشتر ازاین حوزه دست به 
کارهای مختلفی بزنند. خالصه اینکه فساد در فوتبال ما حرفه ای تر 
از فوتبال شده اســت. با این وصف به نظر می رسد دستاوردهای 
فوتبال حرفه ای چیزی جز هیچ نیست. اگر متولیان ورزش و به 
ویژه فوتبال دلشان به حال آینده این صنعت و فعاالن آن می سوزد 
لطف کرده و حمایت های آسیب زای دولتی خود را رها کنند وآن 
را به بخش خصوصی واگذار نمایند و نقش نظارتی خود را با جدیت 

دنبال کنند.

دستاوردهای لیگ برتر فوتبال پس از 19 دوره برگزاری

نتیجه مدیریت دولتی همچنان هیچ است

مقدماتی جام جهانی
ایران - کامبوج

پنجشنبه 18 مهر -ساعت 17:00 از شبکه سه

جام جهانی والیبال
ایران - تونس

پنجشنبه 18 مهر - ساعت 08:30 از شبکه سه

جام جهانی والیبال
ایران - آرژانتین

جمعه 19 مهر - ساعت 05:30 از شبکه سه

صفحه 10   1398/07/18
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آگهى تجديد مناقصه يك مرحله اى اتوبوس 
AC136 و  AC 535 د︨︐﹍︀ه ﹋﹢﹜︣ ﹋︀﹝﹏ ا︑﹢︋﹢س ﹝︡ل ︨﹢︑︣اک ︭︡﹊ ︡︣︠

︨ــ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری ︫ــ︣دار︀ی ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد،  ︡︣︠﹊︭︡ د︨︐﹍︀ه ﹋﹢﹜︣ 
︪﹞ ︣︡ د را از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ و ﹝︴︀︋﹅  ﹢︑︣اک AC 535  و AC 136 در︫  ﹋︀﹝﹏ ا︑﹢︋﹢س ﹝︡ل︨ 

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳︫︣ا ﹟︡︗وا ﹤︋ ﹤︵﹢︋︣﹞ ا︨﹠︀د
﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه ︋︀ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹟ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥ از ﹝﹢رخ ١٨ا﹜﹩٢٢ 
 ،︪︡﹞ ــ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری وا﹇︹ در ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︨  ﹝︣﹝︀ه ﹨﹞﹥ روزه در︨ــ︀︻︀ت اداری از ٧:٣٠ ا﹜﹩ ٠٠:١۴︋ 
︀ً ﹝﹙️ ︑︧﹙﹫﹛ ︎︀﹋︀ت  ﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ،︡وی، ﹡︊︩ د﹐وران٧﹞ ﹩﹚︻ ︡﹫ار ︎﹫︣وزی، ﹝﹫︡ان ︫ــ﹢﹚︋
ــ︀ز﹝︀ن ︑︀ ﹝﹢رخ ۶ آ︋︀ن ﹝︀ه و ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︪ــ︀﹩ ︎︀﹋︀ت در ︨︀︻️ ١۵:٠٠ ا﹟ روز  ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︣ا︨ــ️︨ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ︻﹞﹢﹝﹩ ︫﹠︀︨︀﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر
 ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری ︫ــ︣دار︀ی ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ︗️ ︋︀ز︨︀زی ﹋︀﹝﹏ ا︑︀ق 
 ﹩︋︀و ارز ﹩︀︨︀﹠︫ ﹤︋ ️︊︡اد ٢٠٠ د︨︐﹍︀ه ا︑﹢︋﹢س، ﹡︧ــ︺︑ ︩︀﹞︣و ﹡︭︉ ︨﹫︧ــ︐﹛ ︨ــ
﹋﹫﹀﹩ ︫ــ︣﹋︐︀ی وا︗︡ ︮﹑﹫ــ️ ﹁﹠﹩، ﹝︀﹜﹩ و دارای ︑︖︣︋﹫︀ت ﹝﹀﹫︡ ﹝︣︑︊ــ︳ از ︵︣﹅ ﹁︣ا︠﹢ان ︻﹞﹢﹝﹩ 

.︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام
﹜︢ا از ︫ــ︣﹋️ ﹨︀ی ﹝︐﹆︀︲﹩ در︀﹁️ ﹁︣م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩، د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د از ﹝﹢رخ ١٨ا﹜﹩٢٣ ﹝︣﹝︀ه 
﹨﹞﹥ روزه در︨ــ︀︻︀ت اداری ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری وا﹇︹ در ﹝︪ــ︡، ︋﹙ــ﹢ار ︎﹫︣وزی، ﹝﹫︡ان 
 ﹤ ــ︡ه را ︑︀ ﹝ــ﹢رخ ٨ آ︋︀ن ﹝︀ه ٩٨︋  ︫ــ﹫︡ ︻﹙ــ﹩ ﹝︡وی، ﹡︊︩ د﹐وران٧ ﹝︣ا︗︺﹥ و  ﹁︣م ﹨︀ی ︑﹊﹞﹫﹏︫ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹜﹫﹚︧︑ ︀ن﹞︣ا︨️ ︨︀ز ﹤﹡︀︠︣﹫︋د
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آگهى مناقصه  عمومى
يك مرحله اى حمل و نقل فرآورده هاى نفتى به مقصد دوغارون

︨ــ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری ︫ــ︣داری ﹨︀ی ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد، ︻﹞﹙﹫ــ︀ت ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ 
﹥ ﹝﹆︭︡ دو︾︀رون را از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ و ﹝︴︀︋﹅   ︋︪︡﹞ ش﹢﹫  ︋︡﹫ ﹢د از ا﹡︊︀ر︫  ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹡﹀︐﹩︠ 

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳︣ا ﹥ وا︗︡ان︫   ︋﹤︵﹢︋︣﹞
﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹟ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥ از روز ١٨ ︑︀ ٢٢ ﹝︣﹝︀ه ٩٨ ﹨﹞﹥ روزه در ︨︀︻︀ت اداری 
﹙﹢ار   ︋︪︡﹞ ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی وا﹇︹ در ــ︣داری ﹨︀ی ا︨︐︀ن︠  ــ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری︫  ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︨  از ٧:٣٠ ا﹜﹩٠٠:١۴︋ 
 ﹜﹫﹚︧︑ ️﹚﹞ ︀﹠﹝︲ .︡﹫︀﹝﹡ ️﹁︀را در ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︣ا︗︺﹥ و ا︨﹠︀د﹞ ︡وی، ﹡︊︩ د﹐وران٧﹞ ︡﹫ ︎﹫︣وزی، ﹝﹫︡ان︫ 
︎︀﹋︀ت ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︣ا︨ــ️ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︑︀ ︑︀ر ۶ آ︋︀ن ﹝︀ه ٩٨ و ︋︀ز﹎︪ــ︀﹩ ︎︀﹋︀ت ︨︀︻١۵:٠٠️﹨﹞︀ن روز 

.︫︡︀︋ ﹩﹞

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ ︨﹢م ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ︫﹞︀ره ۴ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹁︣﹝︀﹡︡﹨﹩ ا﹡︐︷︀﹝﹩ ︠︣ا︨︀ن 
ر︲﹢ی ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر :  ١٣٩٨/٠٧/١٨

︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ ︨ــ﹢م ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧ــ﹊﹟ ︫ــ﹞︀ره ۴ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹁︣﹝︀﹡︡﹨﹩ ا﹡︐︷︀﹝﹩ ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی 
 ︡︖︧﹞ ، ﹤﹝﹐ا ﹟﹞︀︔ ﹝﹫︡ان ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ ︗﹠︉ ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ﹏﹞در︨ــ︀︻️ ١٧ روز ︎﹠︖︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ١٣٩٨/٠٨/٠٢ در

ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ ︋︣﹎︤ار ﹝﹫︪﹢د. 
ا︻︱︀ء ﹝︐﹆︀︲﹩ ا︻︴︀ء ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه و﹋﹫﹏ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︠﹢د ︀︋︡ از ︨ــ︀︻️ ٩ ︑︀ ١٣ روز﹨︀ی ︫ــ﹠︊﹥ ︑︀ ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ︋﹥ 
﹝ــ﹏ د﹁︐︣ ︫ــ︣﹋️ ﹝︣ا︗︺﹥ ︑︀ ︎︦ از ︑︀﹫︡ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︤︋﹢ر ︑﹢︨ــ︳ ﹝﹆︀م ﹝︖︀ز ، ور﹇ــ﹥ ورود ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︋︣ای ﹁︣د 
ــ ︀﹠︑ ﹢︱︻ ︣﹫︾ ︬﹉ رای  ــ﹥ رای و ﹨︫︣  ︀در ﹎︣دد ﹋﹥ در ا﹠︭﹢رت ︑︺︡اد آراء و﹋︀﹜︐﹩ ﹨︣ ︻︱﹢ ︡ا﹋︓︨︣  ﹡﹞︀﹠︡ه︮ 

︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
 د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : ١- ︑﹞︡︡ ﹝︡ت ﹁︺︀﹜﹫️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ︋﹠︡ ۶ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ 

﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ︫﹞︀ره ۴ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹁︣﹝︀﹡︡﹨﹩ ا﹡︐︷︀﹝﹩ ︠︣ا︨︀ن

/ع
۹۸
۰۸
۲۰
۵

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ دوم ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ا︻︐︊︀ر ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹎﹞︣﹋︀ت ا︨︐︀ن 
١٣٩٨/٠٧/١٨:︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی  ︑︀ر

︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ دوم ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ا︻︐︊︀ر ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹎﹞︣﹋︀ت ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٠٧۶٧ در روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٨/٠١ راس ︨︀︻️ ٨/٣٠ ︊︮ در ﹝﹏ ︨︀﹜﹟ ﹡﹞︀ز︠︀﹡﹥ ﹎﹞︣ک 
﹝︪ــ ︀︋ ︡︱﹢ر ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ ︋︣﹎︤ار﹝﹩ ﹎︣دد.از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ ﹝︐︣م ا﹟ ︑︺︀و﹡﹩ ا︻︐︊︀ر د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ در ︗﹙︧ــ﹥ 
︱﹢ر ︋﹛ ر︨ــ︀﹡﹠︡ و ﹤︙﹡︀﹠︱﹢ر ︻︱﹢ی ︋﹥ ﹨︣ د﹜﹫﹏ ﹝﹫︧︣ وا﹇︹ ﹡︪︡،﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹅ رای ︠﹢د را ﹝﹢︗︉ و﹋︀﹜️ ﹡︀﹝﹥ 
 ﹤﹊﹠ا ﹫︲﹢︑.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︣﹍︋︀زرس در د﹁︐︣ ︫ــ︣﹋️ ︋﹥ ︻︱﹢ د ︀ ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ︡﹫︀︑ ︀︋ ، ری﹢︱ و ︋﹥ ︮﹢رت ﹩︊︐﹋
 ﹏︀﹝︑ ﹤﹋ ︀︱︻از ا ﹉ ︣﹨ ︀﹠﹝︲.︡︀﹝﹡ را ﹇︊﹢ل ︣﹍از دو ︻︱﹢ د ︩﹫ ﹢د و﹋︀﹜️︋  ︣ رای︠  ﹨﹫ــ︘ ︻︱ــ﹢ی ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︻﹑وه︋ 
 ﹤︋ ️︊︧﹡ ﹩﹎ا﹡︐︪ــ︀ر آ از ︑︀ر ﹤︐﹀﹨ ﹉ ︋︀زر︨ــ﹩ دار﹡︡ ︸︣ف ︀ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ در ️﹢︱︻ ️︗ ︡ا ︫ــ︡ن︡﹡︀﹋ ﹤︋

.︡﹠︀﹝﹡ ︀م ا﹇︡ام﹡ ️︊︔
﹢د و  ﹢رت ︧ــ︀ب ﹨︀ی ︻﹞﹙﹊︣د ،︨   ︮︉﹢︭︑ -︀زرس     ٢  د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥: ١- ا︨ــ︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹋︐︊﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و︋ 
 ︣︋ ︣︀︠در ︭︠﹢ص ︑﹆︧ــ﹫﹛ ︨ــ﹢د ، ﹝︀زاد درآ﹝︡ و ذ ﹜﹫﹝︭︑ ︀ذ︑︧ــ︀﹜﹥ ١٣٩٧    ٣- ا﹊ ️﹫﹛︀︺﹁ ﹩︀﹡ ﹤﹞︀﹡︀ن، ︑︣ازز
︵︊﹅ ا︨ــ︀س ﹡︀﹝﹥    ۴- ا﹡︐︀ب ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ︨ــ﹥ ︨ــ︀ل    ۵- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و 
 ﹏﹞︀︻︣︡﹞ و ︎︀داش ﹤﹝︤﹛ا ﹅ ﹟﹫﹫︺︑ -︪ــ﹩ ︋﹢د︗﹥ ︨ــ︀ل ١٣٩٨ ٧﹞ ︧ــ︀ل   ۶- ︑︺﹫﹫﹟ ︠︳ و﹊ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹩﹚︻
 ︩ا﹁︤ا ️︗ ︀ل در︀ل ︋﹥١/٠٠٠/٠٠٠ راز ٧٠٠/٠٠٠ ر ﹤︀﹞︧︣︀ب ︨ــ﹛ا ﹩﹚︻ ﹤﹡︀﹫﹨︀﹞ ︼﹚︊﹞ ︩︨ــ︀ل ١٣٩٨   ٨- ا﹁︤ا

︨﹆︿ وام ︎︣دا︠︐﹩
︊﹫︉ ا﹜﹥ دارا﹩ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ا︻︐︊︀ر ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹎﹞︣﹋︀ت ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 

/ع
۹۸
۰۸
۹۹
۵

آگهى تجديد مناقصه
ز﹡︡ان ﹝︣﹋︤ی ﹝︪︡ در ﹡︷︣ دارد ︠︡﹝︀ت ︵︊ و ︑﹢ز︹ ︾︢ا و ﹡︀ن، ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر 
آ︋︡ار︠︀﹡﹥ ﹨︀ و ︨ــ﹙︿ ︨ــ︣و︦ ﹨︀، ︠︡﹝︀ت ﹡︷︀﹁︐﹩ و ︾﹫︣ه در  ز﹡︡ان ﹝︣﹋︤ی 
﹝︪︡ و ︀︨︣ ز﹡︡ا﹡︀ی ︑︀︋︺﹥ اداره ﹋﹏ ز﹡︡ا﹡︀ی ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی را ︋﹥ 
 ️﹁︀در ️︗ ︡﹠﹡ا﹢︑ ﹩﹞ ︳︣ا ︣﹋️ ﹨︀ی وا︗︫︡  ︭﹢︮﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡؛︫   ︩︠︋
ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉   ︨﹤  ︋٠ /٩٨۶/١۶ ︭ــ﹥ از ︑︀ر﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ ا︨ــ﹠︀د
ــ﹞︀ره ٢٠٩٨٠٠٣٣١٢٠٠٠٠٠۶)   ︫﹤︋) setadiran.ir ﹩ــ︐﹡︣︐﹠︪ــ︀﹡﹩ ا﹡ ﹤ دو﹜ــ️︋ 
︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ز﹡︡ان   ︎﹤ ﹫︪ــ︐︣ در او﹇︀ت اداری︋  ﹝︣ا︗︺﹥ و ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
 ﹟﹀﹚︑ ︀  ︋︀  ﹤︺︗︣ا﹞ ︹﹡︀﹇ ︡﹫︫ وا﹇︹ در ︋﹙﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د – ︠﹫︀︋︀ن ︪︡﹞ ︤ی﹋︣﹞
﹠︀︨﹥ آ﹎﹩۶٢٣٧٧۵/م ا﹜︿۵٣٨٩   ︫                                                  .︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ٣٨٩١٨٣٧١ ︑﹞︀س

 ︪︡﹞ ز﹡︡ان ﹝︣﹋︤ی

/ع
۹۸
۰۸
۹۹
۳

ــ︣︋︀﹡﹩ ۵٢ ا︣ان ٨۶۶ ج  ــ﹞︀ره︫   ︫﹤ ﹫﹊︀ن وا﹡️  ︋  ــ﹢دروی︎  ا﹠︖︀﹡ــ︉ ر︀﹡ــ﹥ ︾ــ﹑م دو︨ــ️ ا﹋︊︣آ︋︀د   ﹝︀﹜﹉︠ 
٧٧ ︫ــ﹞︀ره ︋︡﹡﹥١١۴٨٩٠٢٠٧١٩  و ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر NAAA۴۶AA٩AG١٢۴٨٢٧  ︋︺﹙️ ﹁﹆︡ان ا︨﹠︀د ﹁︣وش ︑﹆︀︲︀ی 
﹢دروی ﹝︢﹋﹢ر دارد  ︸︣ف  رو﹡﹢︫ــ️ ا﹜﹞︓﹠﹩ ا︨ــ﹠︀د ﹝︢﹋﹢ر را ﹡﹞﹢ده ا︨️ ﹜︢ا ﹠︀﹡︙﹥  ﹨︣﹋︦ اد︻︀﹩ در ﹝﹢رد︠ 
﹞﹠︡ ﹝︣ا︗︺﹥  ︀︠︐﹞︀ن︨   ︨︣ ﹫﹊︀ن︫  ﹢درو وا﹇︹ در︎  ــ︣﹋️ ا︣ان︠  ــ︀ز﹝︀ن ﹁︣وش︫   ︨﹩﹇﹢﹆ ︣︐﹁د ﹤ ﹝︡ت ١٠روز︋ 

﹡﹞︡︋ . ︡︀﹩ ا︨️ ︎︦ از ا﹡﹆︭︀ی ﹝﹙️ ﹝︤︋﹢ر ︵︊﹅ ︲﹢ا︋︳ ﹝﹆︣ر ا﹇︡ام ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ . 

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎
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آگهی تغییرات شرکت ساختمانی کوهدشت ابیورد شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 12771 و شناسه ملی 10380284510

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,06,10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : س��ید وحید میرحجتی کدملی 
3932696670 و امیر عباس خواجوی کدملی 3390432396 و لیدا نشاط کد ملی 0779541294 به سمت اعضا هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. بیوک آگاه کدملی 0779404998 وسیده مریم میرحجتی کدملی 0779869095 به ترتیب به 
سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )622504(
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 آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان اقلیم توس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 50789 و 

شناسه ملی 14003922688 
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق 
العاده م��ورخ 1398,06,24 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : نشانی مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به 
آدرس استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد 
، بخش مرکزی ، ش��هر مشهد، محله سجادشهر ، 
خیابان بهارستان]فردوسی18-سجاد7[ ، خیابان 
بهارس��تان 7 ، پ��الک 145 ، طبق��ه اول ، واحد 1 
کدپس��تی 9187773938 تغیی��ر یاف��ت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)622556(
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98
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آگهی تغییرات موسسه تخصصی روان 
شناسی و علوم شناختی هیوا موسسه غیر 

تجاری به شماره ثبت 5791 و شناسه ملی 
14007207281

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1398,03,23 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د 
: - مح��ل موسس��ه به آدرس اس��تان خراس��ان 
مرک��زی،  بخ��ش  مش��هد،  شهرس��تان  رض��وی، 
شهرمشهد، آب و برق، خیابان شقایق 10، خیابان 
ش��یرازی 5، پالک 53، طبقه همکف، کد پستی 
9178965548 تغیی��ر یافت و م��اده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)622663(
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آگهی تغییرات شرکت کاشی سنتی قدس رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7626 و شناسه ملی 10380234220
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,05,26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - به ماده 71 اساسنامه یک بند به 

شرح صورتجلسه الحاق گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )623354(
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آگهی تغییرات شرکت اختر افروز شرق شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 26926 و شناسه 

ملی 10380423339
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 

1398,07,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 1 -حس��ین تولل��ی مدی��ر عامل و نای��ب رئیس 
هیئت مدیره 0943294010 - معصومه عباس��ی 
رئی��س هیئ��ت مدی��ره 0933262914  تلگ��رد 
- مهن��از عباس��ی تلگ��رد عض��و هیئ��ت مدی��ره 
0945868170 هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب ش��دند و کلیه اوراق و اس��ناد رسمی و 
تعه��د آور و بانک��ی با امضاء منف��رد مدیر عامل 
همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)623366(
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آگهی انتقالی شرکت کشاورزی مزرعه سبز 
جودر گیفان شرکت تعاونی به شماره ثبت 

1632 و شناسه ملی 10860318810
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق 
العاده م��ورخ 1398,03,22 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : محل ش��رکت به استان خراس��ان شمالی 
، شهرس��تان ش��یروان ، بخ��ش مرک��زی ، ش��هر 
ش��یروان، ش��هرک امام خمینی ، بل��وار پیروزی 
، خیاب��ان جمه��وری ، پالک 24 ، طبق��ه همکف- 
کدپس��تی: 9461913174 انتقال یافت و در این 
اداره تحت ش��ماره 1794 به ثبت رسید و جهت 

اطالع عموم اگهی می گردد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیروان 

)623004(
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی حمل ونقل سیمان خودراننده استان خراسان 
نوبت اول تاریخ انتشار نوبت اول 1398/7/18

بدینوسیله ازکلیه اعضاء شرکت تعاونی دعوت بعمل می آید درجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت اول 
که درساعت 17 روزدوشنبه مورخه 1398/8/13 درمحل شرکت واقع درجاده سیمان کیلومتر18 بعدازروستای فارمد 

برگزارمیگردد حضوربهم رسانند.
دستور  جلسه :  1- استماع گزارش هیئت مدیره وبازرسان شرکت

2- طرح تصویب صورتهای مالی سالهای 1396و1397  3- طرح تصویب بودجه پیشنهادی برای سال 1398
4- تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه    5- تصمیم گیری درخصوص ورود وخروج عضوازشرکت 

6- انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل شرکت 
تذکر: درصورتیکه حضور عضوی درجلس��ه میس��ر نباش��د ، میتواند حق رای خودرابه موجب وکالتنامه به عضودیگر 

واگذارنماید.
عض��و متقاض��ی می تواند به همراه نماین��ده قانونی خود، درتایخهای 8و9 آبانماه 1398 ازس��اعت 9 الی 13 به آدرس 
دفترش��رکت مراجعه وبرگ وکالت خود راارائه نماید. دراینصورت هرفرد عالوه بررای خود میتواند وکالت س��ه نفر 

راداشته باشد.
افرادی که تمایل به کاندید ش��دن جهت بازرسی ش��رکت رادارند می توانند درتاریخهای 8 و9 آبانماه 1398ازساعت 

9الی 13 به دفترشرکت مراجعه وفرم مربوطه را تکمیل نمایند. 
هیئت مدیره شرکت تعاونی خودراننده

/ع
98
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آگهی تغییرات شرکت پرتو چخماق طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11981 و شناسه ملی 10380276750 
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,12,12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس 
بلوار ش��هید کالهدوز – بلوار ش��هید قاضی طباطبایی – پالک 13 - طبقه 3 – واحد 2 - کد پس��تی 9184983431 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )622511(

/ذ
98
08
97
3



12
پنجشنبه 18مهر 1398

 11 صفر 1441 10 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9084 

فرهنگ و هنر

گفت وگوی روز

خبر

گفت وگوی قدس  با فریبا نادری، بازیگر سریال »ستایش«
پری سیما برای انتقام آمده است

تکتم بهاردوســت:  
مخاطبان  شب ها  این 
جعبه جادویی شاهد حضور شاید 
زن  شــخصیت  منفورتریــن 
تلویزیون هستند. شخصیتی که 
به  واسطه اعمال و رفتاری که در 

داستان و در قبال اغلب نقش های اصلی دارد، عنوان منفی ترین شخصیت 
ســریال را بین مخاطبان از آن خود کرده است. با فریبا نادری به انگیزه 
حضورش در نقش پری سیما سریال ستایش گفت وگویی ترتیب دادیم 

که می خوانید:

 پری سیما نسبت به دو سری قبل سریال ستایش چقدر تغییر 
کرده و شما به عنوان بازیگر چه چیزی به نقش اضافه کرده اید؟

پری ســیما در ستایش ۱ کودک بود، در ســتایش ۲ رگه های کینه او 
هر چند تا قســمت های آخر مشــخص نبود ولی در یک سوم انتهای 
ســریال سرانجام  مخاطب متوجه قصد و نیت او و اینکه با چه نقشه ای 
وارد خانواده فردوس شــده، می شود و در ستایش3 اما قضیه برای همه 
روشن می شود به دلیل اینکه کاراکتر دیگر فیلم بازی نمی کند و صراحتاً 
می گوید که آمده و می خواهد حقش را از خانواده فردوس و به خصوص 
عمه اش که حاال هووی اوست بگیرد و اصالً به نیت انتقام آمده است در 
نتیجه خباثت و بدجنسی پری سیما کامالً برای مخاطب قابل رؤیت است.  
در خصوص بخش دوم پرسشتان باید بگویم قلم سعید مطلبی به قدری 
روان و زیبا بود که نیازی نبود من چیزی به نقش اضافه کنم و فقط کافی 
بود کمی متمرکز باشم و از کارگردان کمک بگیرم تا بتوانم در ارائه نقش 
موفق باشم. قصه خوب و نگاه درست کارگردان در یک کار مطمئناً به یک 

خروجی خوب خواهد انجامید.

 در قسمت دوم ستایش، پری سیما با شخص حشمت فردوس 
روبه رو بود ولی در ســری جدید انگار دســت از سر حشمت 
فردوس برداشته و بیشتر درگیر آدم های اطراف اوست. آیا این 

دو شخصیت در انتهای داستان بار دیگر به هم خواهند رسید؟
اجــازه بدهید در این خصوص تا انتها با بیننده پیش برویم و همزمان با 
پخش هر قسمت ببینیم چه اتفاقی برای هر دو شخصیت می افتد. ولی 
بله اینکه دیگر با حشمت فردوس روبه رو نمی شود چون به او نیازی ندارد 
او هر چه را که می خواسته از فردوس گرفته و اکنون فقط باید رد پایش 

را پاک کند.

 پری سیما شخصیت خیلی منفی است آیا قرار است در نهایت 
به عاقبت همه آدم های بد دچار شود؟

من معتقدم بخشــی از بهشت و جهنم در همین دنیاست، هر آدمی در 
قصه ما دارد تقاص کارهایی را که در گذشــته انجام داده ، پس می دهد 
قطعاً پری سیما هم از این قاعده مستثنا نیست و او هم باید یک روز جواب 

تمام کارهایی را که انجام داده پس بدهد.

مرضیه برومند:
 به حقوق بازیگران کودک توجهی نمی شود

ایسنا: مرضیه برومند با گله از زیر 
پاگذاشتن حقوق کودکان بازیگر در 
سینما، از نبودن سینمای خانواده 
در ســال های اخیر گالیه دارد و 
درباره آخرین وضعیت تولید فیلم 
جدیدش »ســرزمین بود و نبود« 

توضیحاتی داد.
وی درباره »سرزمین بود و نبود« که به تازگی خبرش از سوی بنیاد سینمایی 
فارابی منتشــر شده ، گفت:  همان طور که اعالم شده فیلم به تهیه کنندگی 
همایون اســعدیان در مرحله »طراحی تولید« است. ما به عنوان  سازندگان 
فیلم نیازمند پیش بینی هستیم و باید بدانیم با چه حجم کار روبه رو هستیم 
و چه امکاناتی را بــرای ورود به مرحله تولید نیاز داریم. در واقع این مرحله 
یک تخمین کلی درباره شکل فیلم، نحوه تولید و همچنین برآورد زمانی و 
مالی پروژه است.اگر در فیلم »شهرموش ها۲«  طراحی تولید داشتیم، قطعاً 

فیلم برداری 6 ماهه گروه ما، در سه ماه انجام می شد.
وی درباره زمان کلید خوردن فیلمش گفت: عالقه مندیم اول سال ۱399 در 

فصل بهار فیلم را کلید بزنیم و امیدوارم شرایط فراهم شود.
برومند فضای فیلم »سرزمین بود و نبود« را شبیه فیلم های قبلی اش ندانست، 
اما گفت: شاید مقدار کمی شبیه »آب پریا« باشد؛ قصه این فیلم تلفیقی است 

از مسائل معاصر با محوریت افسانه ها و اسطوره های ایرانی. 
کارگردان »شــهر موش ها« در ادامه از نبود ســینمای خانواده در سال های 
اخیر گالیه کرد و گفت: دیگر فیلم هایی همچون »ســفر جادویی« نداریم 
که خانواده ها با هم به سینما بروند. به نظرم به سینمای خانواده کم توجهی 
شده است. این کارگردان در بخش پایانی گفت وگو درباره دغدغه مهمش به 
مناسبت هفته کودک، توضیح داد: یکی از دغدغه های مهم من که متأسفانه 
هنوز وقت نکردم به طور جــدی آن را پیگیری کنم، نادیده گرفتن حقوق 
کودکان بازیگر است. حتی در مقاطعی عالوه بر تولیدکنندگان پروژه ها، والدین 
هم حقوق آن ها را نادیده می گیرند. این کودکان تمام اوقات سر فیلم برداری 
هستند؛ کودکی نمی کنند، مدرسه نمی روند و تا سنشان باال می رود فراموش 

می شوند و بدون آنکه خودشان خواسته باشند، وارد این حرفه  شدند.
برومند با اشــاره به تجربه اش در مواجه شدن با بازیگران کودک، یادآور شد: 
من خانواده هایی را دیدم که به خاطر درآمد کودکان در فیلم ها، تأکید دارند 
آن ها در هر فیلم و سریالی جلو دوربین بروند و عالوه بر مسائل مادی، گویا 
پدر و مادرها حسرت های خودشان را به بچه هایشان منتقل می کنند. بیشتر 
این پدر و مادرها دوست داشــتند بازیگر شوند اما چون نتوانستند دوست 
دارند کودکانشان بازیگر شــوند. وی با اشاره به برخی کالس های بازیگری 
گفــت: کالس های بازیگری برای کودکان از جهت آموزش زندگی از طریق 
تئاتر و سینماست تا بچه ها مهارت های زندگی را یاد بگیرند اما ما شاهدیم 
آموزشــگاه هایی، بازیگری را به بچه ها یاد می دهد تا از آن ها برای تولیدات 

سینمایی و تلویزیونی استفاده کنند.
مرضیه برومند گفت: ما حق نداریم با رفتارهای نامناسب به کودکان آسیب 
بزنیم. من شــاهد بودم کودکانی زیر دســت و پای عوامل فیلم، روی ریل 
تراولینگ در حالی که مشــق مدرسه شان را می نوشتند خوابشان برده بود، 
این صحنه برای من غم انگیز است. امیدوارم فکری به حال  آن ها شود و در 
قراردادهایشــان مواردی لحاظ شود تا از آن ها و حقوقشان مراقبت شود. به 

هرحال سینما و تلویزیون هم به بازیگران کودک نیاز دارد.

 فرهنگ و هنر/ زهره کهندل  فیلم سینمایی 
»ماجرای نیمــروز ۲: رد خون« بــه کارگردانی 
محمدحسین مهدویان و تهیه کنندگی محمود 
رضوی در امتداد فیلم »ماجرای نیمروز« ساخته 
شــده و کارگردان پس از روایت شــکل گیری و 
تحرکات مسلحانه سازمان منافقین )مجاهدین 
خلق( تا ضربه به خانه اصلی منافقین در زعفرانیه 
و کشته شدن موسی خیابانی )یکی از دو عنصر 
اصلی این ســازمان تروریستی( اکنون به مقطع 
ســال ۱36۷ و عملیات فروغ جاویدان و پاســخ 
رزمندگان اســالم به این حمله با انجام عملیات 
مرصاد پرداختــه و این بخش مهم از جنگ این 

گروه با مردم ایران را به تصویر کشیده است. 
این فیلم در سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم 
فجر رونمایی شــد و با نامزدی در ۱۲ رشته این 
جشنواره، توانســت سه ســیمرغ بلورین را در 
بخش های بهتریــن صداگذاری، بهترین طراحی 
لباس و بهترین جلوه های ویژه میدانی بدســت 
بیاورد و جزو پنج فیلم برتر از نگاه تماشــاگران 

شود. 
در »ماجــرای نیمــروز۲ :رد خــون« بازیگرانی 
همچون جواد عزتی، هــادی حجازی فر، مهدی 
زمین پرداز و حسین مهری که در فصل اول هم 
حضور داشتند نقش آفرینی می کنند و چهره هایی 
همچــون بهنوش طباطبایی، محســن کیایی و 
هســتی مهدوی هم در فصــل دوم به این گروه 

اضافه شدند.
درباره آخرین ساخته مهدویان که به تازگی روی 
پرده سینماهای سراسر کشور رفته و پیش بینی 
می شود همچون دیگر آثار این کارگردان، فروش 
خوبی در گیشــه داشته باشد با دو منتقد سینما 

گفت و گو کردیم که می خوانید:

 مهدویان، اتفاقات خوبی را 
برای سینما رقم می زند
منتقد  درســتکار،  رضا 
ســینما معتقد اســت:  
محمدحسین  فیلم های 
مهدویــان در منطقه ای 
قرار گرفته کــه هر دو 
طیف و جریان سیاسی 

می تواننــد در قبول یــا رد آن ادعــا کنند. وی 
می گوید: مهدویان به عنوان یک کارگردان جوان 
با تجربه های اخیر فیلم سازی اش و پیشنهاداتی 
که در فرم و زبان ســینمایی ارائه کرده )به شرط 
آنکه در ساختارهای فرمی  خودش، متوقف نشود( 
می تواند اتفاقات خوبی را برای ســینمای ایران 
رقم بزند. مهدویان توانســته با دو فیلم اخیرش 
از قالب های حاکم بر سینمای محدود ایران عبور 
کند و چون سینمایش بر مبانی مستند تکیه دارد، 
انتظــاری را در مخاطبان خود به وجود آورده که 

برای سینمای ایران ما ارزش آفرین خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه مهدویان را به لحاظ فنی و 
فیلم سازی خالق می داند، اضافه می کند: با آثار هر 
کارگردانی می توان به لحاظ محتوایی همراه شد 
یا نه؛ اما سینماگری که بتواند اقناع فنی و فرمی 
 در فیلم هایش به وجود آورد و درکی درســت از 

منطق روایی به نمایش بگذارد، در سینمای ایران 
کم است و مهدویان جزو این دسته از فیلم سازان 

محسوب می شود.
این منتقــد درباره محتوای نمایش داده شــده 
در فیلم های این کارگــردان می گوید: روایتگری 
مستند و بازســازی واقعیت موجب شده آنچه از 
واقعه روایت می شــود، مــدام در گرانیگاه مثبت 
یا منفی داستان در نوســان و رفت وآمد باشد و 
مخاطــب، قضاوت هایش را به  تأخیر بیندازد و یا 

اصاًل ً به همان تشنگی آغازین فیلم برگردد.
وی با تأکید بر اینکه مهدویان فیلم سازی تکنیکال 
است، خاطرنشان می کند: اشکالی که فیلم سازان 
نسل جدید دارند این است که هنوز تجربه الزم 
را از زندگی و محیط خودشان کسب نکرده اند تا 
در فیلم نامه و قصه ای که خلق می شود، آن غنای 
مضمونی را بتوان لمس کرد. این مثال می تواند بر 
دو فیلم »التاری« و »ماجرای نیمروز۲ :رد خون« 
بنشیند، اگر فیلمساز فرصت زندگی و مداقه بیشتر 
داشت، قطعاً هر دو فیلم متفاوت تر از نسخه های 

فعلی شان می شدند.

 قدم هایی مثبت و سازنده 
در کارگردانی

ایــن منتقد ســینما یادآور می شــود: من هنوز 
منتظرم که مهدویان یک فیلم خوب بســازد و 
به نظرم دارد آماده می شود که فیلم خوب خودش 
را بسازد. اینکه کارگردانی، پروداکشن را یاد گرفته 
و می داند، ضمن اینکه فرم محتوایش را پیدا کرده، 
قدم هایی مثبت و سازنده در کارگردانی است که 
مهدویان به آن دست پیدا کرده، اما هنوز به درجه 
و شــاخصی که باید، نرسیده و امیدوارم به زودی 
این کارگردان جوان، فیلم خوب خودش را بسازد.

درســتکار با بیان اینکه ســینمای ما در حوزه 

ســرگرم کنندگی، پیشرو نیســت، خاطرنشان 
می کند: به نظرم دو فیلم اخیر مهدویان، »التاری« 
و »رد خون«، فیلم هایی ســرگرم کننده و دیدنی 
بودند. جریان اصلی ســینمای مــا را فیلم های 
سرگرم کننده پیش می برند، اما در بیشتر فیلم ها، 
همه چیز خشک و یخ زده است و امثال مهدویان 
اینجــا می توانند کمک کنند که این ســینما از 

جمود و رخوت طوالنی اش بیرون بیاید.
وی با بیان اینکه مهدویان سعی خودش را کرده 
که فرم با محتوای کارش همنشــینی پیدا کند، 
می افزایــد: امتیاز دیگر کــه مهدویان از خودش 
در افکار عمومی  به جا گذاشــته، این اســت که 
به قالب های تحمیلی دوســتان هم تن نداده تا 
برچسب فیلمساز حکومتی و دولتی را نخورد، او 
تالش می کند به عنوان یک فیلمساز در منطقه 
مستقل سینمایی خودش حرکت کند و باید به 
چنین افرادی کمک شــود چون این فیلم سازان 

جوان، آینده سینمای ایران را خواهند ساخت.

  قصه فدای ساختار شده است
احسان ناظم بکایی، دیگر منتقد سینما با اشاره 
به زمان بد اکران این فیلم می گوید: جا داشــت 

که فیلم خوبی همچــون »ماجرای نیمروز۲ :رد 
خون« زمان بهتری برای اکران بگیرد نه هفته اول 
مهرماه که به دلیل همزمانی با آغاز سال تحصیلی 
و ماه های عزاداری، سینماها چندان رونقی ندارند. 
مثالً برای اکران این فیلم می توانســتند خوش 
ســلیقگی کنند و همزمان با عملیات مرصاد در 
مرداد ماه، فیلــم را اکران کنند چون فضا از نظر 
ذهنی برای اکران  این فیلــم آماده بود یا حتی 
می شد برای ادای دین به مردم خونگرم کرمانشاه، 
نخستین اکران از این شهر آغاز شود چون بخشی 

از فیلم در کرمانشاه، فیلم برداری شده است.
وی با بیان اینکه ســن مهدویان کم است اما به 
کارگردان مؤلف تبدیل شده و کارش امضا دارد، 
خاطرنشان می کند: این کارگردان جوان، مستند 
و داســتان را با هم پیش می بــرد به طوری که 
به اصول داســتان در آثارش پایبند اســت و از 

روش های مستند هم بهره می برد.
به بــاور وی، در »ماجرای نیمــروز۲: رد خون« 
گویی قصه از دســت رفته است، قصه ای که در 
فصل اول وجود داشــت در فصل دوم رها شده، 
در واقع قصه فدای ساختار شده و از دست رفته 
است.  پروداکشن در فصل دوم آن قدرخوب است 

که قصه تحت تأثیر آن قرار گرفته است. 
این منتقد ادامه می دهــد: مخاطبی که فصل 
اول ماجــرای نیمروز را دیده تا حدی آدم های 
قصه را می شناســد اما در فصل دوم، قصه دیر 
شروع می شود و نیازی نیست که شخصیت ها 
دوبــاره معرفی شــوند. در فصــل دوم، خرده 
قصه هــا زیاد اســت و کارگــردان می خواهد 
اطالعات زیادی بدهد اما نمی تواند همه این ها 
را بــه هم وصل کند. در واقع ســاختار آن قدر 
روی قصه سوار است که مهدویان بیشتر تحت 
تأثیر ساخت صحنه های جنگی و دکورها قرار 

گرفته و نمی تواند قصه را جمع و جور کند. 
وی درباره اینکه آیا خرده قصه ها باید در این فیلم 
کم می شد، خاطرنشان می کند: در این فیلم چند 
قصه فرعی داریم که رها می شوند، گویی فیلمساز 
نتوانسته در انتهای فیلم، خرده قصه هایی که آن ها 

را دیر شروع کرده، جمع کند.

  مردم مشتاق دیدن فیلم هایی از  
حوادث دهه 60 هستند
ناظم بکایی معتقد است: 
مهدویان با وجود ســن 
کمی  که دارد کارگردان 
خوبی است. از بازیگران 
کاربلد خوب  و  نامــدار 
و سینما  می گیرد  بازی 

را خوب می شناسد.  
این منتقد سینما می گوید: وقتی کاری که پیش 
تولید عظیمی  دارد ساخته می شود، ساختار برای 
فیلمســاز مهم تر از قصه است، شخصیت ها هم 
تحت تأثیر این ســاختار قــرار می گیرند و چون 
قصه ها به درستی جمع نمی شوند، شخصیت های 
فیلم هــم رها می شــوند در حالــی که هرچه 
قصه پردازی قوی تر باشــد، شخصیت ها هم بهتر 

دیده می شوند.
وی با بیان اینکه دغدغه ســاختار در ماجرای 
نیمروز ۲ برای ســازنده فیلم مهم تر از دغدغه 
قصه بوده اســت، تأکید می کنــد:  قصه، رمز 
ماندگاری فیلم های خوب در ســینمای جهان 
است و نه ساختار، زیرا ساختارهای سینمایی 
به مرور زمان به روز می شــوند. این قاعده در 
سینمای جهان وجود دارد که قصه ماندگارتر 

از ساختار است. 
ناظم بکایی می گوید: شیوه فیلم سازی مهدویان به 
خاطر نگاه تألیفی خاص او در موضوعات تاریخی، 
خوب جواب می دهد چون به عنوان شاهد بیرونی 
ماجر را می بینید ولی در فیلم »التاری« موضوع 
به شیوه فیلم سازی مهدویان خیلی نزدیک نبود 
چون فرم فیلم ســازی او در فضاهــای تاریخی 

می نشیند. 
به گفته این منتقد سینما، حوزه مستند داستانی 
تاریخی که مهدویــان در آن کار می کند تقریباً 
دســت نخورده اســت در حالــی کــه در حوزه 
اجتماعی، بسیاری از کارگردان ها فعالیت می کنند. 
ضمن اینکه مردم مشتاق دیدن قصه ها و اتفاقات 
تاریخی دهه 60 با جزئیات بیشــتر در یک فیلم 

سینمایی هستند.
وی یادآور می شــود: 60-50 سال پیش علی 
حاتمی  به واسطه ساخت دکور شهرک غزالی و 
ساخت مجموعه هزاردستان، بستری را فراهم 
کــرد که افــرادی همچــون ضیاءالدین دری 
و حســن فتحی در آن مســیر حرکت کنند و 
آثار خوبی را بسازند چه بسا مهدویان هم  که 
موضوعات تاریخی را با نگاه مؤلف گونه خودش 
پیش می برد، راه را برای ورود نســل جوان به 
این حوزه ها باز کند چون سرمایه گذار می بیند 
کــه از ســرمایه گذاری روی کارگردان جوانی 

همچون مهدویان جواب گرفته است.

برش

را  ما  سینمای  اصلی  جریان 
پیش  سرگرم کننده  فیلم های 
فیلم ها،  بیشتر  در  اما  می برند، 
است  یخ زده  و  خشک  چیز  همه 
و امثال مهدویان اینجا می توانند 
کمک کنند که این سینما از جمود 

و رخوت طوالنی اش بیرون بیاید

گفت وگو با محمدرضا سرشار در پی یک اتفاق خوب ادبی  

انتشار کتاب صوتی را جدی بگیریم
 فرهنگ و هنــر/ خدیجه زمانیان در خبرها 
آمده به تازگی نسخه انگلیسی کتاب صوتی »اگر بابا 
بمیرد« رونمایی شده است. کتاب »اگر بابا بمیرد« 
نوشــته محمدرضا سرشار سال ۱35۷ و چند ماه 
پیش از پیروزی انقالب اسالمی  منتشر شد. حاال 
پس از گذشــت چهار دهه نسخه انگلیسی کتاب 
صوتی این اثر با گویندگی محمد تاج دین توسط 

سوره مهر عرضه شده است.

 روایت داستانی از پسرکی که به عشق 
پدر به سرما می زند

در  محمدرضا سرشــار 
»اگر بابا بمیرد« داستان 
به  روســتایی  پسرکی 
نام اســماعیل را روایت 
می کند که در روستایی 
به نام »شکورکندی« از 

روستاهای آذربایجان غربی زندگی می کند. فصل 
زمســتان اســت و برف آ   ن قدر سنگین است که 
هیچ کس نمی تواند به راحتی از روستا خارج یا به 
آن وارد شود. پدر اسماعیل  بیمار می شود و پسر 
که می بیند حال پدرش خوب نیســت با به جان 
خریدن خطر سرما و گم شدن توی برف و مواجهه 
با گرگ به شهر می آید تا پیش دکتر برود و برای 
پدرش دارو بگیرد. هیچ وســیله ای برای رفتن به 
شهر نیست. اسماعیل با کمک دوستش برجعلی 
با گاری به ســالمت به شــهر می روند، اما هنگام 

بازگشت حوادث ناگواری برایشان اتفاق می افتد. 

 تشویق شهید باهنر
محمدرضا سرشار »اگر بابا بمیرد«  را سال ۱353 

نوشته است. یکی از دوستان او، این اثر را به همراه 
داستان »اصیل آباد« برای انتشار به دفتر فرهنگ 
نشر اســالمی  می دهد. پس از مدتی سرشار برای 
مطلع شــدن از سرنوشــت کتاب هایش به دفتر 
نشــر می رود که با استقبال شــهید باهنر که آن 
زمان مسئول بخش انتشار دفتر نشر بوده، مواجه 

می شود. 
شهید باهنر به محمدرضا سرشار ابراز لطف می کند 
و او را تشویق می کند نوشــتن داستان کودک و 
نوجوان را جدی بگیرد. سرشار می گوید: کتاب ها 
را تصحیــح کرده بودند و به دنبال پیدا کردن من 
یا شماره ای از من بودند که بعد از اطالع، هر دو را 
منتشر کنند. این کتاب را به همراه کتاب اصیل آباد 
برای مخاطب نوجوان نوشتم. مخاطبی که آن زمان 
کتاب و محصول خاص مناســب سن خودش در 
اختیار نداشــت تا مطالعه کند. درنهایت کتاب در 
خــرداد ۱35۷ یعنی چند ماه پیــش از پیروزی 

انقالب اسالمی  منتشر شد.  
در نخســتین شماره انتشار، طرح جلد کتاب های 
»اصیل آباد« و »اگر بابا بمیرد« شبیه به هم و فقط 
با تغییر رنگ اندکی منتشر شــد. سرشار در این 
خصوص توضیح می دهــد: آن زمان برای طراحی 
جلد کتاب ها 500 تومان می گرفتند و دفتر نشــر 
برای صرفه جویی پیشنهاد داد طرح هر دو جلد را 
یکی بزنیم و فقط رنگ طرح ها کمی  تغییر کند که 
من قبول کردم. طــرح جلد هم تصویر یک دیوار 
آجری قدیمی  و کهنه بود. خوشبختانه با اینکه روی 
کتاب سرمایه گذاری خاصی نشد اما پس از انتشار 
مــورد اقبال قرار گرفت حتی ســال ۱363 بنیاد 
فارابی براساس این کتاب یک فیلم هم ساخت با 
عنوان »جاده های ســرد«. این فیلم به کارگردانی 

مسعودجعفری جوزانی و بازی علی نصیریان ساخته 
شد که نخستین فیلم کارگردان و نخستین فیلم 
ایرانی بود که در چندین جشنواره جهانی نمایش 
داده شد و به دلیل ارزش های بومی اش مورد تقدیر 

قرار گرفت.   

 توجه به مسائل عاطفی و ابعاد انسانی
این منتقد ادبی با توضیــح اینکه کتاب »اگر بابا 
بمیرد« پس از گذشــت چهار دهه از نخســتین 
انتشارش همچنان منتشــر می شود، می گوید: از 
ســال ۱35۷ تاکنون کتاب بیشــتر از ۱80 هزار 
نسخه منتشر شده و همچنان خواننده دارد. حتی 
مخاطبانی که در فضای مجازی هســتند به من 

می گویند کتاب را خوانده  و لذت برده اند. 
نویســنده »روزنه ای به رهایی« در خصوص علت 
موفقیت این اثر و اقبال مخاطب بیان می کند: در 
داستان توجه خاصی به  مسائل عاطفی و انسانی 
شده است. تمرکز بر نقش پدر در زندگی به عنوان 
شخصیت مهمی  که همیشــه بر احوال فرزندان 
مؤثر بــوده و در مرحله بعد توجه به عناصری که 
ماجراجویی و هیجان داستان را بیشتر کرده موجب 
شده مخاطب این کتاب ها که نوجوانان هستند از 

خواندن آن لذت ببرند.  
گوینده برنامه رادیویی قصه ظهر جمعه معتقد است: 
ادبیات اگر اصیل باشد کهنه نمی شود. ممکن است 
زبان یک اثر کهنه شود که آن هم در پی گذشت 
زمــان طوالنی اتفاق می افتد اما معموالً مســائل 
انســانی با گذشت زمان نه تنها کمرنگ نمی شود 
بلکه اصالتش بیشتر نشان داده می شود . این مسائل 
حتی جغرافیا هم نمی شناسد و خواندن آن برای 
همه انسان ها در هر جا که باشند، لذتبخش است 

مثل بسیاری از فیلم ها که با گذشت زمان همچنان 
مورد اقبال مخاطب اســت چون بر نقاط مشترک 
انسانی متمرکز شده است. ادبیات هم اگر در همین 
مســیر حرکت کند و فقط بر بیان مسائل روزمره 
گذرا متمرکز نشود، حتی اگر با حداقل کیفیت ادبی 
نوشته شــود باز هم ماندگار می شود و مورد اقبال 

قرار می گیرد.  

 کتاب صوتی را جدی بگیریم
این پژوهشگر در پاسخ به این پرسش که جایگاه 
کتاب صوتی در کشور ما کجاست و چقدر این نوع 
کتاب ها میان مخاطبان محبوبیت دارد، می گوید: 
واقعیت این اســت که هنــوز کتاب های صوتی 
نتوانسته در میان مخاطب ایرانی جایگاه خودش 
را پیدا کند  و هنــوز مخاطب ایرانی به خصوص 
مخاطب کــودک و نوجــوان، کتاب های کاغذی 
می خواند که دلیل مهم این مســئله، در دسترس 
بودن کتاب های کاغذی و عادت به خواندن این نوع 

کتاب هاست. 
سرشــار تأکید می کند: با همه این ها کتاب های 
صوتی شاخه ای از کتاب است که باید به آن توجه 
شود تا مانند آثار مکتوب دیده شود و مورد توجه 

قرار بگیرد. 
کتــاب »اگر بابا بمیرد« پیش از این ها توســط 
بخش ترجمه مرکــز آفرینش های هنری حوزه 
هنری به  چهــار زبان عربی،اردو، انگلیســی و 
اسپانیایی ترجمه شــده بود که به تازگی کتاب 
زبان انگلیســی صوتی شده است. گفتنی است، 
تولیــد کتاب صوتــی به زبان هــای خارجی از 
برنامه های جدید ســوره مهــر در زمینه کتاب 
صوتی است و تاکنون نسخه صوتی کتاب »آقای 
شهردار« نوشته داوود امیریان، »پا به پای باران« 
نوشته هدایت اهلل بهبودی و مرتضی سرهنگی و 
»آزادی خرمشهر« با مصاحبه سعید فخرزاده و 
تدوین احمد دهقان با گویندگی محمد تاج الدین 

به زبان انگلیسی تولید وعرضه شده است.

فرهنگ و هنر: به گزارش روابط عمومی سیما، فیلم سینمایی »تنها در 
برلین« به کارگردانی وینســنت پرز،  امروزساعت ۲3 از شبکه یک سیما 
پخش خواهد شد. در این فیلم با بازی اما تامپسون، برندان گلیسون ومایکل 
پرزبراندت خواهیم دید: در ســال ۱9۴0 در برلین، ســر کارگر کوانگل و 
همســرش آنا، خبری مبنی بر کشته شدن تنها فرزندشان هانس که از 
طرف ارتش نازی به رهبری هیتلر به جنگ اعزام شده بود، دریافت کرده 

و بسیار ناامید می شوند.
فیلم سینمایی »روزی خواهد رسید« به کارگردانی آن هویی،  فردا ساعت 

۱6 از شبکه یک سیما پخش خواهد شد. 
همچنین فیلم ســینمایی »فیلم فوری« به کارگردانی میشل گندری، 
 فردا ســاعت 30 دقیقه بامداد وانیمیشن سینمایی »بهشت اردک ها« به 

کارگردانی اولیور رینگر،  فردا ســاعت 8 از شبکه دو سیما پخش خواهد 
شد. فیلم سینمایی »گنج« به کارگردانی کورنلیو پرومبویو نیز  فردا ساعت 

۱6:35 از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
فیلم سینمایی »عبور از غبار« به کارگردانی  پوران درخشنده،  امروز ساعت 
۲0:30 از شبکه چهار سیما روی آنتن می رود. مرحوم خسرو شکیبایی، 
مهنــاز افضلی، عطــاءاهلل زاهد و مرحوم نعمــت اهلل گرجی در این فیلم 

سینمایی نقش آفرینی کرده اند.
فیلم سینمایی »تنها یک نفس« به کارگردانی دانیل رابی نیز  فردا ساعت 

۲0:30 از شبکه چهار روی آنتن می رود.
انیمیشن ســینمایی »پاندای قهرمان« به کارگردانی گرگ مانوارینگ و 
مایکل اسچامن،  امروز ســاعت ۱3:30 و فیلم سینمایی »امی و غازهای 

وحشــی« به کارگردانی کارول باالرد،  فردا ساعت 9 از شبکه پنج پخش 
می شود.

همچنین فیلم سینمایی »زاویه هفتم« به کارگردانی محمود معظمی،  فردا 
ساعت ۱3:30 از شبکه پنج پخش می شود. رویا نونهالی، حمیدرضا پگاه، 
سام درخشــانی و تینا آخوندتبار در فیلم سینمایی »زاویه هفتم« بازی 

کرده اند.
فیلم سینمایی »گام های شیدایی« به کارگردانی حمید بهمنی،  فردا ساعت 
۱8:30 از شــبکه افق پخش خواهد شد. از بازیگران این فیلم می توان به 
لوریت حنینو، مریم کاویانی، کوروش تهامی، محمدرضا شریفی نیا، جمشید 
هاشم پور، فخرالدین صدیق شریف، یوسف مرادیان، بهنوش طباطبایی، 

مبینا سعادت آتشی، محمدجواد جعفرپور و امیریل ارجمند اشاره کرد.

 دریغ از یک 
فیلم جذاب!

آخر هفته با تلویزیون

پشت ویترین

مروری بر فیلم »ماجرای نیمروز2:  رد خون« از نگاه منتقدان سینما
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