
صفحه استراماچونی کامنت باران شد
در حالی که چند روز پیش رسانه ها از قطع 
همکاری قطعی استقالل با استراماچونی و 
آغاز همکاری با فرهاد مجیدی خبر دادند، 
اما پس از فشار دوباره هواداران، اسماعیل 
خلیل زاده، سرپرست این تیم خبر داد که 
آن ها هنوز منتظر بازگشت استراماچونی 
هستند. هرچند هنوز وضعیت بازگشت 
استراماچونی به اســتقالل در هاله ای از ابهام قرار دارد اما هواداران استقالل 
صفحه اینســتاگرامی تازه تأســیس مربی ایتالیایی را کامنت باران کرده اند! 
هواداران استقالل زیر تنها پست اینستاگرامی استراماچونی، حدود 2 میلیون 

کامنت ثبت کرده اند و از مربی سابق استقالل خواسته اند به تهران برگردد.

حجاب نصفه و نیمه
رضا رفیع، مجری و طنزپرداز صدا و سیما 
با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرام 
خود به حجاب نصفــه و نیمه و بالتکلیف 
مهناز افشــار در خارج از کشــور واکنش 
نشــان داد. رضا رفیع در اینستاگرام نوشته 
است:»در حاشیه گیر دادن برخی پیج های 
زرد به حجاب نصفه و نیمه و بالتکلیف مهناز 
افشار در برنامه جدید چند میلیاردی اش: آدم فرصت شناسی را دیدند که کت در 
تن دارد و زیرشــلواری در پا! با تعجب پرسیدند: چرا کت پوشیدی؟ گفت: چون 
ممکنه برم بیرون، مهمونی. گفتند: پس چرا زیرشلواری پاته؟ گفت:چون ممکنه 

نرم و شب بمونم اینجا!«

واقعاً پارادوکسیکاله!
سید بشیر حســینی فیلمی از حضور دو 
روحانی در ســواحل شــمال کشور را در 
صفحه اینستاگرامش منتشــر کرد. داور 
برنامه عصر جدیــد در زمینه انتقادهایی 
که هرازگاهی از ســمت برخــی کاربران 
فضای مجازی درباره این دو روحانی که به 
سواحل شمال می روند تا مردم و کودکان 
را سرگرم کنند، مطرح می شود، در صفحه اینستاگرامش نوشت: »آخوند ساحل 
واقعاً پارادوکسیکاله! مردم گالیه های بحقی دارن؛ اصالً مردم حق دارن انتقاد 
کنن هرچند همه انتقادهاشون بحق نباشه! همین مردِم عزیز هروقت ببینن 
یه جمعی صادقانه و مسئوالنه و با درِک شرایط برای شادی و حِل مشکلشون 

تالش می کنه، شاد و شاکر می شن. َدِم مردم و خادم های مردم گرم«.

کوتاهِی نهادهای نظارتی
در ادامه جنجال آفرینی ســلبریتی ها با 
پوشش های عجیب و غریب، این بار ریحانه 
پارســا، بازیگر ســریال »پدر« با پوشش 
عجیب و غریب در پشت صحنه نمایش 
»مدرسه پینوکیو« سوژه فضای مجازی 
شده است و کاربران در انتقاد از پوشش او، 
هشتگ مربوط به نامش را در توییتر داغ 
کرده اند. یکی از کاربران در این باره نوشته است: »مشکل ماییم که نتونستیم 
سلبریتی ها را توجیه کنیم. مشکل فرهنگ غلطیه که نتونسته احترام به قوانین 
رو باب کنه. مشکل نهاد های نظارتی اند که هر بار از کنار این مسائل به راحتی 

عبور می کنند«.

 محمد تربت زاده اگر صنعت خودروسازی خودمان 
را نه با کشــورهای صنعتی اروپا، بلکه با کشــورهای 
آســیایی و نیمه اروپایی اطراف مقایسه کنیم، فقط به 
یک نتیجه می رســیم؛ آن هم اینکه در سال های اخیر 
باوجود پیشرفت در صنایع مختلف، از نظامی گرفته تا 
پزشکی، در صنعت خودروسازی بدجور درجا زده ایم. 
دلیل این درجا زدن ها را اگرچه کارشناسان این حوزه 
بارها مطرح کرده اند، اما حاال که همســایه غربی مان 
یعنی ترکیه، از نخستین خودرو ملی خود که هم تراز 
با تولیدات درجه اول غول های صنعت خودروسازی در 
جهان است، رونمایی کرده، این سؤال بیشتر از همیشه 
ذهنمان را درگیر می کند که چرا ترکیه باوجود سابقه نه 
چندان درخشانش در عرصه خودروسازی، در سال های 
اخیر تا این اندازه در این زمینه پیشرفت کرده که حاال 
خودرو تمام برقی می سازد و ادعا می کند تا سال 2022 
تبدیل به رقیبی جدی برای خودروسازهای قدر اروپایی 

خواهد شد؟

 خصوصی سازی اصولی
تقریباً ســه روز پیش بود که رســانه های ترک زبان از 
نخستین خودرو ملی ترکیه رونمایی کردند. در مراسم 
باشکوهی که دولت ترکیه برای رونمایی از این خودرو 
برگزار کرده بود، عالوه بر رجب طیب اردوغان، مصطفی 
شنتوب -رئیس مجلس- و تعدادی دیگر از چهره های 

شاخص سیاسی این کشور هم حضور داشتند.
البته برخالف تصورتان، دولت هیچ نقشــی در روند 
تولید این خودرو نداشــته اســت! یعنی حدود دو 
ســال پیش که دولت ترکیه در راستای حمایت از 
محصوالت ملی اش تصمیــم گرفت یک برند ایجاد 
کند، کنسرســیومی متشــکل از پنج سازنده بزرگ 
خصوصــی تشــکیل داد و عالوه بر وضــع معافیت 
مالیاتی، تسهیالت زیادی هم به آن ها پرداخت کرد. 
پس از این، خودش از ماجرا کنار کشــید و دســت 
شــرکت های خصوصی را بــرای طراحی خودرو باز 
گذاشت. به همین خاطر مدیران این شرکت بزرگ 
که »ابتکار خودرو ترکیه« نام دارد، تصمیم گرفتند 
فراینــد طراحی خــودرو ملی ترکیــه را با نظارت 

مهندس های ایتالیایی در این کشور طی کنند.

 تا دو سال دیگر
حاال پس از گذشــت حدود دو سال از روزی که طرح 
اولیه ساخت خودرو ملی ترکیه روی کاغذ نوشته شد، 
از نسخه اولیه این خودرو به نام »تاگ« رونمایی شده 
است. البته از آنجایی که »تاگ« یک خودرو تمام برقی 
به حساب می آید، ترکیه هنوز زیرساخت های الزم برای 
بهره بــرداری از آن  را نــدارد؛ به همین خاطر دولت به 
مردم قول داده تا دو ســال دیگر، ایستگاه های شارژ و 
زیرساخت های الزم برای عرضه »تاگ« به بازار را فراهم 

کند. 
شــرکت ابتکار خودرو ترکیه درباره مشــخصات این 
خودرو گفته: تاگ با قابلیت شــارژ سریع می تواند در 
کمتــر از 30 دقیقه 80 درصد شــارژ باتری را پر کند 
و بــا آن حدود 500 کیلومتــر راه برود. همچنین این 
خودرو تمام برقی، دقیقاً مثل خودروهای برقی شرکت 
»تســال« از طریق اینترنت 5جی دائم خودش را به روز 
می کند تا از قافله به روز رسانی های پی در پی غول های 

خودروسازی عقب نماند.

 پایگاه مونتاژ خودرو
سابقه خودروســازی در ترکیه اما برمی گردد به حدود 
70 سال پیش. اوایل دهه 1950 میالدی بود که تولید 
کامیون های نظامی در ترکیه آغاز شد. حدود 10 سال 
بعد، جمال گورسل، رئیس جمهور وقت این کشور به 
جمعی از مهندسان دستور داد یک خودرو کامالً داخلی 
طراحی و تولید کنند. پس از 130 روز کار، ســرانجام 
چهار دســتگاه نمونه اولیه با نام Devrim )به معنای 
انقالب( ســاخته شــد. البته این خودرو هیچ وقت به 

مرحله تولید انبوه نرسید!
مدتی پس از شکســت Devrim، در ســال 1966 
نخستین خودرو تولید انبوه و ساخت داخل این کشور 
با نام »آناُدل« توســط کارخانه تازه تأســیس صنایع 
اتومبیل اتوســان وارد خیابان ها شد. اما در نظر داشته 
باشــید که در همین زمان، خودروسازان انگلیسی هم 
مونتاژ محصوالتشان را روانه بازار ترکیه می کردند. در 
همان روزها بود که دو شــرکت بزرگ فیات و رنو هم 
با همکاری شــرکت های ترکیه ای در خاک این کشور 
مونتاژ شدند. یعنی از همان روزهای نخست پیدایش 
صنعت خــودرو در ترکیه، برندهای مطرح بین المللی 
حضوری پررنگ در آن داشته اند. البته ناگفته نماند که 
حضور این برندها اگرچه در نهایت منجر به از رده خارج 
شدن بیشــتر محصوالت بی کیفیت داخلی این کشور 
شد، اما درحال حاضر ترکیه به یکی از پایگاه های بزرگ 
مونتاژ خودرو در منطقه تبدیل شــده که محصوالت 
کمپانی های شناخته شــده ای مثل هوندا، تویوتا، رنو، 
هیوندای، فورد، فیات و حتی مرســدس بنز را مونتاژ 
می کند و از طریق صادرات آن ها، سودی حتی بیشتر از 

تولید خودرو مستقل به جیب می زند.

 حدود 24 میلیارد دالر
کارشناس های صنعت خودروسازی می گویند، ترکیه در 
تمام این ســال ها به جای فرایندهای پیچیده طراحی 
و توســعه یک خودرو با کیفیت، نیــروی کارش را در 
اختیار خودروسازان مطرح و کاربلد خارجی قرار داده و 
منابعش را صرف مونتاژ محصوالت با کیفیت آن ها کرده 
است. نتیجه اینکه ترک ها در یک بازار رقابتی به انبوهی 
از خودروهای مدرن و روز دسترسی داشته اند. این البته 
تنها فایده مونتاژ خودروهای باکیفیت اروپایی در ترکیه 
نبوده و بر اســاس آخرین آمار، صنعت خودرو ترکیه 
بزرگ ترین صادرکننده این کشــور در ســال گذشته 
لقب گرفته و درآمدی 24 میلیارد دالری را نصیب این 
کشــور کرده است. اگر قرار باشد کمی دقیق تر به این 
آمار عجیب و غریب نگاه کنیم، باید بگوییم در ســال 
2016 در مجمــوع حدود یک میلیــون و 486 هزار 
دستگاه وسیله نقلیه در ترکیه تولید شده و از هر 100 
وسیله نقلیه تولیدی، 77 دستگاه از آن به خارج از کشور 

صادر شده است!
ســود کالن حاصل از مونتاژ خودروهــای اروپایی در 
کنــار افزایش تجربه و علم و دانش مهندســان بومی 
ترکیه، حاال پس از گذشــت چند دهه نتیجه داده و 
ترک ها توانسته اند خودرویی در کالس جهانی بسازند 
که حتی یک ســر و گردن از تولیدات شرکت های با 
ســابقه ای مثل پژو و فیات هم باالتر است و به ادعای 
کارشــناس ها، در آینده  ای نه چندان دور، مردم ترکیه 
را مجاب می کند که استفاده از خودروهای گرانقیمت 
اروپایی را کنار بگذارند و با پای خودشــان به ســمت 

استفاده از تولیدات داخلی کشورشان بیایند.

  از عرش به فرش
حاال بیاییم به کشــورخودمان. ما ایرانی ها 30 ســال 
زودتر از همسایه شمال غربی مان به فکر خودروسازی 
افتادیم. احتمــاالً این را هم می دانیــد که تا پیش از 
ســال 46 که اولین خودرو داخلی یعنی »پیکان« در 
کشورمان ساخته شد، ما هم مثل ترکیه مشغول مونتاژ 

خودروهای اروپایی بودیم.
ســواری های »آریا« و »شاهین« که در سال های بعد 
در کارخانه پارس خودرو تولید شــدند هم نمونه های 
بعدی خودروهای ملی ما بودند. در سال 1347 سواری 
»ژیان« در سایپا تولید و به بازار عرضه شد. سال 1351 
و پــس از تبدیــل کارخانه پارس خودرو به شــرکت 
»جنــرال موتورز ایران« صنعت خودروســازی ما هم 
متحول شد و اگر نگوییم مونتاژ، مثالً تولید خودروهای 
روز دنیا مثل »بیوک«، »کادیالک« و »شــورلت« در 

کشورمان آغاز شد!
درحالی که در آن سال ها صنعت خودروسازی ما حرف 
اول را در منطقه می زد، چند سال بعد سیر نزولی این 
صنعت آغاز شد و عالوه بر توقف مونتاژ خودروهای روز 
دنیا، تعرفه های سنگینی هم برای گمرک وضع شد تا 
دست و پای خودروساز های مطرح جهان، یکی پس از 
دیگری از کشورمان جمع شود. نتیجه این کار هرچند 
قرار بود رشد تولید ملی باشد اما در عمل موجب سقوط 

صنعت خودروسازی کشورمان از عرش به فرش شد.

 ما هم می توانیم
صنعت خودروســازی ایران روی کاغــذ پس از نفت 
دومین صنعت مهم کشور محسوب می شود، اما به گفته 
کارشنا س ها به جز اشتغال زایی برای حدود یک میلیون 
نفر، دســتاورد دیگری نداشته اســت! حتی بر اساس 
آمار های اقتصادی چند ماه اخیر، سهم صنایع غیرنفتی 
در رشــد اقتصادی کشور فقط 0.7 درصد بوده است و 
این در شرایطی است که تولید خودرو در ایران رشدی 
40 درصدی داشــته. این یعنی صنعت خودروسازی 
اگرچه روی کاغذ رشد کرده اما در عمل هیچ منفعتی 
برای اقتصاد کشورمان نرسانده است. هرچند خیلی ها 
در این میان اشــتباه های مدیریتی در ســطح کالن، 
میدان ندادن به جوان ها، تعیین  سیاســت های غلط و 
از همه مهم تر وجود مافیا در صنعت خودرو کشورمان 
را دالیــل اصلی درجا زدن این صنعــت می دانند، اما 
این موضوع را هم در نظر داشــته باشــید که مقایسه 
وضعیــت فعلی صنعت خودرو در ترکیه و ایران از نظر 
کارشناس ها اصالً منصفانه نیست؛ چون ترکیه نه مثل 
ما با تحریم های سفت و سخت اقتصادی دست و پنجه 
نرم می کند و نه مدل و سیاست های اقتصادی اش با ما 
جــور در می آید. با این همه اما مطالبه کاربران فضای 
مجازی از مسئوالن برای الگو گرفتن از ترکیه در صنعت 
خودروســازی، آنچنان هم بیراه نیست و به قول آن ها، 
اگر ترکیه می تواند با یک سرمایه گذاری اقتصادی تقریباً 
بلندمدت، روی جوان هایش حساب کند و نه به تولید 
یک خودرو با کیفیت، بلکه به تسخیر بازار جهانی فکر 
کند، چرا ایران که توانایی جوان هایش بارها در صنعت 
نظامی، پزشکی و... سنجیده شده، نتواند مثل ترکیه، 
حداقل خودرو ملی با کیفیت تولید کند؟ فکر کردن به 

بازارهای جهانی هم البته بماند برای بعد!

روی ازدواج حساب کنید اما...
قدس زندگی: هیچ کس ادعا نکرده ازدواج 
با همه شیرینی ها و سختی هایش، به تنهایی 
می تواند معجزه و آدم و زندگی اش را از این 
رو به آن رو کند. اما، چه شاعران و عارفان 
قدیم و چه کارشناســان، روان شناسان و 
غیره شناســان امروزی، می گویند کم کم 
عشق هم باید بیاید، دست به دست ازدواج 

بدهد و معجزه بیافریند. خالصه اینکه دانشمندان امروزی هم در محاسباتشان 
جای ویژه ای برای اکســیر عشــق در نظر گرفته اند و معتقدند ازدواج اگرچه 
موجب تغییرات زیادی در مردان و زنان می شود، اما این تغییرات در نهایت به 
حد و اندازه ای از عشق می انجامد. بخش هایی از سخنان »سجاد کریمان مجد« 
روان شناس و مشاوره خانواده را در این باره بخوانید: »ازدواج می تواند جنبه های 

مختلفی از شخصیت افراد را تحت تأثیر قرار دهد. 
در یکی از پژوهش های علمی که در این زمینه انجام شده است مشخص 
شده که مردان پس از ازدواج دچار تغییراتی می شوند که از آن ها می توان 
به باال رفتن ســطح تستسترون اشاره کرد. باال رفتن این هورمون به این 
دلیل اســت که یک مرد باید جنبه حمایتی بیشــتری نسبت به خانواده 
و همسرش داشته باشــد... مردی که پیش از ازدواج رفتارهایی ناشی از 
بی مســئولیتی از خود نشان می داد و یا حمایتگری و مسئولیت پذیری در 
وی کمرنگ بوده است، با پیوند زناشویی به یک شخصیت مسئولیت پذیر 
تبدیل می شــود... البته خیلی ها وقتی که حرف از ازدواج به میان می آید، 
خوبی های آن را برشمرده و عنوان می کنند ازدواج مشکل گشای بسیاری 

از دردهاست. 
به طور مثال مادری که پســرش اعتیاد دارد، پیشنهاد می کند ازدواج کند تا 
از موادمخدر صرف نظر کرده و درمان شــود! برخی هم تصور می کنند دختر 
یا پسری که افسرده اســت و یا خشونت باالیی دارد و از روحیه پرخاشگری 
برخوردار اســت با ازدواج مشکالتش حل می شود و دیگر آن روحیه سابق را 
نخواهد داشت. اما واقعیت این است که ازدواج می تواند بسیاری از اتفاقات روی 
زمین مانده و یا بخشی از مسائل مربوط به رشد شخصیتی فرد را تقویت کند، 

اما نمی تواند مشکالت روانی جدی افراد را درمان کند«.

دستاورد مردانه
قدس زندگی: چه اشــکالی دارد خبر 
خــوب امروز، مردانه باشــد؟ یعنی یک 
دســتاورد علمی ، بیشــتر از مردانه یا 
زنانه بودن ، ایرانی بودنش مهم اســت. 
اصــاًل بگذارید اصل خبــر را به نقل از 
»فارس« روایت کنیم: » برای نخستین 
بار در ایــران از جدیدترین و البته یکی 

از مؤثرترین روش های درمان سرطان پروستات رونمایی شد. سید هادی 
موالنا متخصص رادیوانکولوژی معتقد اســت ســرطان پروستات سومین 
ســرطان رایج در بین مردان ایرانی و یکی از اصلی ترین علل مرگ و میر 
جمعیت مردان در جهان اســت و اگر به موقع تشخیص داده شده و مورد 

توجه قرار گیرد می تواند به راحتی درمان شود.
ســاالنه بیش از 8 هزار ایرانی به سرطان پروستات مبتال می شوند و حاال 
بــا رونمایی از این روش منحصر به فرد در ایران زمینه درمان بســیاری 
از بیماران ســرطانی فراهم شــده و نگرانی های موجود در خانواده ها به 

حداقل می رسد«. 
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ورزش
یک روز معمولی در فوتبال ایران

 دو شکایت، دو قهر 
و استعفای رئیس!

در مشهد تنهایم

تفتیان: گاهی با کپسول 
اکسیژن تمرین می کنم

 گفت وگو با غالمرضا طریقی، دبیر بخش ویژه بزرگ ترین جایزه شعر

توجه جشنواره شعر فجر به شاعران جوان بی کتاب

کاش روزهای ِچِغر را باد ببرد
رقیه توســلی: کوفته و هالک می رسم 
خانه. از آن روزهای گیج است. بی حوصله 
چند برنامه می چینم بــرای اوقات پیش 
رو که الحمدهلل همه با شکســت مواجه 

می شوند!
اولین، پروژه شســتن رخت هاســت که 
به سرعت، کان لم یکن تلقی می شود؛ چون 

خبری از یک قطره مایع لباسشــویی در خانه نیست. زیر کتری را هم روشن 
نمی کنم، چون چای خشــک بی چای خشــک. پیامگیر تلفن هم شکر خدا 
خودش را زده به خرابی. چهارمین سیگنال منفی را هم از شبکه نمایش خانگی 
دریافت می کنم. وقتی از پای ویدئو شکست خورده بلند می شوم چون فیلمی 

نیست که گردش را هوا نداده باشیم.
مبهوت نقشه هایی هستم که قطاری کنسل شده اند که مثل ستاره دنباله دار 
فکری از سرم رد می شود. از آن نجیب ها. از آن ها که شور و انرژی را برمی گردانند 
و اثری از تنهایی باقی نمی گذارند. از تنهایی که به قول بزرگواری - از شربت های 

تلخ بچگی مان - هم بدمزه تر است.
باانگیزه می روم آشــپزخانه. به خودم می گویم شاید سر همه انتخاب هایم به 
سنگ خورده تا من با یاِد او خلوت کنم. اصالً شاید دارم کم دختری می کنم؟ 

خیرات می دهم؟ نکند سالم هایم به قاعده نیست؟ مهربانی ام؟
پنجره را باز می کنم افکار بدریخت را باد با خودش ببرد و دست به کار می شوم. 
گالب و زعفران و کره و شــکر و هل و نبات و آرد گندم. باورم نمی شــود یک 

فقره هم کم و کسر نیست. زیارت عاشورا را می گذارم جناب سماواتی بخواند.
باالخره یک وقت هایی هم هست که از دنده چپ بلند می شود روز آدم. همیشه 
که اوضاع بر وفق مراد آدمیزاد نیست. خانجان که نور به قبرش ببارد، ورد زبانش 

بود: جزر و مد، فراز و فرود، پستی و بلندی، خوشی و ناخوشی!
تجربه من هم این است که کل کل نکردن با روز بدقلق بهتر است. ابداً نباید 
نقطه ضعف نشان داد مقابل این روزهای ِچِغر که در چشم بر هم زدنی خاکمان 

می کنند و تمام!
دوشنبه نوشــت: آقاجان ببخش که دستپختم به خوشمزگی ماِل »عزیز« 
نیست. مطمئنم اما شکر و گالبش همان است که بعدش بگویید: چه حلوای 

مهربانی!
من بی قیدوشرط دوست داشتن و امیدواری را از خودتان به ارث برده ام.

جهانبخش در گفت  وگو با قدس:

 برای این لحظه ماه ها دویدم

خبرخوب

منهای سیاست

روزمره نگاری

رونمایی از نخستین خودروی ملی ترکیه در فضای مجازی حاشیه ساز شد

سازی ما  ماشین 
خودروسازی آن ها

شنبه 9 دی  1398
دو

 3 جمادی االول 1441

سامبر 2019  
 30 د

ماره 9147
ی و سوم  ش

سال س
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             دوشنبه 9 دی  1398
 3 جمادی االول1441 30 دسامبر 2019  سال سی و سوم  شماره 9147

دروازه بانی، پست جدید لوئیس سوارز
ورزش: تیم منتخب ملی پوشان اروگوئه و دوستان بین المللی فورالن بامداد امروز 
در ورزشگاه سنتناریو مونته ویدئو به مصاف هم رفتند و بازی در نهایت 6-6 مساوی 
شد. در این بازی ستاره های ســابق فوتبال همچون خاوی زانتی، سباستین ورون 
و خوان ریکلمه حضور داشتند و فورالن یک نیمه برای منتخب اروگوئه بازی کرد 
و نیمه دیگر را در تیم مقابل حضور داشت. از نکات قابل توجه بازی، حضور لوئیس 
سوارز ستاره بارسا درون دروازه بود. او نیمه دوم به درون دروازه رفت و اتفاقا با 4 مهار 

خوب نمایش قابل توجهی هم داشت.

دوری ۲ ماهه انصاری فرد از گلزنی
ورزش: به نقل از گازتا، کریم انصاری فرد در تابستان با جدایی از ناتینگهام با رقمی 
بالغ بر ۲ میلیون یورو راهی السیلیه قطر شد. هر چند انصاری فرد در ابتدا عملکرد 
خوبی داشت و توانست ۵ گل در ۷ بازی به ثمر برساند ولی رفته رفته عملکرد او دچار 
افت شد و در نهایت او اکنون دو ماه است که نتوانســته در تیم خود در قطر گلزنی 
کند. انصاری فرد در مجموع در ۱۱ بازی خود در لیگ قطر توانســته است ۵ گل به 
ثمر برساند.این مهاجم ایرانی در یونان سابقه بازی برای پانیونیوس و المپیاکوس را 

در کارنامه خود داشت.

مارک ویلموتس به فیفا شکایت کرد
ورزش: سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از فسخ قراردادش به فیفا شکایت کرده و به 
دنبال گرفتن غرامت از ایران است. فدراسیون فوتبال هم متقابالً این شکایت را از مارک 
ویلموتس انجام داده است. در حالی که فدراسیون در هفته های گذشته تأکید کرده پروسه 
فسخ قرارداد با ویلموتس ادامه دارد و طرفین به دنبال یک راهکار برای رسیدن به توافق 
هستند، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت وگو با خبرنگار مهر به صورت رسمی 
خبر از شکایت ویلموتس به فیفا و اقدام مشابه فدراسیون فوتبال خبر داد. جعفرپور در این 

خصوص گفت: آقای ویلموتس از ایران به فیفا شکایت کرده است.

مخالفت اسکوچیچ با جدایی آل کثیر
ورزش: دراگان اسکوچیچ سرمربی کروات تیم فوتبال صنعت  نفت آبادان با فروش 
عیسی آل کثیر مخالف اســت. در هفته های اخیر چند باشگاه با این بازیکن تماس 
گرفته اند و حتی گفته می شود باشگاه پرســپولیس هم به صورت رسمی در حال 
مذاکره با باشگاه صنعت نفت اســت تا آل کثیر را جذب کند. با این حال اسکوچیچ 
مخالف فروش آل کثیر است و به مسئوالن باشگاه هم گفته که به هیچ عنوان حاضر 
نیست این مهاجم را از دست بدهد. آل کثیر تحت قرارداد صنعت  نفت است و برای 

جدایی از این تیم نیاز به گرفتن رضایت نامه دارد.

امیرمحمد سلطان پور: در حالی که فوق ستاره پرتغالی 
یوونتوس مشغول گذراندن تعطیالت زمستانی خود در شهر 
دبی است، در کنفرانسی ورزشی در همین شهر شرکت کرده 

و صحبت های جالبی را در خصوص زمان خداحافظی اش 
و برنامه های پس از آن بیان می کند.

چالش بازیگری
از رونالدو که به همراه منچستریونایتد و رئال مادرید 

برنده پنج توپ طال بوده، به عنوان یکی از بهترین 
بازیکنان تاریخ فوتبال نام می برند. این 
ستاره 34 ســاله جام های زیاد تیمی 
و انفرادی را در طول مدت فوتبالش 
تصاحب کرده که شامل پنج قهرمانی 
در اروپا، 6 قهرمانــی در لیگ های 
انگلیس، اسپانیا و ایتالیا و قهرمانی 
در یــورو ۲0۱6 به همراه پرتغال 
بوده است. او بهترین گلزن تاریخ 
تیم ملی پرتغال و باشــگاه رئال 
مادرید است و حتی در همین 
سال های پایانی فوتبالش نیز 
بارهــا رکوردهــای مختلف را 

جابه جا می کند.
رونالدو در این فصل ســری آ نیز 
در ۱4 مسابقه برای بانوی پیر ۱0 

گل به ثمر رسانده اما خودش نیز قبول 
دارد کــه دوران فوتبالش به پایان خود 
نزدیک می شود. ستاره پرتغالی در این 
باره در کنفرانس دبی گفت:»آن زمانی 
که احساس کنم بدنم به شکل مناسب 
به اتفاقات درون زمین و خواسته هایم 
پاسخ نمی دهد از فوتبال کنار خواهم 
کشــید. در گذشــته دوران فوتبال 
یک بازیکن بین 30 تا 3۲ ســالگی 
بود اما اکنون بازیکنان 40 ســاله را 
نیز می بینیم. موفقیت من در زمین 
به دلیل تالش زیاد و شــکل خاص 

زندگیم است. من دائماً در تالش 

هستم تا توانایی های فیزیکی و ذهنی خودم را افزایش دهم. 
مسلماً پس از بازنشســتگی از فوتبال مطالعات خودم را در 
شاخه های دیگر ادامه خواهم داد و امیدوارم بیشتر از ۵0 سال 
عمر کنم تا چالش های جدیدی را تجربه کنم. مسلماً 
یکی از این چالش هایی که دوست دارم با آن روبه رو 
شوم بازی در سینماست. من همیشه به همه توصیه 
می کنم که چیزهای جدید در زندگی فرا بگیرند و 
همیشه هم تالش می کنم که خودم را آموزش دهم 
تا بتوانم سؤاالت زیادی که در ذهن دارم را پاسخ بگویم. 
باید همیشــه تالش کنیم بهترین چیزهای 
دیگران را از آن ها فرا بگیریم و این راهی 

بود که من برای موفقیت پیموده ام«.

هیچ معجزه ای در کار نیست
از رونالدو به عنوان یکی از متعهدترین 
بازیکنــان فوتبــال در راه تمرین و 
رژیم های غذایــی مختلف برای در 
اوج ماندن نام می برند؛ خود او نیز 
معتقد است که تعهدش به ورزش 
با بسیاری از دیگر فوتبالیست ها 
متفاوت است، اما نمی خواهد از این 
صحبت ها به عنوان خودنمایی یا 
تکبر برداشــت شــود. کریس 
می گوید:»زندگی ما بر یک توازن 
بنا شده است. شما می توانید هر چه 
که دوست دارید بخورید اما در عوض 
باید فعالیت بدنی الزم را داشته و از چیزهایی 
که به شــما ضربه می زنــد دوری کنید. حفظ 
موفقیت من در ۱۵ سال گذشته به خاطر تالش 
بی وقفه ام برای بهترین بودن است. البته این ها را 
از روی تکبر نمی گویم. عشق به فوتبال برای من 
بزرگ ترین انگیزه بوده که از تمام جام هایی که 
کسب کرده ام نیز انگیزه ای بیشتری به من داده 
است. در داستان موفقیت من هیچ چیز جادویی 
یا معجزه ای در کار نیســت؛ تنها تعهد کامل به 
کاری کــه می خواهم آن را انجام بدهم ســبب 

دستاوردهای من شده است«.

حمیدرضاعرب: بازی با پورتموث به دقیقه ســه نرسیده 
بود که ناگهان برایتون با شوت فریبنده یکی از بازیکنانش به 
گل رسید. سریع ترین گل تاریخ این باشگاه در لیگ جزیره! 
دنبال گلزن برایتون می گشتیم. چه کسی دروازه پورتموث را 
فروریخته است؟ مورای انگلیسی، نائوپای فرانسوی یا آران موی 
استرالیایی؟ پاسخ این بود: علیرضا جهانبخش!شاید برای آن ها 
که بازی های برایتون را دنبال می کردند دشوار بود که درمقابل 
نام گلزن نخست این تیم نامی را ببینند که بیش از یک سال 
ونیم از حضورش در ترکیب اصلی برایتون می گذشت. روزهایی 
کابوس وار که مهاجم ایرانی تیم برایتون را تا مرز جدایی از این 
تیم پیش برده بود. حتی باورش هم سخت بود که علیرضا را در 

ترکیب اصلی این تیم ببینیم. پاتر به باشــگاه 
سیگنال هایی درباره آزاد کردن علیرضا داده 

بود و حتی صحبت از جدایی قطعی در نیم 
فصل بود اما مشاوران فنی باشگاه برایتون 
این اواخر از پاتر خواسته بودند، علیرضا 
را بار دیگر آزمایش کنند. پاتر هم گوش 
کرد. این آخرین شــانس بود. اقبالی که 

جهانبخش به نیکی از آن بهره بود. 

پس از گل غافلگیرکننده ات چه 
حسی داشتی علیرضا؟

سینا حسینی: فوتبال ایران روزهای پر تنشی را پشت سر 
می گذارد، هرچند مسعود سلطانی فر و معاونینش هر روز با ابراز 
امیدواری از آینده روشن ورزش و فوتبال ایران نوید می دهند 
اما آنچه از شــرایط فعلی فوتبال ایران پیداست هیچ نقطه 
امیدوارکننده در این مجموعه یافت نمی شود که به واسطه آن 
آینده فوتبال ایران را طالیی دانست! برای اثبات این واقعیت 
می توانید موارد زیر را با دقت بررسی کنید تا متوجه شوید چه 

آشفته بازی در فوتبال ایران حاکم است!

7:30 صبح/ شکایت ویلموتس
 صبح روز یکشنبه مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی تیم ملی 
فوتبال ایران که پس از دو باخت از سوی فدراسیون فوتبال به 
صورت ضمنی از کار برکنار شد و پروسه مذاکره با جانشین وی 
آغاز شد به دلیل عدم تعیین تکلیف از سوی فدراسیون فوتبال 
ایران به فیفا شــکایت کرد.بالفاصله پس از انتشار این خبر 
مسئوالن فدراسیون فوتبال ایران با انتشار خبری مدعی شدند 
که فدراسیون فوتبال ایران نیز از وی به فیفا شکایت کرده است!

 9:45 صبح/ اسرار استرا
دقایقی پس از مخابره این خبر، یکی دیگر از خبرگزاری های رسمی 
کشور، متن کامل قرارداد استراماچونی را برای نخستین بار در فضای 

مجازی منتشر کرد تا بندهای قرارداد محرمانه وی فاش شود، اینکه 
چگونه این قرارداد چهار برگی به دســت این خبرگزاری رسیده 
بود، برای هواداران عجیب و ســؤال برانگیز بود اما نکته مهم این 
بود که رقم قرارداد استراماچونی و آپشن های قرارداد وی بر خالف 
ادعای معاون سابق باشگاه اســتقالل از وینفرد شفر کمتر نبود.

ورزش: بیش از یک ماه اســت که حسن تفتیان، دونده 
۱00 متر المپیکی ایران اردوهای آماده سازی خود را در 
مشهد آغاز کرده اما هنوز وضعیت اردوی برون مرزی و 

مربی او مشخص نشده است.
تفتیــان در مورد اردوی مشــهد بیان کــرد: اصاًل 
برنامه ای بــرای تمرین در مشــهد نداشــتیم و 
نخســتین اردویم باید از اول آذر ماه در فرانسه و 
زیر نظر مربی ام آغاز می شد. حتی در صحبت هایی 

که بــا آقای عرب، سرپرســت فدراســیون 
دوومیدانی داشــتم، موافقت خود را 

اعالم کــرد و کارها پیش می رفت 
اما از من خواســتند یک یا دو 

هفته تــا زمانی که کارها 
هماهنگی هــای  و 
الزم انجام و دستور 
شورای برون مرزی 

صادر شــود، برای از 
دست ندادن زمان در مشهد تمرین کنم. 
تمام شرایط را بررســی و تمریناتم را در 
ورزشــگاه امام رضا)ع( شروع کردم. قرار 
بود پس از دو هفته، اردوی اصلی ام را در 
فرانسه آغاز کنم اما متأسفانه نزدیک به 
پنج هفته است که اردویم عقب افتاده و 

در مشهد ماندگارشدم.

تمرین با اکسیژن
او با بیان اینکه شرایط اردوی مشهد 
بد نیســت، تصریح کرد: اردویی که 
فدراسیون برایم در نظر گرفته خوب 
اســت اما مهم ترین رکن که همان 
مربی اســت را اینجا ندارم، در نتیجه 

اردو کارایی الزم را ندارد یعنی این اردو 
نمی تواند برای المپیک کمک کند. عالوه بر این آلودگی 
هوا اذیت کننده است و برخی روزها با کپسول اکسیژن 
تمرین می کنم کــه این موضوع به ســختی کار اضافه 

می کند.

برای توکیو می جنگم
این دونده به آمادگی ذهنی خود اشــاره کرد و گفت: از 
نظر ذهنی کاماًل آماده هستم. المپیک توکیو مهم ترین 
مسابقه ای است که پیش رو دارم و هر روز با تمام توان 
برای این رویداد تمرین می کنــم و می جنگم، 
امیدوارم زحمات من و همه دوستانی که تالش 
می کنند به ثمر برسد و شاهد رقابتی خوب در 

المپیک باشیم. 
رقابت با سریع ترین های دنیا کار سختی است، 
امکاناتی که آن هــا در اختیار دارند قابل 
مقایسه با امکانات من نیست اما کاماًل 
از نظر ذهنی خودم را آماده کردم و 
امیدوارم در المپیک بهترین نتیجه 

را بگیرم.

مسئله شورای برون مرزی
او در پاســخ به این ســؤال که با 
وجــود موافقت فدراســیون چرا 
هنوز اردوهای برون مرزی آغاز نشده است؟ 
گفت: هر روز پیگیر اردوهایم هستم. حتی 
جلسه ای با آقای صالحی امیری داشتم  و 
خواهش کردم  که هر چه زودتر اردوهایم 
برگزار شود اما تا این لحظه خبری نیست 
و اردوهایم زیر نظر مربی برگزار نشــده 
است. با اینکه آقای عرب و آقای صالحی 
امیری موافقت خــود را اعالم کردند اما 
گویا هنوز موافقت شــورای برون مرزی 

صادر نشده است.

تنها در مشهد
تفتیان در مــورد وضعیت قــرارداد مربی 
فرانسوی خود بیان کرد: فدراسیون با مربی 
من هیچ ارتباطی ندارد و در حال حاضر در 
مشــهد تنها تمرین می کنم. امیــدوارم با او 
قرارداد بسته شــود و حداقل چیزی که برای 

المپیک نیاز داریم را داشته باشیم.

برنامه های ستاره پرتغالی برای پس از بازنشستگی از فوتبال

کریستیانو رونالدو آکتور سینما!
در مشهد تنهایم

تفتیان: گاهی با کپسول اکسیژن تمرین می کنم
ضد  حمله

کالدرون به قطر سفر می کند
ورزش:باشگاه پرسپولیس بلیت برگشت گابریل کالدرون و دستیارانش 
برای بازگشــت به تهران را ۱۸ دی رزرو کرده، اما با توجه به تغییر در 
برنامه پرسپولیسی ها، قرار اســت این مربی از آرژانتین مستقیم راهی 
دوحه شــود تا در اردوی تیم حضور یابد و به همیــن دلیل به ایران باز 

نخواهد گشت.

افاضلی سرمربی پارس جنوبی شد
ورزش: پس از جدایی فراز کمالوند از پارس جنوبی، مسئوالن باشگاه 
پارس جنوبی جم در نهایت با هومن افاضلی به توافق رســیدند تا این 
مربی هدایت پارس جنوبی در نیم فصــل دوم رقابت های لیگ برتر بر 

عهده داشته باشد.

طلب ترابی از پرسپولیس چقدر است؟
ورزش: یکی از دغدغه های باشگاه پرسپولیس در نقل و انتقاالت پیش رو 
وضعیت مالی مهدی ترابی است. این بازیکن که در فصل جاری عملکرد 
درخشانی از خود نشان داده، بیش از یک میلیارد و 400 میلیون تومان 
از باشــگاه طلب دارد.بخش مهمی از طلب این بازیکن مربوط به فصل 

گذشته است و او این  روزها پیگیر مطالباتش شده است.
ترابی بندی در قراردادش دارد که در صورت عدم پرداخت مطالباتش 

می تواند یکطرفه آن را                                                                         فسخ کند.

رسن: دیگر قولی را از باشگاه قبول نکردم
ورزش: بشار رسن در گفت وگوی خود باشگاه را تهدید کرد و گفت: هنوز هیچ 
پولی از پرسپولیس دریافت نکرده ام. باشگاه به من دوباره قول داد که پس از 
اردوی قطر در نیم فصل  دوم طلب من را پرداخت می کند، اما من قول آن ها را 
این بار قبول نکردم.وی افزود: تنها ۱0 روز به باشگاه مهلت می دهم تا پول من را 
بدهند. اگر پول دادند برمی گردم و در غیر این صورت تصمیم دیگری می گیرم.

فورچونه و سوگیتا دیپورت شدند
ورزش: با تصمیم کادرفنی تیم فوتبال تراکتور،  کوین فورچونه، مهاجم 
دو رگه مارتینیکی - فرانســوی و ســوگیتا هافبک ژاپنــی این تیم از 
فهرست سرخپوشان تبریزی کنار گذاشته شدند. فورچونه دو روز پیش 
بدون اطالع باشگاه تراکتور ایران را ترک کرد و به همین دلیل باشگاه 
تبریزی قصد دارد از این بازیکن به فیفا شکایت کند. سوگیتا نیز به دلیل 
مصدومیت و عملکرد ضعیف در نیم فصل اول ازفهرســت تراکتوری ها 
کنار گذاشته شد. مازوال و میمبال دو بازیکن خارجی دیگر تراکتور در 

نیم فصل دوم در این تیم حضور خواهند داشت.

خبر

خبر خوب برای آبی ها 
 استقالل تا ۲4 دی 

برای فهرست آسیایی زمان دارد
ورزش: هرچند اســتقالل باید روز سه شنبه فهرســت خود را برای 
شرکت در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آســیا به ای اف سی ارسال 
کند اما این فهرســت قابلیت ویرایش دارد. طبق قانون استقالل باید 
فهرست اولیه خود را برای حضور در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا 
تا روز چهارشنبه به کنفدارسیون فوتبال آسیا ارسال کند، فهرستی که 

می تواند تا 30 بازیکن گنجایش داشته باشد.
با این حال استقالل هفت روز قبل از بازی با برنده بازی الفیصلی اردن- 
الکویت کویت می تواند فهرســت خود را ویرایش کند، با این شرایط 
استقالل می تواند تا روز بیست و چهارم دی ماه پنج نفر را از فهرست 

اولیه خود خارج و پنج بازیکن را به آن اضافه کند.
نکته مهم ماجرا این است که این فهرست برای بازی بعدی استقالل در 
مرحله پلی آف برابر الریان هم بدون تغییر باقی خواهد ماند و پس از آن 
است که آبی ها می توانند برای مرحله گروهی دوباره فهرست جدیدی 

به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کنند.

پس از پاسخ منفی علی دایی
 ذوبی ها به سراغ مربی ایتالیایی رفتند

ورزش: باشــگاه ذوب آهن اصفهان پس از جدایی علیرضا منصوریان 
کماکان به دنبال مربی جدید برای سپردن نیمکت تیمش در نیم فصل 
دوم است. برای این تیم ابتدا گزینه هایی مانند مهدی تارتار و منصور 
ابراهیم زاده مطرح شد و گفته می  شــود هنوز مذاکرات با آن ها ادامه 
دارد. البته ذوبی ها در ادامه با علی دایی نیز وارد مذاکره شدند که این 
مربی دست رد به سینه آن ها زد.در تازه ترین خبر اما مسئوالن باشگاه 
ذوب آهن یک مربی ایتالیایی را مدنظر دارند تا در صورت حاصل شدن 
توافق او به اصفهان بیاید و پس از آندره آ استراماچونی؛ دومین سرمربی 

ایتالیایی لیگ ایران در فصل جاری لقب بگیرد.

طیبی؛ نخستین خرید زمستانی سپاهان
ورزش: مدافع تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان به سپاهان پیوست. به 
نقل از روابط عمومی باشگاه سپاهان اصفهان، محمد طیبی مدافع نفت 
مسجد سلیمان، به سپاهان پیوست. طیبی که سابقه بازی در استقالل 
خوزســتان، القطر قطر، پارس جنوبی، تراکتورســازی و نفت مسجد 
سلیمان را دارد به جمع طالیی پوشان ســپاهان پیوست تا نخستین 

خرید زمستانی این باشگاه لقب بگیرد. 

قبل از بازی حتی باور نمی کردم در ترکیب باشم. اما وقتی پاتر 
گفت که علیرضا در بال راست بازی می کند همان جا شوکه 
شدم. به خودم گفتم باید از این فرصت نهایت بهره را ببرم. به 

خودم گفتم شاید این آخرین شانس باشد.

چقدر هم خوب از این موقعیت طالیی 
استفاده کردی. آن گل بسیار زیبا بود.

والبته برای خودم لحظه ای باورنکردنی 
را خلق کرد. نمی دانستم چه کار کنم. 

بی اختیار اشک می ریختم. 

چرا اشک؟
آن اشک به خاطر ماه ها بازی نکردن بود. 
البته از شوق اشک می ریختم. برای من 
خیلی سخت بود که این شرایط را پشت 
سربگذارم. می دانید برای یک فوتبالیست 

چقدر دشوار اســت که ماه ها از ترکیب دور باشد؟ امیدوارم 
برای هیچ فوتبالیستی این اتفاق رخ ندهد چون تا مرز نابودی 

می رود.

اما تو هرگز نابود نشدی. این یک تولد دوباره است...
من سخت تالش کردم تا نظر پاتر را جلب کنم که درنهایت هم 
به خواسته ام رسیدم. حاال باید تالشم را دو برابر کنم. می دانم 
که توقعات حاال باال رفته است. من در تیم رقیبان زیادی دارم 
که حاضر و آماده اند. اما مطمئن باشــید به همین روند ادامه 

می دهم. من منتظر چنین روزی بودم.

والبته با این بازگشــت به تیم ملی هــم فراخوانده 
می شوی.

من همیشه برای کمک به تیم ملی آماده ام. امیدوارم این روز 
فوق العاده را به زودی در تیم ملی هم تجربه کنیم و با هم جشن 

صعود بگیریم.

12 ظهر/ بن بست برانکو
چند ساعت بعد برانکو در مصاحبه با یکی از رسانه ها از عدم دستیابی به 
توافق با مسئوالن باشگاه پرسپولیس خبر داد و تأکید کرد هیچ نتیجه 
ای پیرو مذاکراتش با نمایندگان باشگاه حاصل نشده و همچنان از 
طریق فیفا و شکایت از پرسپولیس به دنبال وصول مطالبات خود است!

 15:15 عصر/ بهاروند به جای تاج
نزدیک به یک ســاعت بعد خبــر روزنامه قــدس در روز 
شنبه درســت از آب در آمد، امیر مهدی علوی سخنگوی 
فدراســیون فوتبال از کناره گیری مهدی تــاج به دلیل 
عارضه قبلی و تشدید خبر داد و مدعی شد که به زودی بر 
اساس اساسنامه فدراسیون سرپرست فدراسیون مشخص 

خواهد شد. 
در همیــن رابطه فریــدون اصفهانیان عضو هیئت رئیســه 
فدراســیون فوتبال گفت: احتماالً حیــدر بهاروند به عنوان 
سرپرست فدراسیون فوتبال مســئولیت اداره امور را برعهده 
خواهد داشت.نکته جالب اینجاست که وزارت ورزش حضور 
بهاروند را برابر قانون منع فعالیت بازنشستگان در فوتبال غیر 
قانونی می داند و مطمئناً این مسئله تبدیل به چالشی جدید 

برای فوتبال ایران خواهد شد.

ساعت 16 عصر/قهر وکالی استرا
یکی از رسانه های خبری مدعی شد وکالی استراماچونی پس 
از انتشار قرارداد او با استقالل در یک سایت خبری به کلی قید 
مذاکره را زده اند. البته آن ها شامگاه شنبه هم از حرکت عجیب 
مسئوالن باشگاه استقالل در انتشار بلیت های پرواز به دوحه به 

شدت عصبانی شده بودند.

جهانبخش در گفت  وگو با قدس:

 برای این لحظه ماه ها دویدم

یک روز معمولی در فوتبال ایران

دو شکایت، دو قهر و استعفای رئیس!
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فرهنگ و هنر

خبر

تدارک تلویزیون برای روز بصیرت  
بازخوانی حماسه نهم دی در شبکه های سیما

فــارس: روز 9 دی نماد عّزت، 
استقالل و بصیرت مردم همیشه 
در صحنــه اســت، از ایــن رو 
شبکه های سیما پخش مستقیم 
راهپیمایی مردم سراسر کشور را 
در قاب هایــی نمایش می دهند. 

همچنین برنامه های مختلفی از جمله مســتندهای ترکیبی، فیلم های 
ســینمایی مربوط به موضوع 9 دی و برنامه های روتین آماده شده روی 
آنتن خواهد رفت. بر همین اساس مستند ویژه »روز بصیرت« با موضوع 
تحلیل وقایع سال 88 ساعت 10 صبح روز دوشنبه 9 دی از شبکه یک 
پخش می شود. در این مستند تحلیلگران سیاسی با تحلیل سخنان برخی 
از مخالفــان داخلی و خارجی از نقشــه هایی که برای برهم زدن امنیت 

داخلی ایران کشیده شده بود، صحبت می کنند.
مســتند »برادران« از دیگر برنامه های 9 دی شــبکه یک سیماست که با 
موضوع موشکافی یکی از شــایعات بزرگ آشوب های خیابانی سال 1388 
پخش می شــود. در این مستند که ساعت 23 روز دوشنبه پخش می شود، 
بیان می شود در روزهای پس از انتخابات و در پی آشوب های خیابانی، عکسی 
خاص دستمایه شایعات قرار می گیرد به نحوی که فعاالن آشوب ها این گونه 
القا کردند که نیروهای حزب اهلل در حمله به معترضان حضوری فعال دارند. 
تحلیل علت توجه خاص به یک عکس و دستاورد آن برای مخالفان، محور 
برنامه »برادران« اســت. مستند »نقشــه ای روی آب« با استفاده از تصاویر 
آرشیوی و نریشن به بازخوانی حوادث فتنه 88 تا حماسه 9 دی می پردازد. 
این مستند به تهیه کنندگی جواد جوشن لو در گروه سیاسی شبکه دو تهیه 

شده و دوشنبه 9 دی ساعت 17:30 روانه آنتن می شود.
شبکه چهار سیما با مستند ترکیبی »همیشه مردم« حماسه ماندگار مردمی 
نهم دی را بازخوانی می کند. »همیشه مردم« به تهیه کنندگی محمدمهدی 
شاهرخیان روز دوشــنبه 9 دی ماه ساعت 11 از شبکه چهار سیما پخش 

می شود.
همزمان با سالروز حماسه 9 دی گروه سیاسی شبکه پنج به بررسی ابعاد 
مختلف این حادثه در مستند »تکرار تاریخ« پرداخته است. در این برنامه 
برای نخستین بار به موضوعاتی در حوزه  نمادشناسی تصویری فتنه ورود 
شده است. مستند »تکرار تاریخ« به تهیه کنندگی مصطفی مژدهی فر به 
بررسی نقش دین و سیاست در تاریخ معاصر ایران پرداخته است. برنامه 
نگاهی دارد به مســئله عاشورای ســال 1357 که به جهانیان نشان داد 
مذهب چگونه به ابزاری کارکردی در عرصه سیاســی ایران تبدیل شده 
و در ادامه به عاشــورای ســال 1388 پرداخته که چگونه مذهب دوباره 

نگهدار انقالب شد.
گروه سیاسی شــبکه پنج در همین راستا با برخی عکاسان انقالبی که در 
سال 1388 با دوربین هایشــان مراسم 9 دی را ثبت کردند گفت وگو کرده 
و از سختی کار هنرمندانه در بحران های سیاسی می گوید به خصوص اینکه 
برخی عکاسان در فتنه 88 با خشونت آشوبگران روبه رو شده و زخمی شدند. 
برای نخســتین بار تصاویری از خشونت آشوبگران علیه عکاسان انقالبی در 
قاب تصویر شبکه پنج سیما پخش می شود. این تصاویر  9 دی از شبکه پنج 

سیما پخش خواهد شد.
بر این اساس مجموعه مســتند »خارج از دید« شنبه تا چهارشنبه ساعت 
1۶:30 روی آنتن شبکه افق خواهد رفت. مجموعه مستند »خارج از دید« 
نگاهی به انتخابات سال 88 داشته و آشوب های پس از آن و روایت اتفاقات 
مربــوط به این قضایا را به صورت جزء به جزء دنبال می کند. این مســتند 
محصول مرکز بسیج سازمان صدا و سیما به کارگردانی مهدی نقویان تالش 
دارد بی طرفانه به بازخوانی حوادث ســال 88 بپردازد و حوادث را به صورت 

واقع گرایانه به تصویر بکشد.
فیلم تلویزیونی »فاصله کانونی« به کارگردانی بهمن گودرزی و تهیه کنندگی 
مصطفی علمی فرد، دوشنبه 9 دی ساعت 13 از شبکه نمایش پخش می شود.

داستان فیلم هم از جایی آغاز می شود که ناصر جوان دانشجو که به تازگی با 
سولماز همکالسی خود برای ازدواج محرم شده اند، با موضوع فتنه 88 درگیر 
می شوند. ناصر تالش دارد سولماز را از صف مخالفان قانون شکن و آشوبگران 
بی منطق جدا کرده و او را به سمت صحیح و ابراز نظر قانونی سوق دهد، اما 
سولماز با تندروی های خود هم زندگی شخصی و هم رفتار اجتماعی خود را 

دچار آشوب و دگرگونی می کند.

بهروز غریب پور خبر داد
متن اپرای »خواجوی کرمانی« آماده شد

مهر: سرپرست گروه تئاتر »آران« 
اعــالم کرد: متن اپــرای »همای 
کرمانی  خواجــوی  اثر  همایون« 
آماده شده و گروه در انتظار انعقاد 
قرارداد بــرای تولید ایــن اپرای 

عروسکی است.
بهروز غریب پور، سرپرست گروه تئاتر »آران« و کارگردان اپراهای عروسکی 
مختلف، درباره فعالیت این گروه تئاتر در ماه های باقیمانده سال 98 گفت: به 
زودی و در ادامه رپرتوار اپراهای عروسکی گروه »آران« از 11 دی به ترتیب 
اپراهای »رستم و سهراب« و »مکبث« به صحنه می روند و برنامه ریزی مان بر 

این است که تا پایان سال دو یا سه اثر دیگر گروه نیز اجرا شوند.
وی یادآور شــد: برای گروه تئاتر »آران« ماه های درخشانی سپری شد زیرا 
رپرتوار اپراهای عروسکی گروه در سال جاری موج جدیدی از تماشاگران را 

جذب کرد که این اتفاق برایم بسیار جذاب بود.
غریب پور درباره برنامه ریزی برای تولید اپرای جدید، اظهار کرد: پیشنهادی 
از ســوی مسئوالن فرهنگی اســتان کرمان برای تولید اپرایی عروسکی به 
منظور بزرگداشت شأن خواجوی کرمانی ارائه شد. در این خصوص سفری 
هم به کرمان داشتم. پس از یک سال متن اپرای »همای همایون« براساس 
یکی از مثنوی های بی نظیر خواجوی کرمانی به اتمام رســید. گروه ما برای 
تولید این اپرا اعالم آمادگی کرده ولی هنوز قراردادی با ما منعقد نشده است. 
البته واسطه این پروژه بنیاد فرهنگی رودکی است که طبیعتاً به دلیل تغییر 

مدیریت بنیاد، مدت زمانی تا از سرگیری روند تولید این پروژه الزم است.
این کارگردان تئاتر درباره اینکه آیا قصد اجرای تئاتری زنده پس از چند سال 
تولید اپراهای عروسکی دارد یا نه، تأکید کرد: تئوری اپرای عروسکی ایرانی 
طبعاً نباید تحت تأثیر یک رشته اعمالی قرار گیرد که آن را متوقف کند. من 
اصولی داشــتم که این اپرا باید اصول و چارچوب الزم را داشــته باشد تا در 
اجرا نیز به شــاخصه های خود دست پیدا کند. خوشبختانه در حال حاضر 
اپرای عروسکی ایرانی جایگاه خود را در بین مردم و جهان پیدا کرده و نباید 

متوقف شود.
وی در پایان سخنان خود بیان کرد: بسیار مایلم که به صحنه تئاتر برگردم و 
برای این منظور هم متونی را نوشته و هم آثاری را آداپته کرده ام. به محض 
اینکه مطمئن شوم در روند تولید و اجرای اپرای عروسکی ایرانی وقفه ای ایجاد 

نمی شود، اثری را روی صحنه تئاتر خواهم برد.

 فرهنگ و هنر/ خدیجه زمانیان  امســال در 
حالی چهاردهمین جشــنواره بین المللی شعر فجر 
برگزار می شود که چندی پیش دبیرخانه این جایزه 
فراخوان بخش ویژه را برای شــاعران زیر 25 سال 
منتشر کرد. براساس این فراخوان همه شاعرانی که 
به زبان فارسی شعر می سرایند و متولد سال 1373 
خورشیدی به بعد هستند تا 15 دی 1398 فرصت 
دارند اشعار خود را در دو موضوع »آزاد« و »برخواِن 

فارسی« به دبیرخانه این رویداد ادبی ارسال کنند.
شنبه ای که گذشت غالمرضا طریقی به عنوان دبیر 
بخش ویژه چهاردهمین جشنواره بین المللی شعر 
فجر انتخاب شد. این شاعر در گفت وگو با ما راجع به 

این بخش توضیحاتی ارائه داد که می خوانید.
  

 در خصوص بخش ویژه و اضافه شــدن آن 
به جشنواره بین المللی شعر فجر توضیحاتی 

دهید. 
جشنواره شــعر فجر در ســال های اول مثل همه 
جشنواره  ها براساس ارسال و دریافت سه یا پنج اثر 
از شاعران برگزار می شد، اما پس از گذشت چندین 
دوره  قرار بر این شــد همه کتاب های منتشر شده 
ســال پیش بررســی و از بین آن ها بهترین کتاب 
شعر انتخاب شود. جایزه شعر فجر تنها جشنواره ای 
اســت که بدون توجه به ارسال اثر همه کتاب های 
یک سال را بررسی می کند. در آسیب شناسی هایی 
که در ســال های گذشــته بر روند جشنواره انجام 
شده همیشــه از سوی شــاعران جوان این انتقاد 
به آقای قزلی به عنوان مدیراجرایی جشــنواره وارد 
بود که شــاعران جوانی که کتاب منتشر نکرده اند،  
از دایره جشــنواره بیرون مانده انــد. از همان زمان 
برگزارکنندگان جشنواره شعر به دنبال تدبیری برای 
از بین بردن این آســیب بودند تا اینکه پس از انجام 
کارشناسی های الزم مقرر شد بخشی به بخش های 
جشنواره اضافه شــود تا شاعران جوان بی کتاب به 
نوعی در جشنواره حضور داشته باشند. بر این اساس 
سال پیش آیین نامه این بخش به معاونت فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پیشنهاد شد که پس 
از بررسی، این بخش به آیین نامه جشنواره اضافه شد 
و امســال به اجرا درآمد. از این پس شاعران زیر 25 
سال می توانند در این بخش شرکت و اشعارشان را 
ارســال کنند و با سه یا پنج اثر در جشنواره حضور 

داشته باشند.  

 اگر شــاعر جوانی مجموعه شعر منتشر 
شده داشته باشد باز هم می تواند در این بخش 

شرکت کند؟ 
هیچ ممانعتی وجود ندارد، اگرچه براســاس تجربه 
تعداد کمی از شــاعران زیر 25 سال موفق شده اند 
کتاب منتشر کنند و یا اگر هم کتابی از آن ها چاپ 
شده، اثر در شرایطی نیســت که بتواند به مراحل 
نهایی جشــنواره راه پیدا کند. با این حال ممانعتی 
وجود ندارد و در آیین نامه این مسئله پیش بینی شده 
که یک فرد اگر اشعارش قابلیت داشته باشد، حتی 
می توانــد از هر دو بخش جایزه بگیرد چون هیئت 

داوران دو بخش مجزا هستند.  

در فراخوان این بخش آمده شاعران واجد 
شرایط می توانند اشعار خود را در دو موضوع 
»آزاد« و »برخواِن فارسی« به دبیرخانه ارسال 
»برخوان  از  برگزارکننــدگان  تعریف  کنند. 
فارسی« چیســت و این موضوع شامل چه 

مواردی می شود؟
در این بخش هم مانند بخش اصلی جشنواره همه 
اشعار بررســی می شــود چون موضوع آزاد است و 

شاعران بدون توجه به نوع محتوا می توانند همه نوع 
شــعر بفرستند. با توجه به دغدغه های هیئت علمی 
هر سال جشنواره و مسائلی که راجع به شعر وجود 
دارد، ممکن است موضوعی ویژه همان سال در کنار 
موضوع آزاد معین شود که امسال»برخوان فارسی« 
مطرح شد. علت انتخاب این موضوع دغدغه ای است 
که از یک ســال گذشته نسبت به پاسداشت زبان و 
ادبیات فارسی در کشور مطرح شده  است. این مسئله 
هــم مورد تأکید رهبر معظم انقالب بوده  و هم وزیر 
محترم فرهنگ به آن توجه داشته اند. مسئله بعدی 
این است که اشعار شاعران جوان به دلیل گسترش 

فضای مجازی بســیار مضمون گرا و تصویرگرا  شده 
 است. شعرهای شاعران جوان به سمتی می رود که 
از لغزش های زبانی و ایرادهای زبانی عبور می کنند 
و نسبت به آن ســهل انگار هستند، چون مقبولیت 
فضای مجازی متکی بر تأثیرهایی است که خودش 
می پسندد به همین خاطر زبان شعر لطمه می خورد. 
شــاعران موفقی هســتند که در اشعارشــان غلط 
دســتوری دارند در حالی که تا همین چند ســال 
گذشته شاعری که غلط دستوری داشت حتی اگر 
شاهکار خلق می کرد از سوی جامعه ادبی به عنوان 
شاعر پذیرفته نمی شد. اما اکنون شاعری که تصاویر 
به روز و عامه پسند خلق کند مورد توجه قرار می گیرد، 
بدون اینکه به قواعد دستوری شعر او توجه شود. با 
توجه به همه این نکات، الزم دیدیم در نخســتین 
دوره ای که این بخش برگزار می شود شاعر جوان به 
اهمیت پاسداشت زبان و ادبیات فارسی توجه کند. در 
این بخش هر چیزی که مربوط به زبان و پاسداشت 
زبان فارســی اســت می تواند قرار بگیرد. شعری که 
درباره زبان فارسی گفته شده، شعری که با موضوع 
شاعران فارسی سرا سروده شده، شعری که به زیر و 
بم زبان فارسی توجه خاصی کرده مثالً سرودن یک 

قصیده و غزل با توجه به جزئیات و توانمندی هایی که 
در زبان است. هر چیزی که کاربردهای زبان فارسی را 
متوجه یکی از حسن ها و شکوه این زبان کند، در این 
گســتره موضوعی قرار می گیرد. در آینده حتماً این 
اشعار را به عنوان یک مجموعه منتشر خواهیم کرد و 

به جامعه ادبی ایران معرفی می کنیم.  

در فضای فعلی نشر برای یک شاعر جوان 
حمایت معنوی که ورود او را به جامعه شــعر 
هموار ســازد، اهمیت زیادی دارد. آیا ایجاد 
بخش ویژه قرار اســت چنین بستری برای  

شاعران جوان فراهم کند؟ 
بله حتماً چون جایزه مادی که به یک برگزیده داده 
می شود، اهمیت زیادی ندارد. ما امیدواریم اتفاق های 
خوبی برای برگزیدگان این بخش بیفتد. مثالً شاعران 
گمنام را به جامعه ادبی معرفی کنیم. شاید انتخاب 
من به عنوان دبیر ایــن بخش هم به دلیل همین 
رویکرد بوده  است، چون من سردبیر پایگاه نقد شعر 
هستم و من در این پایگاه با جوان ترها کار کرده ام و 
در همه این سال ها تالش کرده ام با جوانان شاعر و 
مستعد نقاط مختلف کشور مرتبط شوم. این پایگاه 
3 هــزار عضو دارد که تا به حــال از این تعداد، 30 
شاعر توانسته اند آثارشان را منتشر کنند و از میان 
این شاعران، تعدادی در جشنواره های معتبر شعر، 
نامزد و برگزیده شده اند. اکنون هم امیدواریم بتوانیم 
با توجه به این تجربیات،  از برگزیدگان بخش ویژه 
جشــنواره هم حمایت های معنوی الزم را داشــته 
باشیم. برای انجام این حمایت ها در ابتدا زمینه های  
انتشار آثار این شاعران را فراهم می کنیم، آثار را برای 
ناشــران مهم ارســال می کنیم. تالش می کنیم در 
مراسم اختتامیه همه نامزدها حضور داشته باشند 
تا زمینه های آشنایی آن ها را با ناشران فراهم کنیم. 
امیدوارم نهادهای دیگر هم همکاری کنند تا اتفاق 

خوبی برای دوستان جوان ما بیفتد.  

 داوران این بخش مشخص شده اند؟ 
بله، اما طبق قوانین جشنواره شعر فجر اسامی داوران 
تا روز اعالم نامزدها اعالم نمی شــود تا آن ها بتوانند 
بــه راحتی آثار را داوری کنند. بــرای اینکه داوران 
مسئولیت انتخاب هایشــان را بپذیرند حتماً همراه 
اعالم نامزدها، اســامی داوران این بخش هم اعالم 

می شود.

برش

در  که  هستند  موفقی  شاعران 
دارند  دستوری  غلط  اشعارشان 
چند سال  همین  تا  که  حالی  در 
گذشته شاعری که غلط  دستوری 
خلق  شاهکار  اگر  حتی  داشت 
به  ادبی  جامعه  سوی  از  می کرد 

عنوان شاعر پذیرفته نمی شد

جزئیات فراخوان دومین جشنواره فیلم »بهشت« از سوی مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی اعالم شد

نهضت تولید فیلم های مستند رضوی از مسیر »بهشت«
 فرهنگ و هنر/ زهره کهندل امسال سال سینمای مستند 
ایران بود و حرکت نوگرایانه انتخاب یک فیلم مستند به عنوان 
نماینده سینمای ایران در اسکار، اثباتی بر این مدعاست. این 
سخن دبیر سیزدهمین جشنواره سینماحقیقت و آثار خوبی 
که به جشنواره ملی مستندسازی رسید، نشان از ارتقای کمی 

و کیفی تولیدات مستند در سال های آینده دارد.
مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در راستای 
اهداف فرهنگی خود مبنی بر پاسداری از میراث  و هنر ایرانی- 
اســالمی و ترویج آموزه های خاندان رســالت به ویژه فرهنگ 
مهرپرور رضوی، دومین جشنواره فیلم بهشت را برگزار می کند 

که تولید فیلم های مستند رضوی محور آن است. 
مصطفی یوســف زاده، دبیر دومین جشنواره فیلم بهشت در 
نشســت خبری این برنامه ضمن تشــریح جزئیات فراخوان 
این دوره گفت: جشنواره بهشت سال گذشته و در نخستین 
دوره برگزاری، فقط در حوزه مستند اثر می پذیرفت که حدود 
20 اثــر در بخش اصلی، 12 اثر در بخش جنبی و 10 اثر در 
بخش کارگاهی مورد داوری قرار گرفت. با توجه به اضافه شدن 
بخش های جدید در فراخوان جدید امیدواریم آثار ارسالی در 

دومین دوره بیش از دور اول باشد.
وی افــزود: امســال عالوه بر بخــش مســتند، کلیپ ها و 
نماهنگ های مرتبط با فرهنگ و ســیره رضوی اعم از تاریخ، 
زندگی، شــخصیت، کرامات، مجاهدت های خستگی ناپذیر 
حضرت رضا)ع( و جلوه های توســل و ارادت به آن امام همام 
در طول تاریخ اســالم و ایران از جمله انگاره ها، آداب و رسوم، 
عرف و عادات، جشــن ها و ســوگواره ها، موقوفات و نذورات و 

خدمات کریمانه خادمان حضرت پذیرفته می شود.
 

 بسط موضوعی در دومین دوره
یوسف زاده با تشــریح بخش های این دوره از جشنواره در دو 
بخش اصلی و جنبی عنوان کرد: بخش مسابقه مربوط به آثار 
مستند با محوریت موضوع جشنواره که فرهنگ و سیره رضوی 
اســت و همچنین در سه موضوع، زیرسایه خورشید که ثبت 
لحظات عرض ارادت و توســل جستن مردم ایران و جهان در 
مواجهه با پرچم متبرک آستان  مقدس  رضوی و کاروان های 
خدام حضرت رضا)ع( اســت. موضوع زائــران پیاده رضوی با 
محوریت روایت حاالت، توســالت و ســلوک زائران پیاده در 
مسیرهای بیابانی، شهری و جاده ای منتهی به حرم امام رضا)ع( 
و محور دیگر زیارت و آیین های نوروزی است که شامل ثبت 
تصویری مراسم و آیین های نوروزی و حاالت زائران در لحظه 

تحویل سال در کنار مضجع شریف رضوی می شود. 

وی ادامــه داد: در بخش کلیپ هــم آثار تولیدی با محوریت 
موضوع جشنواره و موضوعات ویژه پذیرفته می شود که شامل 
کلیپ مفهومی با موضوع وقف و نذر رضوی و محدودیت زمانی 
زیر 200 ثانیه و بخش نماهنگ که تولید موزیک ویدئوهای 
مرتبط با موضوع جشــنواره و محدودیت زمانی حداکثر پنج 

دقیقه است. 

 حمایت از تولیدات نیمه تمام
دبیر جشــنواره در تشــریح بخش جنبی جشنواره گفت: در 
این بخش فعالیت های حمایتی و آموزشی در راستای اهداف 
جشنواره انجام خواهد شد که یکی از آن ها حمایت از تولیدات 
نیمه تمام است. دبیرخانه از چند اثر نیمه تمام مرتبط با موضوع 
جشنواره به انتخاب و تصمیم شورای سیاست گذاری حمایت 
خواهد کرد که فرایند انتخاب از طریق سایت جشنواره اعالم 
می شود. وی افزود: برگزاری کارگاه های آموزشی ایده پردازی 
هم از دیگر برنامه های بخش جنبی جشنواره است که زمان 
برگزاری و شرایط شرکت و نحوه نام نویسی در این کارگاه ها از 

طریق سایت جشنواره اعالم می شود. 
یوسف زاده تأکید کرد: امســال سعی کردیم  روی تولید آثار 
جدید متمرکز شــویم به همین جهت از تولیدات نیمه تمام 
مستندسازان با موضوع جشنواره حمایت می کنیم، البته این 
آثار و آثار سفارشــی از سوی مؤسسه آفرینش های هنری در 

بخش مسابقه جشنواره نمی توانند شرکت کنند. 
وی با بیان اینکه تالش کردیم ســطح جوایز جشنواره را در 
سطح جشــنواره های مطرح ارتقا بدهیم، خاطرنشان کرد: در 
این دوره از جشــنواره جایزه اصلی بهترین اثر درباره موضوع 

جشنواره مبلغ 15میلیون تومان و جایزه مستند برتر و کلیپ 
برتر هر کدام 5 میلیون تومان است. 

وی با بیان اینکه آخرین مهلت دریافت آثار تا 7 خرداد ماه سال 
99 است، یادآور شد: بنا داریم اختتامیه جشنواره همزمان با 

دهه کرامت سال آینده برگزار شود. 
یوسف زاده گفت: احمد ضابطی جهرمی، محمدصادق مرکبی، 
محمدحســین نیرومند و سیدســلیم غفوری، داوران بخش 
مستند و محمدمهدی کلهر، داور بخش کلیپ و نماهنگ این 

دوره از جشنواره هستند. 

 حرکت به سمت تولیدات جدید
جواد لیانی، دبیر اجرایی جشنواره نیز گفت: جشنواره امسال 
فیلم های بلند و داستانی را هم پذیرش می کند و برای مشارکت 
بیشتر، دبیرخانه پذیرای کلیپ ها و نماهنگ هایی با مدت زمان 

کمتر یا بیشتر از آنچه در فراخوان اعالم شده نیز هست.
وی اظهار کرد: در دومین دوره بیشتر به سمت تولید اثر جدید 
رفتیم تا جمع آوری آثار. ســعی کردیم که مستندسازان را به 
سمت تولید آثار جدید ترغیب کنیم و از آثار نیمه تمام هم برای 
اتمام کار با تأیید شورای سیاست گذاری حمایت مالی می شود. 
در واقع در جشنواره دوم به دنبال خروجی و ساخت اثر جدید 

هستیم و صرفاً دنبال جمع آوری اثر نیستیم. 
وی یادآور شد: مشخصاً دومین دوره مختص آثار مستند نیست 

و به همین دلیل عنوان جشنواره هم »فیلم بهشت« است. 

 ورود دوربین مستندسازان به حرم
مهدی ســیم ریز، معاون هنری مؤسسه آفرینش های هنری 

آســتان قدس رضوی با اشاره به بسترهای تسهیل گری ورود 
تیم هــای تصویربرداری به حرم مطهر گفت: هفته گذشــته 
تفاهم نامه ای بین تولیت آستان قدس رضوی و وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســالمی منعقد شد که یکی از موارد آن معطوف به 
انعکاس جلوه های بصری حرم مطهر و ایجاد فضای مناســب 
تصویربرداری و مستندسازی و ساخت آثار نمایشی در این فضا 
بود. امیدواریم با این تمهیدات اندیشیده شده فضای مساعدتری 
برای فیلم سازان و مستندسازان به منظور بهره برداری از  فضای 

معنوی حرم مطهر ایجاد شود.
دبیر جشــنواره نیز دربــاره سیاســت های اجرایی برای 
مشارکت حداکثری مستندسازان در این  جشنواره گفت: 
قرار اســت ویژه برنامه ای با موضوع جشــنواره در شبکه 
مســتند پخش شود تا جزئیات جشــنواره به اطالع همه 

مستندسازان کشور برسد. 
وی ادامه داد: همچنین دبیرخانه با مراکز مختلف مستندسازی 
در سراسر کشور ارتباط و رایزنی دارد تا بتوانیم از ظرفیت آن ها 
برای اطالع رسانی و جمع آوری مستندهایی با موضوع جشنواره 

استفاده کنیم. 

 پخش آثار برتر از شبکه مستند
یوسف زاده درباره نمایش آثار برگزیده نیز گفت: احتماالً آثار 
برگزیــده با در نظر گرفتن حقوق مــادی و معنوی مالک اثر 
از شبکه های تلویزیون پخش شود، چون پخش مستندهای 
تکــراری در ایام مذهبی از معضــالت برنامه های تلویزیونی 
است که خروجی های این جشنواره می توانند پخش  شوند و 
می خواستیم با این جشنواره مستندسازان را ترغیب کنیم که 

آثار جدید ساخته شود.
ســیم ریز در توضیحات تکمیلی اظهار کرد: اکــران آثار این 
جشنواره از شبکه مستند، رویه جدیدی برای جشنواره هایی 
از این دست است که با همکاری رئیس شبکه مستند محقق 
خواهد شــد. همچنین رایزنی هایی بــرای نمایش هفتگی 
فیلم های جشــنواره بهشت و فیلم های رضوی انجام شده که 
امیدواریم در زمان برگزاری جشنواره، برنامه ثابت هفتگی در 

شبکه مستند داشته باشیم. 
یوسف زاده درباره حذف بخش موبایلی در این دوره از جشنواره 
یادآور شــد: سال گذشــته بخش موبایلی با همکاری کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوان انجام شد که عمده تولیدات 
این بخش، دانش آموزی بود. امســال به جای بخش موبایلی 
بیشترین تمرکز را روی بخش کلیپ و نماهنگ گذاشتیم تا 

شاهد خروجی کیفی تر و بهتری باشیم.

ایسنا: فرناز جورابچیان یکی از دو کارگردان مستند 
»اعتراض وارد نیست« اکران فیلم های مستند در دیگر 
شهرها را اتفاق خوبی در گروه هنر و تجربه دانست و 

از استقبال مخاطبان مشهدی از این فیلم خبر داد.
فرناز جورابچیان درباره اکران فیلم مستند »اعتراض 
وارد نیســت« بیان کرد: اکران این فیلم در گروه هنر 
و تجربه، تجربه بسیار جالبی بود و چالش های خودش 
را هم داشت. یکی از اتفاقات خوب اکران این مستند 
این بود که این فیلم ها عالوه بر تهران در شهرستان ها 
نیز امکان اکران پیدا می کنند و این اتفاق بسیار مهم 

و  خوبی است.
وی افزود: ما فقط عادت کرده بودیم که این دســته 
فیلم ها فقط در جشنواره ها و برای تماشاگران تهرانی 
به نمایش درآید و اکنــون این تجربه جالبی بود که 
ما می توانستیم با تماشــاگران غیرتهرانی نیز ارتباط 
برقرار کنیم. این فیلمســاز درباره استقبال مخاطبان 
شهرهای مختلف از اکران مستند اظهار کرد: اگر گروه 

هنر و تجربه تبلیغات گسترده تری برای جذب مخاطب 
داشته باشد مخاطبان شهرســتانی با عالقه و شور و 

شوق بسیاری این فیلم ها را دنبال می کنند.

 سینمای مستند بهتر از سینمای داستانی
وی به اســتقبال اهالی مشــهد و به ویژه مخاطبان 
افغانستانی از این فیلم گفت: فیلم ما درباره مهاجران 
افغانســتانی است و تعداد بســیار زیادی از آن ها در 
شــهر مشهد ساکن هستند و با اینکه سالن کوچکی 
در مشــهد به این فیلم اختصاص داشــت، اما همه 
ســانس های نمایش آن پرمخاطب بود و با استقبال 
بســیار زیادی روبه رو شد به این دلیل که اکران فیلم 
برای مهاجران افغانستانی پیش از اکران اطالع رسانی 

شد و بسیاری از آن ها این فیلم را در سینما دیدند.
امــا این اتفاق در تهــران رخ نــداد اگرچه مهاجران 
افغانســتانی در  تهران گســترده ترند، اما پراکندگی 
بیشتری دارند و به همین دلیل استقبال در تهران به 

خوبی مشهد نبود. در دیگر شهرها ازجمله اصفهان هم 
استقبال خوبی را داشتیم و در شهرهای کرمان و شیراز 
هم استقبال کمتر بود ولی به نظر من همین تعداد هم 

قابل توجه بود.
جورابچیان درباره بازخوردهایی که از این فیلم دریافت 
کرده است، بیان کرد: بســیاری از مخاطبان فیلم را 
دوست داشتند چون نگاه متفاوتی به مسائل مهاجران 
افغانســتانی دارد. این فیلم درباره مهاجرانی است که 
ورزشکارند و می خواهند در ایران به پیشرفت ورزشی 
برسند. این وجه از مهاجران افغانستانی را مخاطبان 
سینما ندیده بودند و برایشان تازگی داشت و به همین 
دلیل اســتقبال خوبی را شــاهد بودیم به طوری که 
بســیاری از مخاطبان چندین بار این مستند را دیده 
بودند. وی درباره موضوع فیلم توضیح داد: همیشــه 
مهاجران افغانستانی از زاویه فقر و مشکالت اقتصادی 
به تصویر کشــیده شده اند و همیشــه طبقه پایین 
جامعه بــه لحاظ اقتصادی و طبقه کارگــر در ایران 

دیده شــده بودند، اما فیلم ما درباره آرزوهای آن ها و 
پیشرفت هایشــان در ایران است. وی افزود: در مسیر 
تولیــد و اکران این فیلم متوجه شــدم که چه اندازه 

جمعیت فرهیخته افغانستانی ها در ایران زیاد هستند.
جورابچیان درباره اکران مستند در سینماها اظهار کرد: 
سینمای مستند ایران در دنیا بسیار مورد توجه قرار 
گرفته است و فکر می کنم توجه به سینمای مستند به 

همین دلیل باید بسیار بیشتر باشد. 
این فیلمساز با اشاره به استقبال تماشاگران از فیلم های 
مستند در جشنواره ها بیان کرد: این میزان تماشاگر 
عالقه مند به دیدن فیلم مستند و این همه فیلم های 
مستند خوب که ساخته می شود، نشان می دهد که 
سینمای مستند بسیار بهتر از سینمای داستانی ایران 
است، بنابراین اگر مســئوالن روی سینمای مستند 
سرمایه گذاری بیشتری انجام دهند، این سینما بهتر 
و بیشتر هم دیده خواهد شــد و این سرمایه گذاری 

درستی خواهد بود.

 روایتی متفاوت 
از  پیشرفت های  

 مهاجران افغانستانی 
در ایران

مستند

جشنواره

گفت وگو با غالمرضا طریقی، دبیر بخش ویژه بزرگ ترین جایزه شعر

توجه جشنواره شعر فجر به شاعران جوان بی کتاب 
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