
خانه داری یعنی تربیت انسان
صفحه اینســتاگرام ریحانه منتســب به 
دفتر حفظ و نشــر آثار رهبر معظم انقالب 
که به نشــر دیدگاه ایشــان در حوزه زن، 
خانواده و ســبک زندگی می پــردازد، قرار 
اســت در روزهای آینده پرونــده  ویژه ای را 
با موضوع خانــه داری برای بررســی ابعاد 
نقِش »خانه داری و مادرِی زنان« براســاس 
بیانات رهبر انقالب اســالمی منتشر کند. صفحه اینستاگرامی ریحانه در همین 
راستا به تازگی سومین پوستر از مجموعه طرح خانه دار و پرافتخار را منتشر کرده 
اســت. در متن کامل این عکس نوشته آمده است: »فریفتگان غافل، خانه داری 
زن را تحقیر می کنند؛ در حالی که خانه داری یعنی تربیت انسان و تولید واالترین 

محصول عالِم وجود یعنی بشر«.
دست مریزاد

ســید عزت اهلل ضرغامی در ارتباط با فیلم 
»روز صفر« در صفحه توییترش نوشــت: 
»روز صفر را دیدم. دست مریزاد! نگران بودم 
که حق این ســوژه مهم یعنی دستگیری 
عبدالمالک ریگی، ادا نشــود. خوشــحالم 
که این چنین نشــد. برخی منتقدان، خأل 
پاسخ های ایدئولوژیک را از نقاط ضعف این 
فیلم می دانند. موافق نیستم! مشکل امروز ما نه ایدئولوژی، بلکه »ناکارآمدی« در 
مقابل انبوهی از »ادعا« هاست«. البته ناگفته نماند که تماشاچیان هم حسابی از 
فیلم روز صفر راضی بوده اند و براســاس آمار منتشر شده، این فیلم همراه با مغز 
استخوان، آبادان یازده ۶۰، درخت گردو، دوزیست، شنای پروانه، خوب-بد-جلف 
۲ و روز بلوا، در لیست بهترین فیلم های جشنواره بر اساس آرای مردمی قرار دارند.

قوانین حقوقی را اصالح کنید
همزمــان بــا ســالروز شــهادت حضرت 
ام البنین)س( و روز تکریم مادران و همسران 
شهدا، شهره پیرانی همسر شهید داریوش 
رضایی نژاد با انتشار عکســی از دیدارش با 
رهبر انقالب در اینســتاگرام نوشت: »قطعاً 
از جانب مادر شهید نمی توانم سخن بگویم، 
ولی به عنوان همسر شهید می توانم سخن 
بگویم. به نظر من بزرگ ترین تکریم همسران شهدا اصالح برخی قوانین حقوقی 
است که زنان پس از شهادت همسرانشان تازه باید خود را آماده چالش های متعدد 
با آن ها بکنند. بار ها با مسئوالن ذی ربط این مسائل را مطرح کرده ام، ولی هیچ گاه 

شاهد اراده ای برای حل این معضالت از سوی آن ها نبوده ام«.

بیایید شبیه شهاب حسینی باشیم!
کاربران فضای مجازی با داغ کردن هشتگ 
#شهاب_حســینی نسبت به اظهارات این 
بازیگر در جشنواره فیلم فجر واکنش نشان 
دادند و حسابی از او تعریف و تمجید کردند. 
شهاب حسینی در نشســت خبری فیلم 
»شین«، درباره تحریم جشنواره فیلم فجر 
توسط مسعود کیمیایی گفته بود: »ایشان 
روغــن ریخته را نذر امامزاده کرده«. کاربری در واکنش به صحبت های شــهاب 
حسینی نوشته اســت: »بیایید از این به بعد ورای حزبی بودن، یک انسان آزاده 
باشــیم. ورای سیاسی بودن، منصف باشیم و برای حق هزینه بدیم. بیاید شبیه 

شهاب حسینی باشیم«.

 مجید تربت زاده صدای شکستن استخوان های رژیم 
پهلوی، خیلی وقت پیش بلند شــده بود. این صدا را 
خود پهلوی دوم هم انگار شــنیده بود. برای همین به 
بهانه استراحت، از ایران رفت. رفت در حالی که خودش 
هم چندان امیدوار نبود که این بار، مثل ۲8 مرداِد ۲5 
ســال پیش، شکسته بندی پیدا بشــود و بتواند ُخرده 
اســتخوان هایش را جوری جمع و جور و سرهم کند 
که ســلطنت، حتی بدون پهلوی ها، بتواند دوباره سِرپا 
بایستد. مردم ایران هم در روزهای دهه سوم بهمن 57، 
این را به خوبی می دانستند. عطر پیروزی به مشامشان 
خورده و محال بود دست از مبارزه بردارند. با این همه 
کمتر کسی حدس می زد رژیم سلطنتی با آن همه ادعا 
و حمایت کننده ای که میان کشورهای ریز و درشت آن 
زمان داشــت، از زمان ورود امام)ره( به کشور، فقط 1۰ 

روز دوام بیاورد و بعد یکباره فرو بریزد.

 آخرین تیر رژیم
شاه مدتی پیش گریخته، ساواک تقریباً منحل شده، دولت 
بختیار دچار ورشکستگی مالی و سیاسی است، امام)ره( 
دولت موقت تشکیل داده و اوضاع کشور به شدت ملتهب 
اســت. اما این را هم نمی شــود نادیده گرفت که با همه 
این موارد، ارتش هنوز دســت نخورده و ظاهراً گوش به 
فرمان بقایای سیســتم شاهنشاهی است. ساواک اگرچه 
منحل اعالم شــده، امــا دفتر و ســازمان های تابعه اش 
هنوز ســرپا و تحت حفاظت هستند. فرماندهان نظامی 
و انتظامی توانســته اند شهربانی ها و ژاندرمری ها را حفظ 
کــرده و به صورت آماده باش نگه دارند. گارد جاویدان هم 
دست نخورده تر از ارتش، گوش به فرمان فرماندهان است و 
از روز قبل با حمله به پادگان دوشان تپه از یک سو مشغول 
درگیری با همافران طرفدار انقالب است و از سوی دیگر با 
مردم می جنگد. از چپ و راست هم اخبار و شایعه کودتا 
به گوش می رسد و مردم بیش از اینکه بتوانند به پیروزی 
سریع فکر کنند، خودشان را برای جنگی حداقل دو سه 
ماهــه آماده کرده اند. نگرانــی در هر دو طرف ماجرا موج 
می زند. در همین شرایط، فرمانداری نظامی اعالم می کند 
از ساعت 4/5 عصر امروز، حکومت نظامی برقرار و هرگونه 
رفت و آمد ممنوع خواهد بود. این خبر اگرچه نشان دهنده 
وحشت دولت بختیار و نظامیان از مردم است، اما عالمت 
امکان وقوع کودتا هم هســت، به خصوص اینکه بختیار 
جلســاتی را با شــورای امنیت برگزار کرده و فرماندهان 
نظامی هم اعالم کرده اند برای هراقدامی که منجر به حفظ 
سلطنت شود آماده اند. آیا اعالم حکومت نظامی مقدمه ای 
برای کودتا و انداختن آخرین تیر ترکش بختیار و ارتش 

شاهنشاهی است؟

 ترس مردم نریخته بود
خاطرات »محســن رضایی« از آن روزها به خوبی نشان 
می دهد که حساســیت ماجرا تا چه انــدازه بوده و چرا 
امــام)ره( بالفاصله اطالعیه داده، از اعالم دســتور جهاد 
خودداری کرده اما اعالم می کنند حکومت نظامی خدعه و 
نیرنگ است و مردم به کوچه و خیابان ها بیایند: »... نگران 
بودیم مبادا مأموران حکومت نظامی، شــب که مردم در 
خواب هســتند بریزند و امام را بردارنــد و ببرند... در این 
صورت، حادثه خرداد 134۲ تکرار می شد که شبانه امام 
را از قم به تهران بردنــد... بعدازظهر ۲1 بهمن، اطالعیه 
حکومت نظامی صادر شــد... از دفتر امام در مدرسه رفاه 
به ما اطــالع دادند امام می گویند به خیابان ها بروید و به 

مردم دل و جرئت بدهید که به اعالمیه حکومت نظامی 
توجه نکنند... به کســانی هم که به خانه رفته اند، اطالع 
بدهید که برگردند و به خیابان ها بیایند... نشســتیم فکر 
کردیم این کار را چگونــه عملی کنیم؟... آن موقع هنوز 
خفقان در جامعه حاکم بود. یعنی هنوز ترس مردم از رژیم 
کامالً ریخته نشده و نشــانه های رعب از سرکوب توسط 
ارتش باقی بود... بعدازظهر ۲1 بهمن که شرایط حساس تر 
شد شهید بروجردی ما را از تصمیم امام باخبر کرد. طرح 
عملیاتی ما این بود که سوار وانت بشویم و با نشان دادن 
اسلحه به مردم، هم به آن ها قوت قلب بدهیم و هم بگوییم 
به فرمان امام حکومت نظامی نداریم و از مردم بخواهیم که 
خیابان ها را ترک نکنند و در خیابان ها بمانند. سوار وانت 
شدیم و از خیابان ایران به سمت میدان ژاله )میدان شهدا( 
بیرون آمدیم. به اول میدان شــهدا که رسیدیم، چفیه ها 
را به صورتمان زدیم تا چهره مان کامالً پیدا نباشــد، فقط 
چشم هایمان پیدا بود. اسلحه را باال گرفتیم و شروع به سر 
دادن شعار اهلل اکبر کردیم...همزمان که ما شروع به گفتن 
اهلل اکبر کردیم، ســر و کله اولین ماشین های ارتش هم از 
دور پیدا شــد و حکومت نظامی شروع شد. خیابان ها هم 
خیلی خلوت شده بود. ما از آنجا به طرف میدان خراسان 
رفتیم. وقتی دوباره آن مسیر را برگشتیم، دیدیم دستور 
امام موجب شــده مردم به خیابان ها بریزند... بار سوم که 
می خواستیم از میدان شهدا به میدان خراسان برگردیم، 
تراکم حضور ارتشی ها بسیار بیشتر از قبل شده بود و مردم 
هم خیلی بیشتر شده بودند. وقتی برای بار سوم به سمت 
میدان خراسان می رفتیم، شعار اهلل اکبر مردم بلند شده بود 
و جمعیت آن قدر متراکم شده بود که ما به سختی خودمان 
را به داخل خانه رساندیم. ســازماندهی مجدد کردیم و 
مجدداً بیرون آمدیم. همان شب درگیری ها شروع شد...«.

 شورای امنیت ملی
اعالم حکومت نظامی و بعد هم فرمان امام)ره( ماجرا را به 
سمتی برد که مردم و رهبران انقالب می خواستند. یعنی 
به جای اینکه خیابان ها خلوت و مثالً شرایط برای کودتا 
و سرکوب آماده شود، خیابان های شهر سنگربندی شدند 
و انقالبیون مسلح و مردم کنترل بخش های از شهر را به 
عهده گرفتند. حال و هوای آن روزها را می شود با نگاهی به 
تیترهای روزنامه یا عناوین خبری رادیو و خبرگزاری های 
مختلف، احســاس کرد: »در نبرد هــای خونین مردم و 
نظامیان در تهران، صد ها نفر کشــته و زخمی شــدند... 
تعداد شــهدای امروز تا ساعت 11 شب، 1۲۶ تن و تعداد 
مجروحیــن ۶34 نفر اعالم شــد... می گویند ده ها نفر از 
درجه داران نیروی زمینی و سربازان از تیراندازی به سوی 
مأموران نیــروی هوایی خــودداری کردند و حتی گفته 
می شود یکی از افراد نیروی زمینی به طرف فرمانده خود 
شلیک کرده اســت... ده ها هزار تن از مردم تهران، پشت 

کیسه های شن و خاک در خیابان ها سنگر گرفتند...
صد ها اتومبیل شــخصی مردم، پر از مالفه های سفید 
و دارو و غــذا به طرف نیــروی هوایی حرکت کردند... 
یک هلی کوپتر گارد شاهنشاهی در تهران ساقط شد...

کالنتری تهران نوـ  پس از پنج ساعت درگیری شدید، 
سقوط کرد و کالنتری ها یکی پس از دیگری به دست 
مردم افتاد... حدود ســاعت 1۲ ظهر دو تانک نیروی 
زمینی توســط افراد نیروی هوایی و مردم در خیابان 
دماوند به غنیمت گرفته شد... ده ها قبضه اسلحه سبک 
و دو تیربار سنگین مربوط به نیروی زمینی به تصرف 
نیروی هوایی و مردم درآمده اســت... پس از شــدت 

گرفتن حمالت مردم به کالنتری ها و پادگان ها، فرماندار 
نظامی تهران ســاعات حکومت نظامی و منع عبور و 
مرور را از ساعت 4/5 بعدازظهر تا ساعت 1۲ ظهر فردا 
افزایش داد... دولت موقت هم اعالمیه حکومت نظامی را 
یک توطئه دانست... شورای امنیت، برای بررسی اوضاع 

کشور تشکیل جلسه داد...«.

 هشدار جنگ داخلی! 
دانشــگاه تهران از صبح ۲1 بهمن حالت عادی خود را 
از دســت داده و تبدیل به یک پایگاه مبارزه مسلحانه 
شد. شــاپور بختیار اما هنوز به فکر مصاحبه و امتیاز 
گرفتن بود. او در گفت وگویی با هفته نامه فرانســوی 
»لوپوان« سعی کرد هم مردم را از احتمال وقوع جنگ 
داخلی و اغتشاش بترســاند و هم از کودتا: »اگر مقام 
نخست وزیری را ترک کنم کشور دچار جنگ داخلی، 
هرج و مرج و اغتشاش خواهد شد. اگر استعفا دهم یا 
کسی مرا بکشد دیگر دولت قانونی وجود نخواهد داشت 

و احتمال کودتا هم وجود دارد«.
هشــدار و تهدید های بختیار در حالی بود که تهران به 
عنوان قلب توفنده انقالب، عمالً به صحنه جنگ مردم با 
بقایای رژیم تبدیل شده بود. تیپ زرهی قزوین که برای 
تقویت نیروی دفاعی حکومت نظامی وارد تهران شده 
بود در خیابان سپه به سد سنگربندی های مردمی خورد 
و متوقف شــد. از مشهد هم خبر می رسید که بیش از 
یک میلیون نفر به خیابان ها ریخته اند. در شــهرهای 
کوچک و بزرگ دیگر از جمله شوشــتر، بندرعباس، 
ســقز، کازرون، شــاهرود، بندر گز، الهیجان، زرقان، 
تبریز، مرودشت، ممسنی، کرمانشــاه، مالیر، زنجان، 
بهبهان، نوشهر، مسجدسلیمان، تاکستان، زنجان، درود، 
خرم آباد، اردبیل، شهریار، اهر، کوهدشت، سیرجان و... 
هم فقط خبرهای راهپیمایی و درگیری مخابره می شد. 

 انقالب به پایان نرسیده است
انگار کافی بود که شب پرالتهاب، درگیری و توطئه بار 
۲1 بهمن به صبح برسد و در پرتو اولین روشنایی های 
صبح ۲۲ بهمن، همه آن هایی که خودشان را به خواب 
زده بودند، فروپاشی بزرگ را ببینند. اگرچه نبرد شدید 
مردم بــا نیروهای گارد در خیابان های تهران شــدت 
بیشــتری پیدا کرد، پزشــکی قانونی مملو از اجساد 
شــهدای چند روز اخیر بود، اغلب شهرستان ها هنوز 
صحنه جنگ خونین مردم و نیرو های مســلح بود، اما 
با سقوط اسلحه سازی شــرق تهران و تسلیحاتی که 
به دســت مردم افتاد، اتفاقات بعدی سقوط، پی درپی 
رقم خوردند. ابتدا زندان اوین، ســاواک، مجلس سنا و 
مجلس شــورا و بعد هم رادیو و تلویزیون، ساختمان 
نخســت وزیری، ژاندارمری و شهربانی به دست مردم 
فتح شدند. ســاعت 1۰:3۰ صبح، شورای عالی ارتش 
طی اعالمیه ای بی طرفی خود را اعالم کرد. فرماندهان 
نیرو های سه گانه ارتش با رفتن نزد امام)ره( استعفای 
خود را تقدیم و پشتیبانی شان را از ایشان اعالم کردند. 
خبر شکســت کودتا هم که آخرین امید خیلی ها بود، 
در همه جا پیچید. در این شــرایط کافی بود که رادیو 
و تلویزیون به طور رسمی خبر استعفا و فرار بختیار و 
همچنین سقوط و پایان رژیم شاهنشاهی را اعالم کند. 
امام)ره( اما در پیامی هوشمندانه اعالم کردند: »... توجه 
داشته باشــید که انقالب ما از نظر پیروزی بر دشمن 

هنوز به پایان نرسیده است...«.

بدهی ناهار
قــدس زندگی: محمد رســتم پور، فعال 
رسانه ای با انتشار پستی در کانال تلگرامی اش 
از معضل عجیب و غریبی در مدارس آمریکا 
رونمایی کرده که حســابی تعجب کاربران 
فضای مجازی را برانگیخته است. رستم پور 
درباره مشکلی به نام »بدهی ناهار« در تلگرام 
نوشته است: »یک پسربچه آمریکایی به نام 

»کئونی چینگ« در واشــنگتن توانست با فروش جاسوئیچی بدهی ناهار خود و 
هم مدرسه ای هایش و ۶ مدرسه دیگر را بپردازد. فراخوان کئونی از واشنگتن به سایر 
ایالت های آمریکا رسید و افرادی از ایالت های آالسکا، آریزونا، رود آیلند، مینه سوتا 
و... سفارش هایی به کئونی دادند تا او در نهایت بتواند بیش از 4 هزار دالر جمع آوری 
کند و کل بدهی ناهار خود و هم مدرسه ای هایش و ۶ مدرسه دیگر را تسویه کند. 
»بدهی ناهار« از جمله موضوعاتی است که دانش آموزان مدارس ابتدایی آمریکا با 
آن درگیرند. در پایان ســال تحصیلی ۲۰18، 75 درصد از مدارس ابتدایی نواحی 
مختلف آمریکا از دانش آموزان این مدارس طلب داشتند. ۲9.7 میلیون دانش آموز 
آمریکایی در »برنامه ملّی ناهار« ثبت نام کرده اند، اما بیش از دو ســوم آنان قادر 
به پرداخت هزینه  ناهار که بر اســاس سطح درآمد آنان تعیین می شود؛ نیستند. 
موضوع »بدهی ناهار« اگرچه در نگاه کالن، یک موضوع فرعی و سطح پایین در 
نگاه سیاستمداران است، همچنان که هیچ یک از کاندیداهای ریاست جمهوری 
آمریکا هیچ برنامه یا اشاره ای در مورد آن ندارند؛ اما از نظر سخنگوی انجمن تغذیه 

آمریکا، تأسف بار و شرم آور است«.

اگر به زبان انگلیسی می ساختند...
قدس زندگی: مثل هر سال، جشنواره فیلم فجر، تنورِ حاشیه هایش هم داغ داغ 
است! یکی از عجیب و غریب ترین حاشیه های جشنواره هم مربوط می شود به حمله 
خبرنگاران به کارگردان فیلم »آتابای«. تقریباً دو روز پیش در نشست خبری فیلم 
»آتابای« به کارگردانی و تهیه کنندگی نیکی کریمی و نویسندگی هادی حجازی فر 
یکی از خبرنگاران در اعتراض به ســاخت این فیلم با زبان ترکی، حسابی عوامل 

آتابای را به باد انتقاد گرفت.
هادی حجازی فر در واکنش به این انتقادها گفت: »هیچ کس حق توهین به زبان 
ترکی را ندارد و طبق قانون اساســی ادبیات ترک باید در دانشکده ترک تدریس 
شود. افکار جدایی طلبانه محصول نگاه های فاشیستی است که برخی از منتقدان و 
خبرنگاران سینما به این گونه فیلم ها دارند. افکارت فاشیستیه؛ تو و هیچ کس دیگر 
حق توهین به زبان ترکی را ندارید؛ مگه تو صاحب سینمایی؟!«  دفاع جانانه هادی 
حجازی فر از زبان ترکی با واکنش های تحسین برانگیز کاربران فضای مجازی هم 
همراه شد. کاربران ضمن اعتراض به صحبت های آقای خبرنگار، اعالم کردند که 
زبان ترکی و هموطنان ترک زبان کشورمان بخشی جدایی ناپذیر از ایران هستند و 

باید بیش از پیش به فرهنگ اصیل و غنی این قوم غیور در عرصه هنر پرداخت.
در ادامه نمونه هایی از پست های کاربران فضای مجازی را می خوانید:

»وقتی حجازی فر در جواب آن خبرنگار جمله اش را این گونه آغاز می کند که )من 
به عنوان یک ترک...( و حضار در واکنش به او می خندند مشخص می شود فاشیسم 
در بسیاری از ذهن ها نهادینه شده و شکستن این قالب ذهنی کاریست بس دشوار... 
اینکه یک فیلم سینمایی به زبانی غیر از زبان فارسی ساخته بشه، برخی ها آشفته 
و عصبانی می شــن و می گن حق ندارید!... جالبه که این طرز تفکر اونقدر عادی 
شده که پاسخ های حجازی فر و نیکی کریمی برامون تازگی داره، درحالی که باید 
حرف های عصر حجری خبرنگار برامون تازگی داشــته باشه... دهانت را می بویند 
مبادا غیرفارسی صحبت کرده باشی... جدی اگه فیلم به زبون انگلیسی ساخته شده 
بود هم رگ غیرتتون می زد باال یا اتفاقاً کارگردانو تحسین می کردین که به سینمای 

غرب نزدیک تر شده«؟
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امروز نخستین مسابقه استقالل در لیگ قهرمانان آسیا 

 »شهر خودرو« 
حریف مرموز الهالل

دیدار ستاره دیروز و ستاره امروز

 وقتی خداداد به کلوپ
سر توپ می زد! 

 نگاهی به فیلم های »خروج« و »روز بلوا«

فرزند زمانه خویش

خاک سرد نیست
رقیه توسلی: َسَرک می کشم توی دفترش. چپ چپ نگاهم می کند »گل 

ترمه« و می گوید: داری مزاحمم می شوی خاله ای.
شانه می تکانم که ببخشید. بیشتر از یک ساعت است که هی می نویسد، هی 

پاک می کند، وسطش هم خیره می شود به پایه مبل تکنفره. 
ژست شرلوک هولمز می گیرم تا سر از کارش دربیاورم که »آبان« با پیشدستی 
پرتقال می آید و ویر بازی اش می گیرد. بازی پوست پرتقال اساساً در خونمان 
است. تفریحی که اصالً پیچیده نیست. اول پرتقال را ریسه ای پوست می گیریم 
بعد قشنگ قّد 1۰ سال بو می کشیمش، آن وقت آویزان می کنیم روی سرمان، 
می خندیم، عکس می گیریم و تمام... شــاید بی معنی و خنده دار برســد اما 

زمستان ها، گالری گوشی مان پر می شود از این مدل عکس ها!
پا می شــوم حال و روز گلی را از خواهری جویا شــوم که گوشه ای حافظ به 
بغل پیدایش می کنم. بی حــال و َدمغ. انگار جدی جدی توی این خانه باید 
شرلوک هولمز بشــوم امروز. ذره بینم را درمی آورم. دیوان جناب حافظ بهانه 
اســت. خواهری غرق اعالمیه ای است که آن وســط جاساز کرده. مدام هم 
سرانگشتانش را می کشد روی صفحه ای که آقاجان آنجا جمالت و احساسات 
پدرانه اش را برایش ریخته روی دایره. مانده ام چه بکنم که آقای همســر زنگ 
می زند. می خواهد از ســاعت رفتن به آرامگاه مطلع شــود که گلی دستپاچه 
می دود کنارم که بگو یک کم دیرتر می رویم. نامه من هنوز مانده به خدا و یکهو 

چشم هایش رودخانه می شود.
پنجشنبه است. نمی دانم چرا اوضاع خانه خواهری یاِد خانجان می اندازدم که 
قربان صدقه اش برای هر کسی، خاص همان آدم بود. مثالً هروقت می خواست 
دور آقاجان بگردد می گفت: مار، تی قده بمیره )مادر قربان قدوقواره ات برود(.

می شــوم هولمِز وارفته ای که می رود روی تراس و شماره پدرش را می گیرد و 
بی توجه به بوق آزاد می گوید: کاش اینجا بودی و می دیدی چقدر خاطرخواه 
داری آقاجان... کاش می دیدی این ژن چه چیز باحالی است وقتی عین شما، 
بچه ها و نوه هایتان هم پوســت پرتقال می گذارند روی سرشــان و بی شــک 
نتیجه هایتان... کاش بودی دختربزرگت را می دیدی چطور حافظ نمی خواند، 
دستخط عاشقانه شما را گذاشته روی چشم هایش... جناب سروان! گلی برایت 
نامه نوشته... با مداد قرمز و سیاه کلی وقت هم ریخته پای خوشگل سازی اش... 

کاش می دیدی دلتنگی، علی را چجور کرده ابِر بهار.
پنجشنبه است. آنچه به عنوان یک هولمِز محزون کشف می کنم این هاست: خاک 

سرد نیست... فقیرترینی اگر پدری نباشد که قرباِن صدقه قد و باالیش بروی.

نگاهی به رخدادهای مهم 21 و 22 بهمن ماه سال 1357 

آن روزها
در انتخاب اسکوچیچ آقازاده ها نقش داشتند

 دایی: صالحیتم برای
تیم ملی رد شد!

روایت مجازی 

باور می کنید؟
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امیرمحمد ســلطان پور: دور گروهی لیگ قهرمانان 
باشگاه های آسیا امروز به صورت رسمی برای نمایندگان 
ایران آغاز شد و دو تیم شهر خودرو خراسان و استقالل 
تهران باید در نخستین گام به مصاف حریفان خود بروند.

  الهالل عربستان – شهر خودرو
شاید شــهر خودرو با حضور در بازی های پلی آف لیگ 
قهرمانان آســیا، به صورت رســمی نخســتین حضور 
نمایندگان خراسان و مشهد در تاریخ بازی های باشگاهی 
آسیایی را استارت زد؛ اما پس از موفقیت چشمگیر در آن 
دو بازی، حاال با حضور در دور گروهی می توان به معنای 
واقعی کلمه آن ها را یک تیم آسیایی لقب داد. قرار گرفتن 
شــهر خودرو مقابل یکی از بزرگ ترین و پرافتخارترین 
تیم های آسیایی یعنی الهالل عربستان نیز میدان مناسب 
و جذابی برای نخستین بازی آسیایی نماینده ما خواهد 
بود. شاگردان مجتبی سرآسیایی شاید آن گونه که باید 
و شاید از لحاظ مهره و آمادگی در شرایط 100 درصدی 
قرار نداشته باشند اما مسلماً همان گونه که موفق شدند 
با وجود شــرایط عجیب حاکم بر بازی های پلی آف در 
آزمون های سخت آن با سربلندی بیرون بیایند در اینجا 
نیز نمی توان از آن ها ناامید بود. با این وجود خســتگی 
در ســاق های بازیکنان این تیم قطعی اســت. آن ها در 
بازی این هفته خود در لیگ برتر که با شکست 2برصفر 
مقابل فوالد خوزستان همراه بود به شکل کاماًل واضحی 
دچار خستگی و عدم تمرکز بودند. مسلماً حضور در دو 
تورنمنت به صورت همزمان برای باشــگاهی مانند شهر 
خودرو با ترکیبی که در اختیار دارد دشوار خواهد بود و 
باید دید این تیم تا چه حد می خواهد تمرکز خود را بین 
لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا تقسیم کند. بازی امروز 
دو تیم شــهر خودرو و الهالل به خاطر تصمیماتی که از 
قبل در کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد تقابل تیم های 
ایرانی و عربستانی در کشور بی طرف گرفته شده از ساعت 
18:10 در دبی برگزار خواهد شــد. نماینده عربســتان 
امروز کاپیتان خود محمد الشلهوب را در اختیار نخواهد 
داشت. البته این تیم در زمینه ستاره کمبودی احساس 
نخواهد کرد و بازیکنانی مثل ادواردو، کوئالر، جیووینکو، 
گومیس، کاریو، یانگ هیونگ ســو و عمر خربین سوری 
بازیکنان خارجی این تیم هســتند که مسلماً هر کدام 
نقش محوری در میان آبی پوشــان ایفا خواهند کرد. از 
طرف دیگر شهرخودرو خوش شــانس است که با وجود 
تقویم فشــرده اخیر خود مصدومی برای این بازی ندارد 

و دست سرآسیایی برای انتخاب بازیکن باز است. جالب 
است که ببینیم او چه تاکتیکی را برای تقابل با الهالل در 
پیش می گیرد و چه برنامه هایی برای کنترل بازیکنانی 
مثل گومیس دارد. سرآســیایی بهتر از هر کس می داند 
یک نتیجه مثبت در مقابل تیمــی مثل الهالل می تواند 
تیمش را برای چند هفته آینده از نظر روحی شارژ کند تا 

به اهدافی بزرگ تر فکر کنند.

 الشرطه – استقالل
نخستین تقابل آبی پوشان تهرانی با قهرمان فصل گذشته 
لیگ عراق پس از 48 سال امشب در نخستین دیدار دور 
گروهی اتفاق خواهد افتاد. مســلماً فرهــاد مجیدی از 
خطرات رقیب خود آگاه است به خصوص اینکه عراقی ها 
چه در رده ملی و چه باشگاهی همیشه 100 درصد توان 
خود را برای کسب نتیجه در مقابل نمایندگان ایران در 
میدان می گذارند. آخرین بازی دو تیم به سال 1350 بر 
می گردد جایی که استقالل یکبار در دور نخست 3 بر 2 از 
الشرطه شکست خورد و بار دیگر در نیمه نهایی 2 بر صفر 
مغلوب حریف عراقی خود شد. اســتقالل هیچ گاه برای 

فقط حضور در دور گروهی در لیگ قهرمانان آسیا حاضر 
نشده و این بار نیز مســلماً به مراحل باالتر می اندیشد و 
پیروزی در نخســتین گام برای آن ها می تواند پایه ریزی 

بسیار خوبی برای این هدف باشد.
الزم به ذکر است فردا نیز دو بازی دیگر نمایندگان ایران 
در آســیا برگزار می شود که از ســاعت 18:45 الدحیل 
میزبان پرسپولیس اســت و قبل از آن از 18:20 سپاهان 

میهمان العین امارات خواهد بود.

 مجیدی: از خستگی بازیکنان نگران هستم
سرمربی استقالل در نشست خبری پیش از دیدار تیمش 
برابر الشرطه عراق حاضر شد و به پرسش های خبرنگاران 
پاســخ داد. فرهاد مجیدی می گوید: »ما یک تیم جوان 
هستیم و بازیکنان ذخیره ما بازیکنان بسیار خوبی هستند. 
سعی کردم که در مدت حضورم در استقالل کاری کنم 
که نبود چند بازیکن به تیم ما لطمه نزند. چیزی که سبب 
نگرانی من شده خستگی بازیکنان است چون بازیکنان 
در این مدت کوتاه بازی های سنگینی انجام داده اند ولی 
ان شاءاهلل با توجه به انگیزه بازیکنان فردا یک بازی خیلی 

خوب را ارائه می دهیم«.
مجیدی در خصوص برگزاری بــازی در زمین ثالث نیز 
تأکید کرد: »من ســال ها در قطر، امــارات و ایران بازی 
کرده ام. همیشــه تصور من از AFC صلح و دوســتی و 
برادری است. این تصمیم AFC نظر من را به طور کلی 
عوض کرد. هیچ دلیلی ندارد که بازی هــای ما در ایران 

برگزار نشود«.

 مربی شهرخودرو: آرزوهای بزرگی داریم
استفانو کوزین، مربی تیم فوتبال شــهرخودرو پیش از 
دیدار تیمش در برابر الهالل گفت: این اولین حضور تیم ما 
در این تورنمنت بزرگ است و برای همین آرزوهای خیلی 
بزرگی هم داریم که می خواهیم به واقعیت تبدیلش کنیم. 
می دانیم که با تیم قدرتمنــدی باید رقابت کنیم . الهالل 
فصل گذشته قهرمان این تورنمنت شده، تیم خیلی خوبی 
است و بازیکنان بزرگی دارد، اما ما هم تیم خوبی هستیم 
و بازیکنانمان برای اهدافی که داریم، تالش می کنند.به 
این جا آمدیم تا رؤیاهایی که پیش از آغاز مرحله پلی آف 

در سر داشتیم را محقق کنیم. 

امروز نخستین مسابقه استقالل در لیگ قهرمانان آسیا 

»شهر خودرو« حریف مرموز الهالل

بازی روانی سعودی ها با مهدی قائدی
ورزش: یک خبرنگار سعودی رأی دادگاه مهدی قائدی بازیکن تیم فوتبال استقالل 

را درباره مرحوم احمدرضا شاکر بازتاب داد.
نواف االســیوی خبرنگار ســعودی رأی دادگاه مهــدی قائدی دربــاره مرحوم 
احمدرضا شــاکر را بازتاب داد تا جو ســازی علیه ایــن بازیکن بــه راه انداخته 
باشــد. در رأی قطعی دادگاه مهدی قائدی درباره تصادف دو ســال گذشته، این 
 بازیکن به پرداخت دیه محکوم شــد. اما این رسانه ســعی بر زندان رفتن بازیکن 

استقالل دارد.

حدادی در جمع برترین بازیکنان بین المللی قاره آسیا 
ورزش: ستاره بســکتبال ایران در میان برترین بازیکنان بین المللی قاره آسیا در 
40 سال اخیر قرار گرفته است.سایت فاکس اسپورت در گزارشی به بررسی برترین 
بازیکنان بین المللی قاره آسیا در 40 سال اخیر پرداخته که حامد حدادی از ایران هم  
 NBA در میان آن ها قرار دارد. در این گزارش به پنج سال حضور حدادی در لیگ
و تیم ممفیس گریزلیز اشاره است. حدادی در سال 2007 و زمانی که 22 ساله بود 
نخستین قهرمانی را با تیم ملی در آسیا تجربه کرد و سال 2008 نیز در المپیک پکن 

در جمع برترین ریباندر ها بود و همین موضوع زمینه ساز حضور او در NBA شد.

چرا بازیکن تراکتور به کشورش سفر کرد؟
ورزش: ویلیان میمبال چند روزی است برای مداوای مچ پایش راهی کشورش پرو 
شده است اما این ســفر سبب شده تا به باشــگاه تراکتور بابت مجوز چنین سفری 
انتقاداتی شود. پیگیری ها نشان می دهد که میمبال که به دلیل تمرین در زمین یخی 
از ناحیه مچ پا آسیب دیده است پس از آزمایش MRI متوجه شده که در مچ پا دچار 
ترک خوردگی شده و باید در یک کلینیک مجهز به مداوای پایش بپردازد از طرفی 
به این بازیکن خبر داده می شود همسرش در پرو دچار سانحه رانندگی شدید شده و 

حتی چند روز در کما بوده است. 

پاس طالیی جهانبخش برای نجات برایتون
ورزش: برایتون که در دیدارهای اخیرش نتوانسته بود نتایج خوبی بگیرد، در نیمه 
نخست مسابقه مقابل واتفورد رده هفدهمی با یک گل شکست خورد، اما در نیمه 
دوم و پس از ورود علیرضا جهانبخش از دقیقه 73 به زمین نتیجه بازی تغییر کرد. 
جهانبخش تنها پنج دقیقه برای اثبات شایســتگی های خود پس از دریافت جایزه 
بهترین گل ماه ژانویه لیگ جزیره زمان می خواست و توانست با فرار سریع از جناح 
راست و ارسال تند و تیز زمینی که با شوت پای چپ عجیب و گل به خودی آدریان 

ماریاپا، مدافع جامائیکایی واتفورد همراه شد بازی را به تساوی بکشد.

ورزش: روزگاری یورگــن کلــوپ 
در قامت یک مدافــع، مأمور مهار 
خداداد عزیزی بود اما دست تقدیر 
سرنوشــت متفاوتی بــرای این دو 

رقم زد. 
یکی مربی لیورپول است و دیگری 
داور یــک مســابقه تلویزیونــی. 
تماشای عکس های 22 سال پیش 
بازی ماینز و کلــن در بوندس لیگا 
شــاید بــرای خــود آلمانی ها هم 
جذابیتی نداشته باشــد اما به یاد 
ما می آورد که ستارگان ایرانی، چه 
موقعیت ممتــازی در فوتبال اروپا 
پیدا کرده بودند. موقعیتی که پس 
از چند ســال، رو به افول گذاشت و 
تعداد ملی پوشــان فوتبال ایران به 
تدریج در لیگ های معتبر اروپایی 

کمتر و کمتر شد. 

 یورگن مأمور مهار غزال
خداداد کــه فصل قبل بــا کلن به 
دسته پایین تر ســقوط کرده بود، 
مجبور بود در سطح دوم بوندس لیگا 
ادامه دهد و اتفاقاً در همین بازی بود 
که نخستین گل فصل خودش را به 

ثمر رساند. 
در رقابت با ماینز، یک مدافع گمنام 
مأمور مهار ستاره ســرعتی ایرانی 
بود؛ یورگن کلــوپ. همان مدافعی 
که تقریباً تمــام دوران فوتبالش را 
در همین باشــگاه گذرانــده بود و 
جالب اینکه ابتدا به عنوان مهاجم 
کارش را شروع کرده بود اما به مرور 
متوجه شــده بود در خــط دفاعی 
بازیکن بهتری است. این تصویر را 
به خاطرات سیروس دین محمدی 
از هم اتاقی بودن بــا یورگن کلوپ 
اضافه کنید. روزی که کلوپ مأمور 

مهار خداداد عزیزی بود. 

 ستاره بود، ستاره شد
اگر بــه تاریــخ ثبت ایــن تصویر 
برگردیم، جدال یک ستاره آسیایی 
با یــک مدافــع گمنــام آلمانی را 
می بینیم. خداداد در همان سال ها 

یک ســتاره غیرقابل انــکار بود اما 
شــهرت یورگن کلــوپ از زمانی 
آغاز شــد که کفش هــا را آویخت. 
در واقع کلوپ اعتبــار فوتبالی اش 
را از مربیگری گرفتــه و این همان 
چیزی بود کــه داســتان زندگی 
کلــوپ و خــداداد را از هــم جدا 
می کند.  خــداداد پــس از پایان 
فوتبالــش، مربیگری در مشــهد، 
اهواز، تبریــز و رشــت را آزمود و 
 موفقیتی هم عرض دوران فوتبالش 

نداشت. 
اما یورگن در همان ماینز شروع به 
کار کرد و پس از هفت ســال راهی 
دورتموند و لیورپول شد. حاال کلوپ 
همان مدافع گمنــام ماینز یکی از 
مشهورترین مربیان جهان است و 
خداداد عزیزی ستاره سابق فوتبال 
آسیا، یکی از صدها مربی شاغل در 

فوتبال ایران. 

در زمین فوتبال قریحه و استعداد 
همیشــه اســلحه مؤثــری برای 
موفقیت است اما روی نیمکت این 
خردمندی اســت که بــرگ برنده 

محسوب می شود. 

 مربی ساوتهمپتون؛ ذخیره 
خداداد

بــرای اینکــه بدانیم الزامــاً همه 
ستارگان فوتبال تبدیل به مربیان 
بزرگی نمی شــوند، کافی است این 
نکته را به یاد بیاوریم که رالف هازن 
هاتل، مربی فعلی ســاوتهمپتون 
در همیــن ســال ها، در تیم کلن 

نیمکت نشین خداداد عزیزی بود. 
 هازن هتل اتریشــی در مقیاسی 
کوچک تر همان روش یورگن کلوپ 
را پیش گرفت و حاال در لیگ برتر 
انگلیس، یک مربی موفق محسوب 

می شود.

در انتخاب اسکوچیچ آقازاده ها نقش داشتند

دایی: صالحیتم برای تیم ملی رد شد!
دیدار ستاره دیروز و ستاره امروز

وقتی خداداد به کلوپ سر توپ می زد! 

لیگ برتر بسکتبال کشور
گرگانی ها به دنبال امتیاز نفت در آبادان

علی عبداحد: در حالی که دور مقدماتی لیگ برتر بســکتبال 
باشگاه های کشور، در هفته بیست و ششم و پس از تقابل 13 تیم حاضر 
در مسابقات امروز پایان می گیرد تیم هایی که بازی های کامل دارند در 
جدول مسابقات باید منتظر بازی های معوقه تیم های مس کرمان، 
مهرام تهران، اکسون تهران، شهرداری بندرعباس، شورا و شهرداری 
قزوین، پتروشیمی بندر امام، شیمیدر قم و شهرداری گرگان بمانند تا 
جایگاه ثابت تیم ها در جدول پایانی دور مقدماتی و نیز موقعیت نهایی 

هشت تیم مرحله پلی آف تعیین و تعریف شود. 

  مهیج ترین بازی در آبادان
در حساس ترین و مهیج ترین بازی های هفته پایانی پاالیش نفت در 

آبادان میزبان تیم صدر جدولی شهرداری گرگان است. نفتی ها با یک 
بازی بیشتر از شهرداری گرگان، در مکان دوم جدول قرار دارد. )نفت 
آبادان در دور رفت 61-52 شــهرداری را در گرگان شکست داده(. 
اکسون در قم با شیمیدر بازی می کند. شیمیدر در جدول فعلی، ششم 
و اکسون هشتم هستند و بازی رفت را شیمیدری ها در تهران 68-73 
اکسون را برده اند. بسکتبالیست تیم پاالیش نفت آبادان گفت: اگر 
می خواهیم در رده دوم جدول لیگ برتر بمانیم، دیدار مقابل شهرداری 

گرگان برای ما حکم مرگ و زندگی دارد.
سعید داورپناه  درخصوص دیدار مهم این هفته پاالیش نفت آبادان 
مقابل شهرداری گرگان اظهارکرد: گرگان تیم بزرگی است و بازیکنان 
بزرگ و خارجی خوبی در ترکیب دارد، ضمن اینکه دو سه بازیکن 
مصدومشان هم به مسابقات برگشته  و یک بازیکن جدید نیز جذب 
کرده اند. وی افزود:  دیدار با گرگان واقعاً برای ما مهم است و باید تالش 

کنیم و ببریم. اگر می خواهیم در رده دوم جدول بمانیم، این دیدار برای 
ما حکم مرگ و زندگی دارد.

 کار راحت شگفتی سازان
تیم آویژه صنعت مشهد که در حال حاضر حتی برای صدر جدولی ها 
رقیب و تهدید است در مشهد میزبان تیم پایین جدولی صنعت مس 
کرمان است. کرمانی ها در رفت 70 بر 60 مقابل مشهدی ها پیروز 
شده اند، اما صنعت مس امروز در مشهد روز سخت و پرفشاری خواهد 
داشت. پتروشیمی بندر امام)ره( )سوم جدول( میهمان شهرداری 
بندرعباس است. بندرعباسی ها که با دو بازی کمتر و معوقه تا ردیف 
هفتم جدول باال آمده اند تالش می کنند در جمع هشت تیم پلی آف 
حضور داشته باشند )تیم میزبان بازی رفت را 58-78 به پتروشیمی 
باخته است. ذوب آهن اصفهان )نهم جدول( که فصل موفقی نداشته 

است هنوز چشم امید به پلی آف دارد و در اصفهان با شورا و شهرداری 
قزوین بازی می کند )دور رفت اصفهان 73- قزوین 63(. مهرام تهران 
که بازی های پرافت و خیزی داشته است در جدول فعلی )با دو بازی 
کمتر( در مکان پنجم جدول است، و در شهرکرد با رعد پدافند بازی 
دارد. شهر کردی ها با وجود اینکه دو بازی کمتر دارند )با 29 امتیاز(، 

جایی در پلی آف نخواهند داشت.
برنامه دیدارهای هفته بیست و ششم لیگ برتر بسکتبال دوشنبه 

98/11/21
پاالیش نفت آبادان- شهرداری گرگان ساعت 16

شیمیدر قم- اکسون تهران ساعت 16
ذوب آهن اصفهان- شورا و شهرداری قزوین ساعت 16

رعد پدافند شهرکرد- مهرام تهران ساعت 16
آویژه صنعت پارسا مشهد- صنعت مس کرمان ساعت 16

ضد  حمله

نکیسا کاندیدای هیئت رئیسه فدراسیون شد
ورزش: نکیسا که چند ماه قبل از سوی مهدی تاج به عنوان مسئول 
توسعه فوتبال پایه در فدراسیون فوتبال مشغول به کار شده بود حاال 
برای حضور در انتخابات هیئت رئیسه فدراســیون کاندیدا شده و در 
مجمع انتخاباتی حضور خواهد داشــت. نکیسا با حضور در فدراسیون 

فوتبال نام خود را برای انتخابات ثبت کرد.

پایان مهلت قانونی ثبت نام با هفت نامزد ریاست
از شهردار مشهد تا مدیرعامالن اسبق سرخ آبی

ورزش: مهلــت قانونی ثبــت نــام در انتخابات فدراســیون فوتبال 
ساعت 16  روز یکشنبه به پایان رســید. تا پایان مهلت قانونی حسین 
قریب)مدیرعامل اسبق اســتقالل(، حبیب کاشانی)مدیرعامل اسبق 
پرسپولیس(، محمدرضا کالیی)شهردارمشــهد(، رضاجاللی)معاون 
فرهنگــی فدراســیون دادکان(، مهــدی محمــد نبی)دبیــرکل 
اســبق فدراســیون(، هدایت ممبینی)رئیــس کمیتــه داوران( و 
امیرمسعودهراتیان)رئیس هیئت فوتبال اصفهان( هفت نامزد ریاست 
فدراسیون بودند که اغلبشان حیدربهاروند را به عنوان نایب رئیس دوم 

پیشنهادی خود به مجمع معرفی کردند.
این هفت نفر تنها در صورتی می توانند در انتخابات 25 اسفند شرکت 
کنند که حداقل 10 امضا از اعضای مجمــع بگیرند. به گفته علی فتح 
اهلل زاده همین شرط 10 امضا سبب شد چهره های موجه فوتبالی مثل 

علی دایی، محمددادکان و... قید شرکت در انتخابات را بزنند.

فتح اهلل زاده: فدراسیون فوتبال کوهی از طالست
ورزش : فتح اهلل زاده در مورد استعفایش از هیئت مدیره استقالل گفت: 
استعفایم را داده ام و ان شاءاهلل وزیر موافقت کند. از من خواستند که 
بروم کار اجرایی کنم و وقتی نمی توانــم کمکی کنم و هواداران از من 
می خواهند تحولی ایجاد کنم و این تحول ایجاد نمی شود، کنار رفتم. 
یک روز با ســمت اجرایی برمی گردم و فرهاد مجیدی نیز آن موقع با 

تجربه تر شده است و می توانیم ستاره سوم هم در آسیا کسب کنیم.
وی در مورد بدهی های فدراسیون فوتبال نیز گفت: فدراسیون فوتبال 
کوهی از طالست و فقط برنامه ریزی ندارد. ما چانه هیئت رئیسه فوتبال 
را پایین دیدیم. یاد آقای فردوسی پور به خیر. من 20 سال پیش گفتم 
این انتخابات، انتصابات اســت. اگر انتخاب واقعی بود دایی و دادکان 

هم می آمدند. 

هوار مال محمد زنده است
ورزش: چندی پیش یکی از رســانه های عراقی در خبری اعالم کرد: 
هوار مال محمد بازیکن سابق تیم ملی عراق که سابقه بازی در تیم های 
استقالل و پرســپولیس را هم در کارنامه دارد، در یک سانحه رانندگی 

جان خود را از دست داده است.
انتشــار چنین خبر غم انگیزی بازتاب زیادی داشت و شایعات زیادی 
ایجاد کرد. با این وجود هوار مال محمد کمی بعد با انتشار یک ویدئو، این 
خبر را تکذیب و اعالم کرد هیچ سانحه ای برای او اتفاق نیفتاده است 

و قصد دارد از رسانه ای که این خبر دروغ را منتشر کرده شکایت کند.

 وزارت، فدراسیون را در پرونده ویلموتس
تنها گذاشت

ورزش: سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران پس از جدایی، خواستار 
دریافت غرامت حدود 100 میلیارد تومانی شــده که این موضوع برای 
فدراســیون فوتبال به یک بحران تبدیل شده اســت. به همین دلیل 
مدیران فدراســیون فوتبال به دنبال پیدا کردن راه حلی برای حل این 

مشکل هستند تا کار به فیفا و... نرسد.
پس از این موارد شایعه شــده بود که وزارت ورزش و جوانان درصدد 
کمک بیشتر به فدراســیون فوتبال برای حل این مشکل است که ژاله 
فرامرزیان، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان گفت: 
در حد قانونی و تصویب شده به فدراسیون فوتبال کمک می کنیم و اینکه 

کمک بیشتری خواهیم کرد کذب است.
او افزود: کنترل و هدفمند کردن کمک ها برعهده فدراســیون فوتبال 
است، زیرا آن ها نهاد مستقل محسوب می شــوند، اما اینکه بخواهیم 
 بیشــتر از دیگر فدراســیون ها به فدراســیون فوتبــال کمک کنیم 

صحت ندارد.

منهای فوتبال

لیگ قهرمانان آسیا
استقالل - الشرطه عراق

 دوشنبه 21 بهمن -18:00  از شبکه سه

ورزش در سیما

رکورد پرش با نیزه جهان شکست
ورزش: در جریان مســابقات پرش با نیزه جهانــی »آرماند دوپالنتیس« 
ورزشکار 20 ساله سوئدی در شهر تورون لهستان با 6 متر و 17 سانتیمتر پرش، 
رکورد پرش با نیزه جهان را به نام خود ثبت کرد و قهرمان جهان شد. رکورد 
قبلی این ماده در اختیار رنو بلویلنی از فرانسه بود که در سال 2014 توانسته 

بود 6.16 سانتیمتر را به نام خود ثبت کند.

پرداخت معوقات داوران کشتی پس از فوت!
ورزش: جواد کریمی دبیر کمیســیون داوران کشــتی کشــور با اعالم 
خبر پرداخت حــق الزحمه های معوقــه برخی داوران گفت: بخشــی از 
حق الزحمه های داوران کشــتی از حدود 10 سال پیش تاکنون پرداخت 
نشده بود که با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی فدراسیون کشتی، پرداخت 
طلب داوران به عنوان یکی از زحمتکش ترین قشر جامعه کشتی بود نسبت 
به پرداخت معوقات 17 داور کشتی اقدام شد. وی ادامه داد: از این 17 داور سه 
داور فوت شده بودند که با تماس با بستگان آن ها نسبت به پرداخت مطالبات 
آن ها اقدام شد. همچنین معوقات چهار داور بازنشسته که در شرایط جسمانی 

خوبی قرار نداشتند نیز پرداخت شد.

قهرمانی برادران عالمیان در تور جهانی اسپانیا
ورزش: تیم دو نفره نوشاد و نیما عالمیان به مقام قهرمانی رقابت های تنیس 
روی میز تور جهانی در اسپانیا دست یافت. رقابت های تنیس روی میز تور 
جهانی در شهر گرانادای اسپانیا پیگیری شد. در فینال بخش دو نفره، تیم دو 
نفره نوشاد و نیما عالمیان در فینال مقابل تیم کره جنوبی قرار گرفت و با برتری 

3 بر یک مقام این حریف به مقام قهرمانی رسید.

با 100 درصد آرا
ابقای رئیس فدراسیون تنیس روی میز 

ورزش: مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس روی میز به منظور تعیین رئیس 
جدید این فدراسیون به ریاست مهدی علی نژاد سرپرست معاونت توسعه 
ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و با حضور فضل اهلل باقرزاده به عنوان 

نماینده کمیته ملی المپیک در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
مهرداد علی قارداشی و فاطمه کیوانی تنها کاندیداهای این مجمع انتخاباتی 
بودند. البته کیوانی پیش از آغاز مجمع با ارسال نامه ای انصرافش را اعالم کرد و 
بدین ترتیب رأی گیری تنها با یک کاندیدا انجام شد. در رأی گیری انجام شده 
مهرداد علی قارداشی موفق شد با کسب 41 رأی از 41 رأی مأخوذه ریاست 

فدراسیون تنیس روی میز را برعهده بگیرد.

برنامه مرحله دوم لیگ هندبال 
ورزش: با پایان بازی های دور مقدماتی لیگ برتر هندبال و با مشخص شدن 
تیم های صعود کننده به مرحله بعدی، بازی های دور دوم از هفته جاری آغاز 

خواهد شد. برنامه بازی های مرحله دوم به شرح زیر است:
پنجشنبه 24 بهمن ماه، ساعت 16

مس کرمان - سربداران سبزوار
سپاهان - زاگرس اسالم آباد غرب

فراز بام خائیر دهدشت - ذوب آهن
نفت وگاز گچساران - نیروی زمینی شهید شاملی کازرون

لیگ قهرمانان آسیا
العین - سپاهان

 سه شنبه 22 بهمن -15:30  از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان آسیا
پرسپولیس - الدحیل

سه شنبه 22 بهمن -18:45  از شبکه سه

»مسی« همچنان پردرآمدترین فوتبالیست جهان

ورزش: ســرمربی اســبق تیم ملی فوتبال ایران درباره 
ســپردن ســکان هدایت این تیم به دراگان اسکوچیچ، 
عنوان کرد که ایــن مربی کروات، خارج از فدراســیون 
فوتبال انتخاب شــده اســت. به نقل از ایسنا، علی دایی 
درباره انتخاب دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم 
ملی فوتبال ایران اظهار کرد: متأسفانه انتصاب ها براساس 
مسائل غیرفوتبالی صورت می گیرد و مسائل فنی مقبول 

و این گونه موضوعات نقشی در انتخاب ها ندارد.

 آقازاده ها در انتصاب ها نقش دارند
دایی در مورد انتخاب ســرمربی جدید تیم ملی گفت: 
متأسفانه در برخی از انتصاب ها بعضی از آقازاده ها دخیل 
هستند. درباره ویلموتس هم یک نفر باید ورود کند که 
مشخص شود ویلموتســی که آخرین قراردادش 750 
یا 850 هزار یورو بوده اســت چطور به یکبــاره قرارداد 
2میلیون و 750هــزار یورویی برای یک ســال منعقد 
می کند؟ این مربی با دستیارانش 3میلیون یورو در این 
وضعیت اقتصادی، خرج روی دست فوتبال ایران گذاشت. 

 حمله به اسکوچیچ 
او در پاســخ به این پرسش 
کــه آیــا فکــر می کنید 
انتخاب اســکوچیچ، خارج 
از فدراسیون فوتبال انجام 
شــده اســت یا خیر گفت: 
مطمئناً این انتخاب خارج 
از فدراسیون فوتبال انجام 

شده است. 
تا چند روز قبل قــرار بود 
مربــی ایرانــی بــه عنوان 
ســرمربی تیم ملی انتخاب 

شــود، اما به یکباره آقای اســکوچیچ، پس از یک روز 
مذاکره انتخاب می شــوند. اگر از تمــام اعضای هیئت 
رئیسه فدراسیون فوتبال بپرسید متوجه خواهید شد که 
نظر هیچ یک از این عزیزان، روی اسکوچیچ نبوده است. 
شما بروید و ببینید اسکوچیچ پس از انتخابش به عنوان 
ســرمربی تیم ملی، چه بازی ای را در لیگ، از نزدیک 
تماشا کرده است، بعد می فهمید چه کسانی او را به تیم 
ملی آوردند. آیا در تیم ســایپا و پارس جنوبی، بازیکن 
ملی پوش داریم؟ باید دقت کنید ببینید این مسائل از 

کجا نشأت می گیرد.

 بی احترامی به مربیان ایرانی
دایی در ادامه با بیان اینکه امیر قلعه نویی پرافتخارترین 
مربی ایرانی اســت گفت: ما به غیر از آقای قلعه نویی، 
مربیان بســیار خوب زیادی در ایــران داریم. برای من 

سؤال است، اسکوچیچ با چه سابقه کاری و کارنامه ای به 
عنوان سرمربی تیم ملی ایران انتخاب شده است؟ واقعاً 
برایم جای سؤال است که چه کسی به این نتیجه رسیده 
که اسکوچیچ را انتخاب کند؟ این بی احترامی بزرگی بود 

که به تمام مربیان ایرانی شد.

 مقایسه کارنامه ها
سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال، در ادامه گفت: االن که تمام 
دلخوشی مردم ما فوتبال است و این مقوله می تواند به جامعه 
نشــاط بدهد چرا مردم را از خوشحالی محروم می کنید؟ 
اسکوچیچ در فوتبال ایران مربیگری کرده و نتایجش کاماًل 
مشخص است. از نظر فنی، مربیان خیلی بهتری از او داریم. 
بروید کارنامه اسکوچیچ را با کارنامه مربیان ایرانی مقایسه 
کنید. انتخاب اسکوچیچ به هیچ عنوان فوتبالی نبوده است. 

چنین مسائلی در ورزش ما زیاد است.

 صالحیت من را رد کردند
دایی بــا بیان اینکــه صالحیتش برای حضــور در رأس 
کادر فنی تیم ملی را وزارت ورزش رد کرده اســت، گفت: 
وقتی صالحیت فردی مثل 
من را حراست  رد می کند 
و نمی خواهنــد من در تیم 
ملی باشم دیگر نمی دانم چه 
بگویم. البته دالیل این رد 
صالحیت را خودم می دانم.

او در پاسخ به این پرسش که 
آیا برای هدایت تیم ملی با 
فدراسیون فوتبال به توافق 
رســیده بود یا خیرگفت: 
چند نفــر از اعضای هیئت 
رئیسه فدراسیون فوتبال با 
من صحبت کرده بودند اما توافقی نکردیم. البته مخالف 
اصلی حضور من در تیم ملی، وزارت ورزش بود. نهادهایی 
که باید صالحیت من را تأیید کننــد نهادهای اطالعاتی 
رسمی کشور هستند که از فدراسیون فوتبال می خواهم از 
این نهادها صالحیت من را بگیرند. این مسائل دخیل نیست 
بلکه مسائلی پشت پرده وجود دارد. در آینده خیلی مسائل 
اتفاق می افتد و گذشت زمان همه مسائل را روشن می کند. 
زمانی من را از تیم ملی کنار گذاشــتند و از روز اول گفتم 
رئیس جمهور من را از تیم ملی کنار گذاشت. چون که او 
در بازی با عربستان می خواست به رختکن تیم ملی بیایید 
اما من اجازه ندادم. رئیس جمهور چرا باید به رختکن تیم 
ملی بیاید. پس از این اتفاق من را برکنار کردند. بعدها هم 
دوستان فدراسیون گفتند رئیس جمهور وقت، علی دایی 
را برکنار کرد. االن هم مشخص است چه اتفاقی رخ خواهد 

داد و زمان همه چیز را مشخص می کند.

 حاج صفی: نگران تیم ملی هستم
احسان حاج صفی، بازیکن باسابقه تیم ملی درباره انتخاب 
دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی می گوید: 
وقتی من انتقادها را می بینم برای تیم ملی نگران می شوم. 
طبیعتاً انتخاب آقای اسکوچیچ به معنای عدم شایستگی 
مربیان دیگر نیست و آن ها هم می توانستند در این پست 
باشند اما به نظرم باید این مسائل را کنار گذاشت و به تیم 
ملی کمک کرد که منفعت همه آدم هایی که در فوتبال 
ایران کار می کنند، به صعود ما به جام جهانی گره خورده 

است.

ورزش: مطابق گزارش اکیپ، مسی 32 ساله با درآمد خالص 8.3 
میلیون یورو در ماه در صدر فهرست قرار دارد و مرد پرتغالی و 35 
ساله یووه پس از پیوستن به تورینی ها در تابستان سال گذشته، 
با 4.5 میلیون یورو درآمدخالص ماهیانه در رده دوم جای گرفت. 
این در حالی اســت نیمار که هم اکنون باالتر از »کیلین امباپه« 
پردرآمدترین بازیکن فوتبال فرانسه محسوب می شود، با درآمد 
ماهانه 3 میلیون یورو در رده سوم پردرآمدترین بازیکنان سال 
جای دارد. پشت سر مسی، رونالدو و نیمار 2 بازیکن دیگر بارسا 
یعنی »آنتوان گریژمان« و »لوئیس سوآرز« قرار دارند که درآمد 
ماهیانه هر 2 برابر با 3 میلیون یورو است.پس از آن ها نیز »گرت 
بیل« و »ادن هازارد« با دستمزد خالص ماهیانه 2.5 میلیون یورو 

جای دارند.

 سرمربی پولدار
در بخش پردرآمدترین سرمربی ها نیز »دیگو سیمئونه« سرمربی 

اتلتیکو مادرید با درآمد خالص ماهیانــه 3.6 میلیون یورو 
همچنان صدرنشین است و این در حالی است که »پپ 
گواردیوال« با اختالفی فاحش و درآمد 1.94 میلیون یورو 
در رده دوم قرار دارد. »یورگن کلوپ« و »خوزه مورینیو« 

نیز به طور مشترک با درآمد ماهیانه 1.46 میلیون یورو در رده سوم 
و چهارم قرار داشته و »زین الدین زیدان« نیز با 1.4 میلیون یورو در 
جایگاه پنجم نشسته است. »آنتونیو کونته« با کمی اختالف نسبت 
به زیدان با 1.38 میلیون یورو در جایگاه بعدی ایســتاد.  »کیکه 
ستین« سرمربی تازه وارد بارسا نیز با درآمد خالص 500 هزار یورو 

در ماه رده های پایینی فهرست را به خود اختصاص داد.

برگ س��بز خ��ودروی 131SL مدل 1391 رنگ س��فید 
به ش��ماره انتظامی 181ج46 ایران 36 شماره موتور 
4753029 و ش��ماره شاس��ی S1412291168315 به 
مالکی��ت خس��رو کالهی اه��ری مفقود گردی��ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س��بز خ��ودروی پراید مدل 1388 رنگ س��فید 
روغنی به شماره انتظامی 246 و 82 ایران 12 شماره 
 S1422288088659 موتور 2998810 و شماره شاسی
به مالکیت محمد پرستار طوسی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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کی��ف پول ب��ه هم��راه محتویات وم��دارک اینجان��ب اس��ماعیل میرممدوی��ه فرزند عل��ی اکبر 
ش��امل کارت مل��ی بش��ماره ۴۵۷۸۷۵۷۳۱۵،کارت شناس��ایی بان��ک رف��اه بش��ماره پرس��نلی 
۱۰۰۲۰، گواهینام��ه پای��ه دوم، کارته��ای هوش��مند س��وخت خودروهای پ��ژو ۲۰۶ مدل ۸۵ 
و س��وناتا وای اف م��دل ۲۰۱۴ و موتورس��یکلت cc۱۲۵  احس��ان، بیم��ه نام��ه ماش��ین۲۰۶

)بیمه دانا( بش��ماره بیمه نامه ۱9۴/9۸/9۱۶۷/۲۱۰۱ تاریخ اعتب��ار 9۸/۸/۱ تا 99/۸/۱، 
کارت ماش��ین ۲۰۶ بش��ماره موتور۱۳۰۸۵۰۲۵۲۸۱ و ش��ماره شاس��ی ۱۰۸۴۸۶۶9 وکارت 
Nyw193566 وش��ماره شاس��ی   موت��ور   بش��ماره   cc۱۲۵ فن��ی معاین��ه  و  موتورس��یکلت 
N2N125GG8921441 وکارت عاب��ر بان��ک رف��اه ۴ ع��دد وکارت عاب��ر بانکه��ای صادرات و 
کش��اورزی و س��رمایه و قرض الحس��نه مهر ایران و مسکن و س��ایر مدارک،  مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.
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کارت هوش��مند راننده  به ش��ماره 1250258 
به نام س��ید ناصر حسینی فرزند سید علی به 
شماره ملی 4050635811 مفقود گردیده وا ز 

درج اعتبار ساقط می باشد
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م��درک تحصیل��ی اینجانب من��ا کاظمی��ان فرزند 
کدمل��ی  ش.ش.۰۹۲۱۸۵۱۴۲۱  حمیدرض��ا 
مقط��ع  در  مش��هد  ص��ادره   ۰۹۲۱۸۵۱۴۲۱
تحصیلی کارشناسی رشته معماری صادره از واحد 
دانشگاهی مشهد با شماره ۱۶۹۳۱۱۱۰۰۸۲۱ 
و تاریخ ۹۴,۰۱,۱۸ مفقود گردیده و فاقد  اعتبار 
می باش��د. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 
را به آدرس: مش��هد، دانش��گاه آزاد اس��المی، 
یوس��فی،پردیس  اس��تاد  آباد،چه��ارراه  قاس��م 
دانشگاه، اداره دانش آموختگان ارسال نمایند.
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 آگهی تغییرات شرکت پویش توسعه ماهان 
برتر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
59297 و شناسه ملی 14006154499

عموم��ی                                 مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه   
تصمیم��ات   1398,03,30 م��ورخ  الع��اده  ف��وق 
ذیل اتخاذ ش��د : نش��انی مرکز اصلی شرکت از 
محل قبلی به آدرس اس��تان خراس��ان رضوی ، 
شهرستان مش��هد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، 
آب و ب��رق ، خیاب��ان ش��هیدفکوری 6 ، بل��وار 
ش��هیدفکوری ، پالک 433 ، طبقه چهارم ، واحد 
8 کدپس��تی 9179114588 تغیی��ر یافت 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 

)764266(
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 آگهی تغییرات شرکت مهندسی آب و 
خاک قدس رضوی شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 7465 و شناسه ملی 
10380232631

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق العاده م��ورخ 1398,09,23 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آستان قدس رضوی به شناسه ملی 
14004342173 و موسس��ه س��ازمان اقتصادی 
رضوی به شناس��ه ملی 10380129694 و شرکت 
توس��عه خدمات مهندس��ی آب و خاک پارس به 
شناسه ملی 10100185966 به سمت اعضاء هیئت 

مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)764271(
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 آگهی تغییرات شرکت نیان الکترونیک شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 9533 و شناسه 

ملی 10862039106
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق العاده م��ورخ 1398,04,31 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
دایا رهیافت به ش��ماره ملی 10380076460 به 
عنوان بازرس اصلی و آقای ش��هید کمالی فهیم 
به ش��ماره ملی 0939680513به س��مت بازرس 
عل��ی البدل ش��رکت برای م��دت یکس��ال مالی 
تعیی��ن گردیدند. صورتهای مال��ی و ترازنامه و 
حساب س��ود و زیان برای س��ال مالی منتهی به 

97,12,29 مورد تصویب قرارگرفت.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)764315(
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آگهی تغییرات شرکت اعتبار کارکنان کمیته امداد امام خمینی ره خراسان رضوی شرکت تعاونی به شماره ثبت 40119 و شناسه ملی 10380559693    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور فوق العاده م��ورخ 1398,05,16 ونامه ش��ماره 2,91830 م��ورخ 1398,08,13 اداره تع��اون کار ورفاه اجتماعی 
شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - صورتهای مالی سال 1397 به تصویب رسید 2- سرمایه شرکت ازمبلغ 11180000000 ریال به 12021000000ریال 
افزای��ش )منقس��م به 120210 س��هم100000 ریالی( افزایش یافت 3- حس��ین خی��اط کدملی 0919487815 - محمد اس��ماعیل پور کدملی 0937226688 حس��ین 
گیالس��ی کدملی 0870776436 علی ارجمندنیا کدملی 0640522866 س��ید محمود مرتضوی کدملی 1062071581 بس��مت اعضاء اصلی هیئت مدیره و اسماعیل 
رحمانی خاکی کدملی 1060318989 و محمدرضا قدردان کدملی 0939518661 - امین صابر کدملی 0779559071 به عنوان اعضای علی البدل شرکت برای مدت 
س��ه س��ال انتخاب شدند 2- س��یدابراهیم جعفرنیا کدملی 1754217771-سیدمحمود موس��وی کدملی 6439623796 به عنوان بازرس اصلی و کاظم ولی زاده 

کدملی0942691660 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )764339(

9ع
81
43
80

تاسیس موسسه غیر تجاری نظام پزشکی شهرستان ایالم درتاریخ 1398,11,16 به شماره ثبت 654 به شناسه ملی 14008972669    
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. شخصیت حقوقی فوق الذکر بموجب مصوبه 83,08,16 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و در اجرای ماده 13 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران و حکم شماره 1396,100,10,6106 مورخ 96,7,3 رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایجاد گردید موضوع 
فعالیت : الف: تالش در جهت تحقق بخش��یدن به ارزش های عالیه اس��المی در کلیه امور پزش��کی ب: تالش در جهت پیشبرد و اصالح امور پزشکی ج: مشارکت در جهت ارتقاء سطح 
دانش پزش��کی د: حفظ و حمایت از حقوق بیماران ه: حفظ و حمایت از حقوق صنفی ش��اغالن حرف پزش��کی و: تنظیم روابط شاغلین حرف پزشکی با دستگاههای ذیربط در جهت حسن 
اجرای موازین و مقررات و قوانین مربوط به امور پزش��کی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اس��تان 
ایالم ، شهرس��تان ایالم ، بخش مرکزی ، ش��هر ایالم، محله صداو س��یما ، بلوار ازادی ، کوچه ازادی 13 ، پالک 0 ، طبقه س��وم کدپس��تی 6931413193 اقای عباداهلل فالحی با شماره ملی 
4529933954 بموجب حکم شماره 1396,100,10,6106 مورخ 1396,07,03 رئیس کل سازمان نظام پزشکی به عنوان رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان ایالم تعیین گردید. 

کلیه اختیارات رئیس برابر قانون حاکم میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم )765764(
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آگهی تغییرات شرکت پیمان آب ژیوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 22589 و شناسه ملی 10380380658    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,10,15 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - آقای امیر 
احس��انی به ش��ماره ملی 0651808601 به عن��وان بازرس اصلی ، آقای جالل حیدرش��اهی به ش��ماره ملی 0067495028 
ب��ه عن��وان بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخ��اب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره ب��ه قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: آقای مس��عود مجیدی به ش��ماره ملی 0942756029 آقای س��عید مسعودیان به ش��ماره ملی 0933874235 

آقای علیرضا رستمی به شماره ملی 0055194915 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )764265(
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 آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمرانی و بازرگانی بین المللی صادرات و واردات طوسا شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 21790 و شناسه ملی 10380372771    

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,04,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع شرکت 
الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید : " انبارداری ، اخذ نمایندگی و فروش و بازاریابی بصورت غیر هرمی و غیر 
ش��بکه ای انواع روغن های روان کننده و محصوالت روانکار و فرآورده های نفتی و تمامی فعالیت های پایین دس��تی صنعت 

نفت"پس از اخذ مجوز های الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )764273(
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آگهی تغییرات شرکت زیتون رایانه توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 17777 و شناسه ملی 10380333453    
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی بطور فوق العاده م��ورخ 1398,10,30 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 -آقای حمید حایری 
زاده حریم��ی به ش��ماره ملی 0942288513، آقای احس��ان حایری زاده حریمی به ش��ماره مل��ی 0941440389 و خانم راضیه فیض 
زاده خراس��ان به ش��ماره ملی 0931297575 به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت 2 س��ال انتخاب ش��دند 2- خانم راضیه عالقه 
بندی حس��ینی طوس��ی به شماره ملی 0931933031 به سمت بازرس اصلی و خانم ساجده جوان بخت به شماره ملی 0945274548 
به س��مت ب��ازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب ش��دند. 3- روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیراالنتش��ار جهت                    

آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )764303(

9ع
81
43
75

آگهی تغییرات شرکت خدمات مشاوره ای و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 578 و شناسه ملی 10380075473    
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396,12,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای 
محمد مهدی مانده کار با ش��ماره ملی0942211197 به س��مت رئیس هیئت مدیره آقای س��ید رضا موسوی با شماره ملی 0934283605 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره علی اکبر عصارنیا به ش��ماره ملی 0937932671 به س��مت عضو هیئت مدیره محمد حسین زاده عیش آبادی به شماره 
ملی 0945448589 به س��مت عضو هیئت مدیره حس��ین باغگلی به ش��ماره ملی 0941906191 به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجتبی مختاری با 
شماره ملی 0941716805 به سمت مدیر عامل برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، 

بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء متفق مدیرعامل و مدیر مالی و پشتیبانی )حسین بزم آور( همراه با مهر موسسه معتبر است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )764304(
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 آگهی تغییرات موسسه خدمات مشاوره ای و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره 
ثبت 578 و شناسه ملی 10380075473    

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396,11,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت 
مدی��ره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمد مهدی مانده کار به ش��ماره مل��ی 0942211197 علی اکبر عصارنیا به 
شماره ملی 0937932671 سیدرضا موسوی به شماره ملی 0934283605 محمد حسین زاده عیش آبادی به شماره ملی 

0945448589 حسین باغگلی به شماره ملی 0941906191 برای مدت سه سال انتخاب گردیدند .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )764317(
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آگهی تغییرات شرکت اعتبار کارکنان کمیته امداد امام خمینی ره خراسان رضوی شرکت تعاونی به شماره ثبت 40119 و شناسه ملی 10380559693    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,05,20 ونامه ش��ماره 2,91830 مورخ 1398,08,13 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرس��تان 
مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای محمد اسمعیل پور 0937226688 به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای حسین گیالسی 0870776436 
به س��مت نایب رئیس و آقای س��یدمحمود مرتضوی 1062071581 به سمت منشی هیئت مدیره وآقای حسین خیاط 0919487815 به سمت مدیر 
عامل برای مدت 3 سال انتخاب شدند اسناد تعهد آور شرکت پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء ثابت آقای حسین خیاط )مدیرعامل(وآقای 
محمد اس��معیل پور )رئیس هیئت مدیره( ومهرش��رکت معتبر، ودر غیاب  آقای محمد اسمعیل پور. آقای حسین گیالسی)سمت:نایب رئیس( حق 

امضاء خواهد داشت و اوراق عادی با امضاء آقای حسین خیاط )مدیرعامل(و مهر شرکت معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )764327(
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سیما و سینما

 نگاهی به سه فیلم 
»لباس شخصی«، » آبادان یازده 60« و » روز بلوا«

 علیه حزب جاسوسان
لباس شخصی/ امیرعباس ربیعی

یک روایت تاریخی بکر و مهیج، با فرمی قابل قبول و باالتر از یک فیلمساز 
فیلم اولی. فیلمسازی که در فیلمش نه اهل اداست و نه ادعا و صرفاً درگیر 
مسئله  و دغدغه  مهم قصه اش که پشتوانه پژوهشی قوی هم دارد. تمرکزش 
بر روایت درست قصه اش اســت و درگیرکردن مخاطب با آن. این فیلم 
نزدیک به دوســاعت ما را به دهه پرالتهاب 60 می برد، وســط قصه  یک 
جاسوسی بزرگ. داستان نیروهای اطالعاتی سپاه که از حزب توده کوچک 
به کشف نفوذ بزرگ می رسند. قهرمان فیلم نیروی تازه کاری است که برای 
رصد و تحلیل حزب توده به نیروهای اطالعات سپاه می پیوندد، نیروهایی 
که همه اهل اطالعات و عملیات هستند. در فیلم شاهد درگیری قهرمان 
فیلم با دو جبهه هستیم یکی همکاران اطالعاتی اش که فقط مدارک را 
می شناسند و میانه ای با تحلیل ندارند و دوم اعضای مرموز، تودار و حیله گر 
حزب توده که ظاهراً با انقالب هستند و طرفدار امام، اما در باطن مشغول 
اجرای عملیاتی پیچیده هستند. درگیری قهرمان با همکارانش توانسته 
داستان را جذاب کند، ولی ضعف در فیلم نامه و شخصیت پردازی بیشتر 
از قهرمان نیرویی خودسر آفریده که در بعضی جاها ما نیز دلیل حمایت 
و توجه فرماندهش از او را درک نمی کنیم. همین ضعف در ضدقهرمانان 
فیلم، یعنی اعضای حزب توده و به خصوص شخصیت کیانوری وارد است، 
ما در اندازه قهرمان از ضدقهرمان دانش نداریم و کنش نمی بینیم، نه توده 
را می شناسیم و نه اعضایش را. فیلمساز در بسیاری جاها به  سرعت از ماجرا 
رد می شود –مثالً ماجرای دختر کیانوری- و در بسیار جاها تعلل اضافی 
دارد مانند سکانس بازجویی یکی از اعضای توده. انگیزه و دالیل  قهرمان 
فیلم برای پافشاری بر موضع خود در داستان ناکافی است و موجب تقویت 
تصویر خودسر از او در داستان می شود. پیرنگ فرعی انگیزه خانوادگی او 
نیز در داستان ابتر و ناکافی است و صرفاً به تعویض پیراهن او به مشکی 
فرو کاسته می شود. فیلم در دقایق آغازین در حال ورود به فضای شعاری 
و کلیشــه ای است که خوشبختانه خیلی سریع از آن رد شده و  بیننده 
درگیر تریلرسیاســی جذابی می شود که هرلحظه بر تعلیق و جذابیتش 
افزوده می شــود. طراحی صحنه و بازی های بازیگران –که تقریباً همگی 
سینمااولی هستند-در فیلم قابل قبول و باورپذیر است. دیالوگ آخر فیلم و 
امتداد ماجرا در لباس شخصی ها هم فیلم را وصل به امروز می کند و امکان 
ساخت قسمت بعدی را به فیلمساز می دهد. »لباس شخصی« امیرعباس 
ربیعی همچون نامش جذاب اســت و فیلمی دیدنی برای شنیدن قصه  

خیانت حزب جاسوسان.

 سوژه خوب، پرداخت بد
آبادان یازده 60 / مهرداد خوشبخت

عجب سوژه  بکری داشت این فیلم و چه حیف که فقط همین سوژه  بکر را 
داشت این فیلم. برای نقد این فیلم همین جمله ای که عرض شد کفایت 
می کند و می توان با گذاشتن یک نقطه به نوشتن درباره آن پایان داد، اما 
برای آنکه قصه روشن تر بشود فیلمی داریم که قصه  آن درباره فعالیت رادیو 
محلی آبادان در روزهای آغازین جنگ و اشغال خرمشهر است. کارکنان 
رادیو محلی آبادان با وجود خطر ســقوط شــهر آبادان و زیر بارش تیر و 
خمپاره تصمیم می گیرند این رادیو را برقرار نگه  داشته و از آن برای اطالع-

رسانی و کمک به مقاومت مردم بهره بگیرند. ماجرایی واقعی از ناگفته های 
دراماتیک و متفاوت دفاع مقدس. در فیلم مدیر رادیو و گروهش را می بینیم 
که با راه اندازی رادیو با کسب خبر از منابع مختلف و با سختی های زیاد 
رادیو را برقرار نگه می دارند و سرانجام به  وسیله آن اسبابی برای حماسه 
مردمی کوی ذوالفقاری آبادان می شــوند. ضعف اصلی در عدم پرداخت 
این ماجرا در دل فیلم نامه از طریق شخصیت پردازی و همچنین دراماتیزه 
کردن واقعه است، گویی نویسنده نیز مبهوت این ایده جذاب شده و آن 
را شرط کافی برای موفقیت فیلم نامه می دانسته است. ما از کارکنان رادیو 
به جز تک پاراگراف های کلی تقریباً چیزی نمی دانیم. شخصیت ها بسیار 
ســطحی معرفی  شده اند و ضعف مهم تر خود مسئله رادیو و مردم است. 
رادیویی که قرار اســت صدای امید و مقاومت برای مردم باشد، عمالً در 
فیلم کنشــی با مردم ندارد، ما به  جز در دیالوگ ها متوجه کارکرد واقعی 
این رادیو نمی شویم، برای همین اهمیتش را از طریق حس درنمی یابیم. 
مردمی نمی بینیم که گوششان به رادیو باشد و منتظر برنامه هایش –به جز 
آن پیرمرد و پیرزنی که گویی در شــهر به جز آن ها کسی نیست- زدن 
گره اصلی پایانی فیلم باز به قصه تیر و تفنگ از عدم ســاخت و پرداخت 
این کارکرد رادیو می آید، کارکردی که نبودش موجب کاهش تأثیرگذاری 
همین پایان نیز می شود. استفاده از فیلم های واقعی آبادان در فیلم ایده 
خوبی است که متأسفانه در اجرا هدر شده و گویی کارکرد آن صرفاً کاهش 
هزینه تولید و شانه خالی کردن از طراحی صحنه بوده است. »آبادان یازده 
60 «از نظر کارگردانی و فیلم نامه اثر ضعیفی است، اما به  واسطه پرداختن 

به سوژه ای جذاب می توان آن را برای دیدن توصیه کرد.

  بیانیه ای علیه حواس پرتی
روز بلوا/ بهروز شعیبی

پس از دیدن فیلم شاید فکر کنیم بهروز شعیبی که این فیلم را ساخته 
اســت با شعیبی که سیانور و دهلیز را ساخته، فرق می کند. پرداختن به 
قصه  مفاسد اقتصادی، مؤسسات خیریه ای که پولشویی می کنند، دالرهایی 
که یک  شبه باال می روند، طلبه هایی که سوزوکی سوار می شوند، مؤسسات 
قرض الحســنه ای که پول مردم را باال می کشند، بیمه هایی که برای کم 
کردن نرخ دیه شتر وارد می کنند، کارخانه هایی که مفت خری می شوند 
و زمین هایــی که غیرقانونی تغییر کاربــری می دهند،  قطعاً موضوعات 
جذاب و مهمی هســتند و پرداختن به آن ها جسارت می خواهد، اما اگر 
همه این ها را در یک فیلم، آن  هم فیلمی که قصه  درست وحســابی نیز 
ندارد بریزم، ببینید چه بلوایی می شود. فیلمی مثل »روز بلوا«، حتی اگر 
کارگردان قاب های فیلمش را خالف آمد عادت ببندد و قهرمان فیلمش 
را در گوشه کادر خفت کند، باز مسئله ای حل نمی شود. فیلم قصه عماد 
است، طلبه جوانی که گوشی همراه 20میلیون تومانی می خرد و ماشین 
چندصد میلیون تومانی سوار می شود، اما حواسش نیست این پول ها را 
چگونه به دست آورده است. حواسش پرت است که خود و برادرش چگونه 
از آب غوره فروشی به کارخانه فروشی رسیده اند. فیلمساز نیز حواسش پرت 
است همه این ها یک منطق درست درمان می خواهد و یک طرح مسئله 
درست و فکر نکند مخاطب حواسش پرت است که اگر نیمی از فیلمش 
بیانیه خوانی علیه همه مفاسد اقتصادی باشد و نیمه  دیگر یک کاریکاتور از 
فیلم حسابی »زیر نور ماه« و زیر پل معروفش، فکر کند فیلم سینمایی از 
بهروز شعیبی دیده است. ما منتظر فیلم شعیبی درباره مفاسد اقتصادی 

خواهیم ماند، فیلمی با یک قصه حسابی و یک کارگردانی حسابی تر.

 سیما و سینما/ محمدمهدی خالقی
 خروج- ابراهیم حاتمی کیا

1.حاتمي کیا مرد شناخته شده سینماي ایران است و در این سن 
و ســال و با همه فیلم هایي که ساخته زاویه شخصیتي یا هنري 
پنهاني ندارد. عالقه اش در سینما وسترن است. قهرمان هاي تنها و 
حاتمي کیایي. اینجا درخروج هم رحمت تنهاست، اما نه  تنهاي تنها 
به شکل عجیبي یک سگ با اوست و این پرسش که چرا سگ با 
رحمت است، اما در سفر همراه او نمي رود؟ حاتمي کیا سال هاست 
وسترن مي سازد و  بیشتر قهرمان هاي آثارش از همین الگو پیروي 
مي کنند. به این دلیل حاتمي کیا را نباید رئالیســتي قضاوت کرد. 
قهرمان ها، قصه و درونمایه خروج سوررئال است. نوعي فراواقع گرایی 
به معناي گرایش به ماورای واقعیت یا در حقیقت یک واقعیت برتر؛ 
حتي اگر قصه متکي به واقعیت باشــد. با چشم رئالیسم بسیاري 
سؤاالت بي جواب درباره فیلم به وجود مي آید. چرا رحمت تنهاست؟ 
پنبه از نظر جغرافیایي در کجاي کشــور کشت مي شود؟ آیا تردد 
تراکتور در بزرگراه ها ممنوع نیســت؟ چرا پلیس یا دیگر نهادهاي 
امنیتي زودتر ســراغ کاروان نمي روند؟ انتهاي کار کشــاورزان در 
ماجراي واقعي همین است که در خروج هست؟ و بسیاري سؤاالت 
دیگر. اما با سوررئالیسم دیگر الزم نیست وارد حاشیه ها شویم. در 
این صورت نمادهاي حاتمي کیایي هم آن طور که رفقا مي گویند گل 
درشت معلوم نمي شود. رحمت، عدل آباد،  پنبه، تلخ آب،  مهربانو و ... 

همه در این جهان معنایي مورد پذیرش پیدا مي کنند.
2.شاید بهترین جمله اي که بتوان به عنوان تم اصلي خروج نوشت 
این باشــد – این سلیقه حقیر است - »مردم شهید داده، هنوز با 
انقالب اند«. خروج توانســته به طور نسبي این درونمایه را در یک 
قصه کالسیک و ساده به تصویر بکشد. آن هم در این سال وانفسا که 
مجموعه اي از عوامل موجب سرخوردگي و واکنش هاي مردمي شد. 
البته شاید خروج این طور وانمود کند که حاتمي کیا از مسئوالن 
ناامید است، اما نه به اندازه گزارش یک جشن و  این را قبول ندارم 
که حاتمي کیا از نظام ناامید اســت. نماد مسئوالن در فیلم مشاور 
آشــناي رئیس جمهور است. یک فربه دغل باز که از قضا این یکي 
کامالً رئال است. اما دیگر نمادهاي فیلم یعني دفاع مقدس، شهید، 

زیارت و ... نشان از اعتقاد عمیق حاتمي کیا دارد.
3.خروج درباره یکي از پدیده هاي اجتماعي سال هاي اخیر کشور 

است. اعتراض هاي مردمي به مشکالت معیشتي. از این نظر خروج 
واکنشي به هنگام به تحوالت روزجامعه است و مردم مي توانند خود 
را آینه وار در آن ببینند. اگر سینما نتواند نسبت به دردهاي مردم 
واکنش به موقع و متناسب داشته باشد، پس به چه درد مي خورد؟ 
از ایــن نظر هنوز حاتمي کیا به جمله »مــن فرزند زمانه خویش 

هستم« وفادار است. 
4.شــاید مسئله اي که محل مناقشه باشــد، بحث بر سر مسائل 
فرمي خروج اســت. از فیلم نامه که پر اشکال است و پس از نقطه 

عطف اول از تکاپو مي افتد، تا حتي کارگرداني و میزانسن ها تا بازي 
که کم نقص ترین بخش خروج اســت. اما این یک بحث سرکاري 
است. استاد حاتمي کیا حاال 58 ساله اند و شاید در سال هاي انتهایي 
فیلم سازي به سر برند – هرچند ما آرزو داریم ایشان همچنان فیلم 
بسازند – اما من عقیده دارم سینما یکي از مشاغل بازنشستگي بردار 
است. یعني امکان ندارد کسي در سنین باال مثل یک جوان فیلم 
بســازد هر چند تجربه اش بیشتر باشد. به این شکل خروج از نظر 
مسائل فرمي سینما، فیلمي قابل قبول، قابل دیدن و لذت بردن است، 

اما مقایسه اش با مثالً آژانس شیشه اي بسیار غلط است.

 روز بلوا- بهروز شعیبی
روز بلوا یک کار متوسط است از یک فیلمساز دوست داشتني و باز 
یک فیلم به روز است. یک واکنش سینمایي به سونامي تعاوني هاي 
اعتباري که بخشــي از اقتصاد بیمار ما را با خود برد و یک هشدار 
بــزرگ و جدي به روحانیت، از بــاب زيّ طلبگي. جایي که عماد 
مهم ترین دیالوگ فیلم را به همسرش مي گوید:» ما جایی باختیم 
که زندگیمون شــده این « هشداري که  رهبر انقالب با بازداشتن 
بستگانشان از فعالیت اقتصادي  از سال ها قبل داده بودند و بسیاري 
آن را نادیده گرفتند. با همه این ها یعني نقادانه بودن، گزنده بودن 
و هشــداردهنده بودن، روز بلوا یک نقد درون گفتماني به حساب 
مي آید، نقدي به قصد اصالح و از سر دلسوزي. قهرماني که در زماني 
درست، درست مي فهمد که راه را اشتباه آمده و یک تصمیم بهنگام 
مي گیرد. او شروع به فروش اموالش مي کند تا هم کنار مردم باشد 
و هم از جایي که زندگي اش را باخته، بازگردد. البته بخش مهمي از 
نتایج عماد وابسته به یک پیرطریقت است. یک مشاور امین که نخ 
عماد را به باال وصل نگه مي دارد. عموي آبلیموفروش که در حدود 
نقطه عطف دوم و در جواب عماد که مي گوید از آبرویم مي ترسم، 
باز یک دیالوگ کلیدي مي گوید: »از حق مردم بترس، آبرو دست 
خداست« مجموعه این تحول تدریجي موجب مي شود که عماد 
در ســکانس پایاني اطالعات فعالیت هاي خودش را هم تســلیم 
قانون کند. همین جا باز فیلم نقش هشداردهندگي اش را فراموش 
نمي کند. مسئول پرونده مي گوید: »فرضاً پول مردم رو برگردوندیم. 
اعتمادشون رو چکار مي کنیم؟« و این نقطه پایان،  شروعي دوباره 

است که مخاطب مي تواند آن را براي خود ترسیم کند.
از نظر فرم روز بلوا در فیلم نامه ضعف هاي فاحشي دارد. درست در 
میانه و سکانس کارخانه متروک یک گره گشایي ناگهاني ادامه قصه 
را خراب مي کند و بخش مهمي از جذابیت فیلم از دست مي رود. اما 
از نظر کارگرداني این فیلم یک قدم رو به جلو در سبک کارگرداني 
شــعیبي است. پایبندي به میزانسن فضاي منفي در طول فیلم و 
گرفتن قاب هایي با این روش و تداعي معلق بودن با این میزانسن 
به خوبي انجام گرفته و نشــان مي دهد شعیبي هنوز آثار بزرگ و 

چشمنوازي  در پیش خواهد داشت.

یادداشت

معین عارفی
annotation@qudsonline.ir

درباره حواشی فیلم های غیرفارسی زبان در جشنواره فجر

»زبان اصلی« زبان جهان فیلم است
 سیما و ســینما/ زهره کهندل یکی از نکات مهم در آثار 
جشنواره فیلم فجر امسال توجه فیلم سازان به اقلیم های مختلف 
ایــران بود به طوری که ردپایی از بوم های شــرق، غرب، جنوب 
و شــمال ایران در فیلم ها دیده می شــد. قصه های بسیاری در 
دل زیســت بوم اقــوام ایرانی نهفته اســت، قصه های جذابی که 
با لوکیشــن های چشمنواز، دســت فیلمســاز را در فضاسازی 
و پرداخــت فیلم  بازمی گــذارد. نیکی کریمــی در »آتابای« از 
ظرفیت های شمال غرب ایران برای فیلم جدیدش استفاده کرد 
و توانست قاب های زیبایی را در لوکیشن کوهستانی آن منطقه 
ثبت کنــد. در واقع فضای آن منطقه ظرفیت های بصری باالیی 
برای فیلمسازی دارد که کریمی در تجربه جدیدش تالش کرده 
از آن ها بهره ببرد. مرتضی فرشــباف نیــز که زاده گنبدکاووس 
است و شــناخت خوبی از منطقه ترکمن صحرا و عادات و رفتار 
مردمانــش دارد، در فیلم »تومان« به طبیعت بکر شمال شــرق 

ایران پناه برده است.  
محمدحســین مهدویان هم فیلم »درخت گــردو« را در اقلیم 
وحشــی و زیبای کردستان ســاخته که روایتگر داستانی واقعی 
از غمی  ســنگین در تاریخ معاصر ایران است. مهرداد خوشبخت 
که خودش بچه جنوب اســت، فیلم »آبادان یــازده 60« را در 
زادگاهش فیلم برداری کرده است. بهمن ارک و بهرام ارک هم که 
جزو فیلم اولی های جشنواره امسال بودند، فیلمی در ژانر وحشت 
و برگرفته از افســانه های بومی و کهن ایرانی ساختند که فضای 

آن در روستایی از توابع آذربایجان شرقی می گذرد.
اقلیم و زیســت بوم در این آثار، خط پررنگی دارد و قاب ها الزاماً 
در نماهای بســته گرفته نشده است. طراحی صحنه و لباس در 
این مناطق که متناســب با بوم و جهان فیلم باشــد، کار آسانی 

نیســت. نکته مهم دیگر در ســاخت این آثار عالوه بر توجه به 
عادات و رفتار مردم بومــی آن منطقه که قطعاً فرهنگ و رفتار 
پایتخت نشین ها را ندارند، زبان یا لهجه شخصیت های فیلم است. 
در شــهرهایی که مردم زبانی غیرازفارســی دارنــد اعم از ترکی، 
کردی، لری، ترکمن و عربی، فارســی صحبت کردن مردم آنجا با 
شهرهایی که لهجه دارند، بسیار متفاوت است. مثاًل ترک های بومی 
یا کردهای بومی که ســال ها در منطقه خودشان زندگی کرده اند 
و الزامی به فارســی صحبت کردن نداشتند، فارسی را به سختی 
صحبــت می کنند. همان طور که قادر در فیلم »درخت گردو« به 
وقت فارسی حرف زدن چندان مفهوم و سلیس صحبت نمی کند 
و دیالوگ های ابتدایی فیلم که به زبان کردی و با زیرنویس است، 
برای مخاطب آزاردهنده و مزاحم نیســت. در فیلم »پوست« هم 
تمام فیلم به زبان ترکی و زیرنویس اســت کــه اتفاقاً با توجه به 
فضای دلهره آور فیلم که افسانه های بومی را از دل مردمانش بیرون 
کشیده، بومی صحبت کردن بازیگران، فیلم را به مرزهای واقعیت 

نزدیک تر می کند. 
هادی حجازی فر هم در فیلــم »آتابای« که عالوه بر بازیگری، 
نویســندگی ایده کارگردان را برعهده دارد، به دلیل تسلطش 
به زبان ترکی، نه فقط دیالوگ ها که فضای فیلم را متناســب با 
بوم آن منطقه درآورده اســت. در نشست خبری فیلم »آتابای« 
یکی از پرسش ها درباره زبان فیلم و اعتراض به آن بود که این 
اعتراض موجب شــد حجازی فر از کوره دربــرود و گمان ببرد 
که توهین به زبان ترکی شــده اســت. کاری به لحن یا غرض 
پرسشــگر نداریم که پرســیده بود چرا در یک فیلم فارسی از 
زبان غیرفارسی استفاده شده است، این پرسش از اساس دچار 
اشکال اســت، زیرا جهان فیلم و زیست بوم فیلم، زبان فیلم را 

تعیین می کند. فیلمی که در منطقه ترک نشین یا کردنشین با 
فضا و روایتی بومی ســاخته می شود مگر می تواند زبان فارسی 
داشــته باشــد؟ مگر مردم آن منطقه با هم به زبان فارســی 

صحبــت می کنند؟ مگــر زیرنویس شــدن دیالوگ ها جزو 
ضعف هــای یک فیلم به شــمار مــی رود؟ اینکه بازیگری 
بتواند زبان بومی یک منطقه را به درســتی صحبت کند 

به طوری که فضای فیلم از یکدستی خارج نشود، جزو 
امتیازات آن فیلم و توانمندی بازیگر به شمار می رود 
نه ضعفش. اتفاقاً یکی از نقاط ضعف»تومان« تالش 

شخصیت های ترکمن فیلم برای فارسی صحبت 
کردن بود که لهجه هایشــان تهرانی از آب درآمد 
تا لهجه ترکمنی که بناســت فارسی حرف بزنند. 

بازیگر نقــش زن فیلم که پردیــس احمدیه ایفاگر 
آن بــود، به جز لبــاس ترکمنی هیچ نشــانه ای از یک دختر 
ترکمن نداشــت و لهجه تهرانی اش توی ذوق می زد. بازیگران 
اصلی فیلم فرشــباف، ترکمن  نبودند و شــاید راحت ترین کار 
ممکن برای کارگردان، فارســی حــرف زدن آن ها بود تا اینکه 
قرار باشــد ترکمنی صحبت کنند و زیرنویس شود. اگرچه در 
فارسی صحبت کردن هم لهجه بازیگران کاماًل گیج می زد و در 
صحنه هایی فارسی را با لهجه تهرانی صحبت می کردند تا لهجه 
یک غیرفارســی زبان. شاید یکی از دالیل اعتراض به فیلم های 
غیرفارسی زبان این دوره از جشــنواره را کم کاری فیلم سازان 
دانســت، آن قدر فیلــم ایرانی به زبان اقلیم هــای مختلف کم 
ساخته شده که ســاخت فیلم هایی به زبان های بومی، صدای 
اعتراض عده ای را بلند می کند، یعنی یک امر طبیعی و معمول 

در جهان فیلم برایشان غیرمعمول به نظر می رسد.

گزارش

نقدچهره خبر

شهاب حسینی: 

مشکالت ما به دست خارجی ها حل نمی شود
در نقد یک مؤسسه فرهنگی

3 کلمه حرف حساب با سازمان»اوج«
سیما و سینما: شهاب حسینی با بیان اینکه تحریم جشنواره 
راه درستی نیست و اگر ادعا داریم صدای مردم هستیم، قهر 
کردن چاره کار نیست، گفت: ما دم از دموکراسی می زنیم، اما 

نمی توانیم حرفمان را بزنیم .
شهاب حسینی که با فیلم »شین« در بخش نگاه نو جشنواره 
فجر حضور دارد با شــرکت در نشســت خبــری این فیلم، 
پرحاشــیه ترین اتفاق جشــنواره را رقم زد. این بازیگر درباره 
مسعود کیمیایی که جشنواره را تحریم کرده بود، گفت: من 
برنمی تابم و نمی توانم ساکت بشینم که یک استاد پیشکسوت 
ســینما که هر ســال برخورد ناراحت کننده با آثارش شده، 
امســال فیلمی می سازد که می داند نسبت به آن هم واکنش 
منفی نشــان خواهند داد و برای همین روغن ریخته را نظر 
امامزاده می کند و ســنگ بنایی می گــذارد که نتیجه آن جز 
تفرقه افکنی نیست و بقیه را در آمپاس اخالقی می گذارد. این 
عین بی انصافی است. چرا یک نفر باید آن قدر آدم خودخواهی 
باشد که مالحظه هیچ کس را نکند. اینکه به من می گویند به 
خاطر حمایتت از جشنواره فجر به شما امتیاز ویژه داده شده تا 
فیلمت در خارج از مسابقه اکران شود، می گویم خیر این طور 
نیســت ما آدم های مدنی هستیم و سعی می کنیم از حقوق 

قانونی خود دفاع کنیم.
شهاب حسینی درباره قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: 
اگر ۱۷6عزیز را در سانحه از دست دادیم و این اتفاق وحشتناک 
رخ داده و اینکه این موضوع را ســر یکسری نخبه دیگر خالی 
کنیم، شد راه حل؟ من همیشه به خاطر احترام به مخاطب با 
همکارانم درگیر شده ام که هر مزخرفی را به عنوان فیلم نسازید 
و تحویل مخاطب ندهید. من حرفــم را زده ام. از همان موقع 
که مصاحبه کردم، خط فکری من مشــخص بوده است. من 
سال هاســت این حرف ها را زده ام، اما ما که دم از دموکراسی 
می زنیم نمی توانیم حرفمان را راحت بزنیم. این دیگر مشکل 
من نیست، مشکل جامعه است. این بازیگر ادامه داد: آدم باید 
برای رضای خدا حرف بزند، نه کس  دیگر. باز هم رویکردمان را 

ادامه می دهیم.
بــرای روحانی نامه ای مبنی بر رفع ممنوعیت بهروز وثوقی 
نوشتم حیف که نمی شود بشــنویم چگونه او تجربه کرده 
و در این 40 ســال چه ســیری می کند که در نامه آخر از 
ایمان قلبــی به خدا حرف می زنــد. در همه جای دنیا خدا 
حضور دارد و مختص به ما نیست. حسینی در ادامه اظهار 
کرد: من با فیلم سازان جوان کار می کنم. فجر سقف آرزوهای 
من نیست، کارهایی که در آن طرف انجام می دهم خدمتی 

به فرهنگ کشــورمان اســت. اگر با دنیرو حرف می زنیم 
فقط به خاطر فرهنگ ماســت، کارم همین است و این را 
بلدم. اعتراض من نوع خودش را دارد. در مصاحبه ای گفتم 
مردم اگر صدای رسایی داشته باشند و از تریبون برخوردار 
باشند، نیازی نیست به خیابان بروند و با هزینه های سنگین 
فریاد بزنند. صدایی که شــنیده نشود بلندتر می شود. اگر 
هنرمندیــم و ادعا داریم، صدای مردم باشــیم و هزینه ها 
را کم کنیم، قهر کردن راه  چاره نیســت. با نیامدن شــما 
چه می شــود، من بمیرم، دنیا آخ نمی گوید. مشکالت ما با 
هیچ دســتی از خارج از کشور حل نمی شود، مشکل را در 
درون خودمان باید حل کنیم. هیچ کس ازخارج از کشــور 
نمی آید مشــکالت ما را حل کند. شهاب حسینی در پاسخ 
به پرســش خبرنگار دیگری کــه از اعتقادات مذهبی او و 
کیفیت حضورش در رویدادهای سینمایی جهان پرسیده 
بود، عنوان کرد: ایمان با مذهب فرق می کند، ایمان منش 
و مذهب روش اســت. در جشــنواره کن نمی شود درباره 
امام زمان)عج( صحبت کرد. این چه سفســطه ای اســت؟ 
آن ها درکی از آن موضوع ندارند. در کن من پیش زمینه ای 
درباره اتفاقات نداشتم. از اینکه همکاران می دانستند و به 
من نگفتند گله مند هســتم. چیزهایی است که در زندگی 
خصوصــی از دل آدم می گذرد. من آمدم و در ســرزمین 
خودم و آن حرف ها را گفتم. این ها به فرانســه چه ربطی 
دارد؟ اگر آنجــا می گفتم چه بازتابی داشــت؟ من پیش 
خودم در دلــم گفتم همزمان با نیمه شــعبان از نظر من 
در زندگی من معجزه ای رخ داد، آنجا حرف نزدم چون در 
آنجا اعتقادی وجود نداشت. ولی در مملکت خودم صحبت 
کــردم، در مملکت خــودم صحبت می کنــم و این طور 
برخورد می شــود! اســالم محصول 50 سال پیش نیست، 
حاصل هزاران سال است. من به اعتقاداتم می بالم ولی هر 

سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.

آرش شفاعی: سازمان هنری رسانه ای اوج یکی از فعال ترین 
مؤسسات در عرصه فرهنگی و هنری کشور است. این مؤسسه 
امســال با فیلم های »خروج«، »روز بلوا«، »آبادان یازده 60« و 

»لباس شخصی« در جشنواره فیلم فجر حضور پررنگی دارد.
در این یادداشت قصد داریم در مورد سه موضوع، عملکرد اوج 
را نقد کنیم. البد الزم به یادآوری نیست که نقد یک مؤسسه 
یا یک نهاد فعال فرهنگی هنری با تقدیر از ساخت فیلم های 
خوب و ارزشــمند آن منافاتی ندارد و به قصد بهبود و ارتقای 

عملکرد آن است.
1- ســازمان هنــری رســانه ای اوج، یک بــازوی تبلیغاتی 
جمهوری اسالمی  است و به اعتبار همین عنوان، خود را موظف 
می داند که پیروزی ها و کامیابی های بزرگ نظام را مستند و 
در قالب رسانه سینما ثبت کند. این موضوع، یک نقطه قوت 
برای اوج اســت، اما اشتباه در آنجاست که همه پیروزی های 
جمهوری اســالمی  را در عرصه امنیتی و نظامی  خالصه کرد. 
تصویری که بازوهای تبلیغاتی نظام باید از جمهوری اسالمی  
نشان دهند این است که خاصیت منشوروار این نظام را به دنیا 
نشان دهند. اگر از این منشور رنگارنگ و همه گیر غفلت کنیم و 
آن را در تصویر یک آینه محدب محدود کنیم، تصویر نادرستی 
از نظام و جمهوری اسالمی  بازتاب داده ایم. جمهوری  اسالمی 
 در عرصه های اطالعاتی، ضدجاسوسی و نظامی  پیروزی های 
بزرگی کسب کرده، اما همه پیروزی های نظام در این حوزه ها 
محدود نیســت. موفقیت های بزرگ علمی، فناورانه، هنری، 
ورزشی و توانایی جمهوری اسالمی  در باوراندن »ما می توانیم« 
در حوزه های مختلف را نیز باید دید. جمهوری اســالمی  به 
دست سربازان گمنام و آشکارش حفظ شده، اما ارتقای آن در 
حوزه های مختلف را نیز باید دید و به دنیا نشان داد. انسان های 
بزرگ اما گمنامی  تالش های خاموشی کرده اند که امروز ایران 
در عرصه های گوناگون دانش و فناوری، نامی  قابل احترام در 
سطح جهان است. تمرکز بر حوزه های نظامی  و امنیتی موجب 
می شــود این جنبه از تأثیرگذاری شگفت آور انقالب  اسالمی 
 دیده نشود و تصویری که از این انقالب به جهان بازتاب داده 

می شود، همه واقعیت نباشد.
2- اوج بــا هنر ســر و کار دارد پس بایــد حرفش را به زبان 
هنر بیان کند. برای این کار باید هنر و ادبیات و فرهنگ را با 
همه پیچیدگی ها و تنوعش بشناسد و بفهمد. هنر تنها سینما 
نیست و سینما نیز تنها فیلم های »تولید عظیم« در ژانرهای 
جاسوســی و جنگی نیست. ما اگر به فکر الگوسازی در حوزه 
سبک زندگی هســتیم، باید بدانیم که این الگوسازی تنها با 

درشت نمایی و قهرمان ســازی در عرصه امنیتی و اطالعاتی 
ممکن نیست. سبک زندگی یعنی امورجاری و روزمره، یعنی 
غم و شادی مردم، یعنی دغدغه های کوچک اما مهم زندگی. 
برای الگوســازی در ســبک زندگی، ناچار باید تنوع ژانری را 
پذیرفــت و اجرا کرد. باید برای کودک، نوجوان، دختر جوان، 
پســر در آستانه بلوغ، مرد و زنی که خانواده تشکیل داده اند و 
پیرمرد و پیرزنی که دغدغه های سالمندی دارند، حرفی داشت. 
باید بلد بود به طنز حرف زد، فانتزی ساخت، از عشق گفت، از 
فراق، از وصال، از محبت در خانواده، از رابطه فرزندی و پدر و 
مادری. اگر به این حوزه ها وارد نشویم و برای مردم کشور خود 
حرفی نداشته باشیم، نباید از دیگران و بیگانگان توقع داشته 
باشیم که برای شادی و غم آنان برنامه نریزند. حرف های گل 
درشت سیاسی و طعنه بار این و آن مقام کردن، همه سینما 
نیست. اگر توانستی حرفی برای یک کودک یا جوان مسلمان 

بزنی که امید و شادی را در او نکشی، هنر کرده ای.
3- اوج بخواهــد یا نخواهد، بخش مهمی  از جریان تولید در 
سینمای ایران است. تولید در سینما نیز به پول و سرمایه گره 
خورده اســت. تا زمانی که اوج در این زمینه شفاف و روشن 
عمل نکند، نباید انتظار داشته باشد دیگران نیز شفاف باشند. 
مؤسســه ای که خود در مذمت عملکرد مبهــم مالی، فیلم 
می سازد باید در این عرصه پیشگام باشد. متأسفانه سکوت اوج 
در این حوزه، بهانه به دســت مخالفان داده و شایعات و ارقام 
عجیب و غریب و شگفت آور در محافل هنری و سینمایی درباره 
قراردادهای اوج رایج است. این مسئله نه به نفع اوج است و نه 
به نفع فیلم سازانی که با اوج همکاری می کنند. فارابی در چند 
نوبت فهرستی از کمک های خود به ساخت برخی فیلم ها را 
منتشــر کرده، اگرچه این فهرست همچنان جای بحث دارد، 
به عنوان قدم اول قابل توجه است. خوب است اوج نیز در این 
مسیر قدم بردارد تا هم جلو شایعات و دروغ ها را بگیرد و هم 
نشان دهد به آنچه در فیلم هایش نشان می دهد، متعهد است.

نگاهی به فیلم های »خروج« و »روز بلوا«

فرزند زمانه خويش
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