
روز مادِر شهید
محمد پازوکی، یکــی از فعاالن حوزه 
فضــای مجازی، همزمان بــا روز مادر، 
تصویــری از یــک مادر شــهید را در 
توییترش منتشر کرد و در ارتباط با این 
تصویر نوشت: »این درخت رو پسرش 
33 سال پیش توی حیاط خونه کاشت. 
33 ساله که زیر این درخت می خوابه. 
33 ساله که با این درخت زندگی  می کنه...روز مادر شهیدی که فقط یک 

درخت از پسرش یادگاری داره هم مبارک«.

روی قولم هستم
علیرضــا بیرانوند دروازه بــان تیم ملی 
کشورمان و تیم پرسپولیس، در واکنش 
به حواشــی مربوط بــه جدایی اش از 
پرسپولیس، با انتشار پستی در صفحه 
»هوادارهای  نوشــت:  اینســتاگرامش 
عزیــزم مطمئن باشــید اگر کــه قرار 
باشــد برای آینده حرفه ای من اتفاقی 
رخ بدهــد، بــا قهرمانی پرســپولیس در لیگ برتر و صعــود به دور دوم 
لیگ قهرمانان آســیا همراه خواهد بود. من همیشه اگر حرف زدم، روی 
حرف و قولم به شما صاحبان اصلی پرسپولیس بوده و هستم. تا همیشه 

دوستتان دارم«.

هواخوری پس از 10 روز
علیرضــا وهــاب زاده، خبرنــگار حوزه 
قرنطینــه  محــل  در  کــه  ســامت 
دانشــجویان بازگشــته از ووهان چین 
به ســر می برد، با انتشــار تصویری از 
هواخوری این دانشــجویان پس از 10 
روز قرنطینــه در ایــران، در توییترش 
نوشــت: »هواخــوری بعــد از 10 روز 
قرنطینه کرونا. این بچه  ها دو هفته در ســخت ترین شــرایط در چین با 
اســترس و نگرانی مرگ و زندگــی قرنطینه بودند اما پــس از 10 روز 
قرنطینه در ایران هیچ اثری از نگرانی و اضطراب های روزهای اول نیست 

و خداروشکر در بهترین وضعیت روحی هستند«.

نقطه زن با دمپایی
هرچنــد کاربــران فضــای مجــازی، 
دیروزهشــتگ #روز_مادر را در توییتر 
فارســی داغ کردند، اما این هشــتگ 
پس از گذشــت چند ســاعت، تبدیل 
به بســتری برای شوخی های توییتری 
با مادرانشــان شــد که در  کاربــران 
ادامــه چند نمونه از ایــن توییت ها را 
می خوانید: »متأســفانه کار از تبریک روز مادر به مادرشــوهر گذشته و 
به خواهر شوهر رسیده در اســتوری های اینستاگرام...روز ساطین گیر 
 و غرغر، بگو کاریت ندارم، اســاتید نقطه زن بــا دمپایی، ناطقین جمله 
ذلیل مرده جز جگر بگیری، جابه جا کننده های وســایل شــخصی، قایم 
 کننده آجیل و ســیب زمینی ســرخ کرده، روز قلب خداوند روی زمین 

مبارک«.

 مجید تربت زاده تقریباً از همان روز اول هم معلوم 
بــود که ماجرا بــرای آمریکایی ها فقــط به همین جا 
ختم نمی شــود. خرداد ماه گذشته که پهپاد پیشرفته 
و گرانقیمت آمریکایی توســط پدافند ضدهوایی ایران، 
دچارضربــه مغزی غیرمایم شــد، اهمیت ماجرا فقط 
ســرنگونی یک پهپاد غیرقابل شکار یا قدرت پدافندی 
ایران نبود. حتی وقتی نخستین تصاویر از تکه پاره های 
پهپاد آمریکایی که از اعماق دریا بیرون کشــیده شده 
بــود، مقابل دوربین ها به نمایش درآمد تا من و شــما 
به قدرت پدافندی کشورمان افتخار کنیم، آمریکایی ها 
شــاید چندان نگران حیثیت و یا بر بــاد رفتن اقتدار 
نظامی شــان نبودند. آن ها اگرچه بــروز نمی دادند اما 
بشــدت نگران تکرار ماجرای »آرکیــو-170« بودند و 
البته به این امید داشــتند که دســتگاه های پیچیده و 
اطاعات فنی پرنده پیشرفته شان، در انفجار از بین رفته 
و یا در اعماق دریا گم و گور شــده باشد و دست کسی 

به آن نرسد.

 آن که زودتر رسید
عاوه بر بهت زدگی آمریکایی ها در ساعات نخست اعام 
خبر و یا عصبانیتی که رسانه می گفتند، ترامپ به آن دچار 
شــده، پشت پرده اما نوعی دســتپاچگی هم انگار وجود 
داشت. خبرگزاری های آمریکایی نوشتند: »رئیس جمهور 
تاکنون دو گزارش جدا و مفصل درباره نحوه و دالیل هدف 
قرار گرفتن پهپاد دریافت کرده و در حال بررسی آن هاست. 
پرزیدنت ترامپ در واکنش به این ماجرا گفته است ایران 
اشتباه بسیار بزرگی را مرتکب شده است«! دیگر رسانه های 
آمریکایی هم از برگزاری یک نشست فوری در کاخ سفید 
خبر دادند. آن ها همچنین خبر دادند مقام  های آمریکایی 
از اظهارنظر درباره محتوای این نشست خودداری کرده  اند، 
اما به گفته منبع مطلع، هم »پاتریک شاناهان« سرپرست 
مستعفی وزارت دفاع آمریکا و هم »مارک اسپر« جانشین 
وی، در این نشست حضور دارند. منابع آگاه اعام کردند، 
آمریکا در تاش است تا قطعات باقی مانده از الشه پهپاد 

سرنگون  شده را یافته و جمع آوری کند.
نکته مهم خبرهــای آن روز همین جمات آخر بود که 
آمریــکا دارد تاش می کند قطعات هواپیمــا را یافته و 
جمع آوری کند. واضح اســت که وقتی اقتدار و ابرقدرتی 
آمریکا در منطقه ای از جهان هدف قرار می گیرد و متاشی 
می شود، آن ها قرار نیست تکه پاره های این اقتدار و توان 
متاشــی شده را یافته تا مثاً آن را سرهم کنند یا اینکه 
مانع شــوند ایران آن را در جایی بــه نمایش بگذارد. در 
ماجرای اخیر سقوط یا هدف قرار گرفتن هواپیمایشان در 
افغانستان نیز دیدید که آن ها مدعی شدند در سریع ترین 
زمان ممکن به منطقه رســیده و بقایای الشه هواپیما را 
منهدم کرده اند!  واقعیتی که در روزهای نخســت کمتر 
کسی در فضای عمومی و هیجانی به آن توجه کرد، این 
بود که ممکن است اسرار و اطاعات خاصی از دستگاه های 

فوق پیشرفته پهپاد آمریکایی به دست ایرانی ها بیفتد.

 شکار فناوری
مرحله اول رونمایی از بقایا و الشه ابرقدرتِی آمریکا، فقط 
یک پیش نمایش بود تا خاطر مردم دنیا جمع شــود که 
خبر، شــایعه و یا ادعای ایران نیست و پهپاد جاسوس در 
حریم هوایی ایران هدف قرار گرفته و ســاقط شده است. 
مرحله بعد اما ماند برای روزهای دهه فجر که هم برخی 
قطعات و تجهیزات پهپاد ساقط شده به نمایش در بیاید 
و هم مشــخص شــود که ایران فقط یک پهپاد را ساقط 

و منهدم نکرده اســت. عملیات شــکار پرنده جاسوس، 
در واقع بــه دام انداختن فناوری هــای پیچیده و خاص 
هم بــود. خبرگزاری های داخلی کم کم با تیتر: »یکی از 
پیشرفته ترین رادارهای SAR دنیا به دست سپاه افتاد« 
شروع به اطاع رسانی درباره دستاورهای این ماجرا کردند 
و در شــرح آن هم نوشتند: »با بررسی تخصصی و دقیق 
اجزای به نمایش درآمده توســط نیروی هوافضای سپاه، 
کام مشــخص است که یکی از قطعات بسیار مهمی که 
بدست نیروهای مسلح و صنایع دفاعی کشورمان افتاده، 
رادار خاص و بســیار پیشرفته نصب شده روی این پهپاد 
است که می تواند در آینده نزدیک، در توسعه نسل جدید 
رادارهای ایرانی بســیار مؤثر باشــد... رادار مذکور، بخش 
حســاس و ویژه پهپاد محسوب می شود و یک رادار آرایه 
فازی فعال با حالت های مختلف عملیاتی از جمله وضعیت 
SAR است که می تواند در شرایط مختلفی بسیار راهگشا 

باشد«.

 SAR یعنی چه؟
اطاعات منتشر شده درباره سیستم های راداری می گویند: 
»براساس یک تقسیم بندی کاسیک، رادارهای تصویرگر را 
می توان به دو دسته بزرگ یعنی رادارهای آرایه - حقیقی 
)RAR( و رادارهای آرایه - ترکیبی )SAR( تقسیم بندی 
کــرد که هر کدام ویژگی ها و اهمیت خاص خود را دارند. 
در سال های اخیر رادارهای روزنه مصنوعی یا همان سار 
) Synthetic Aperture Radar( توسعه چشمگیری 
در دنیا پیدا کرده و به نوعی از رادارها اطاق می  شــود که 
برای امور نقشــه  برداری و تصویربرداری از سطح زمین به 
کار می روند. معموالً این فناوری در هواپیماهای شناسایی 
با اهــداف نظامی و غیرنظامی کاربرد دارد. امواج رادیویی 
این رادار در دفعات باال با سرعتی زیاد به سطح مورد نظر 
تابیده شده و پس از بازگشت تصویری دو بعدی از سطح 
مورد نظر را در اختیار کاربران قرار می دهد. کاربرد اصلی 
این فناوری در امور نظامی و تهیه نقشه از مناطق مختلف 
 SAR است به گونه ای که در جدیدترین مدل های موجود
قابلیت تهیه تصاویری با قدرت تفکیک 10 سانتیمتر وجود 
دارد«. اگر احساس می کنید بحث دارد خیلی تخصصی و 
پیچیده می شود و ممکن است من و شما را به سرگیجه 
دچار کند، بگذارید خیلی ساده توضیح بدهیم که گلوبال 
هاوک وقتی مثاً در ارتفــاع 18 هزار پایی در حال پرواز 
اســت می تواند بخش وســیعی از کشــور ما را جوری 
تصویربرداری کند که حتی ردپای یک انسان روی ماسه ها 

و خاک های کویر مرکزی در آن مشخص باشد!

 SAR ندیده نیستیم
البته این جور هم نیست که تا قبل از انداختن این پهپاد، 
ایران چیزی درباره این نوع از رادارها نشنیده و ندیده باشد. 
از آنجایی که رادارهای SAR از جمله تجهیزات سنجش 
از دور محســوب می شوند، ایران در سال های گذشته نیز 
قدم هایی برای ســاخت این نمونه از رادارها برداشته که 
از جمله آن ها ســاخت یک نمونــه رادار SAR هواپایه 
توســط پژوهشگاه فضایی ایران است. نمونه دیگر آن هم 
رادار »ابصار« است که برای مصارف نظامی در کشورمان 
توسعه داده شــده و از آن استفاده می شود. اما اطاعاتی 
که به تازگی منتشــر شــده اند، حکایت از این دارند که: 
»رادار AN/ZPY-3 که از این پرنده ساقط  شده بدست 
 X باند )MFASR( آمده یــک رادار چند منظوره فعال
 Northrop ساخت شرکت سازنده پهپاد ترایتون یعنی
Gruman اســت که به عنوان رادار اصلی این پهپاد به 

منظور نظارت بــر عملیات دریایی و شناســایی اهداف 
ســطحی در دریا عمــل می کند. ایــن رادار که به دلیل 
اسکن الکترونیکی و همچنین چرخش مکانیکی آن قادر 
به پوشش 3۶0 درجه اطراف خود است، می تواند منطقه 
وسیعی را در دریا و یا خشکی اسکن و نقشه برداری کند 
که بنابر ادعای شرکت سازنده در کاتالوگ مربوط به این 
هواپیما می تواند در یک روز منطقه ای را به وســعت 3.۶ 

میلیون مایل مربع اسکن و نقشه برداری کند«.

 فقط این نیست
همه این ها خبرها و اطاعاتی بود که 20 بهمن ماه منتشر 
شــد. اطاعات جدیدتر که به فاصله سه یا چهار روز بعد، 
روی خروجی خبرگزاری ها آمد، نشان می دهد تجهیزات 
بدست آمده از پهپاد آمریکایی فقط همین رادار عجیب و 
غریب نیست. »مشرق« در این باره نوشت: »از دیگر قطعات 
بدست آمده از این پهپاد، چندین واحد الکترونیکی کنترل 
و پردازش از جمله سوپر کامپیوتر و پردازنده اصلی ترایتون 
است. منبع تغذیه ولتاژ باال، مودم لینک دید مستقیم، واحد 
حســگرهای الکترونیک، واحد مدیریت محموله و مودم 
لینک ماهواره ای هم هستند که هرکدام از آن ها به دلیل 
برخورداری از فناوری ساخت باال، قطعاتی ارزشمند و یا به 
تعبیر فرمانده نیروی هوافضای سپاه یک »گنج« محسوب 
می شــوند که اطاعات آن ها قابل بهره برداری است«. به 
این ها اضافه کنید ارابه های فرود و چرخ های پهپاد را گویا 

کاماً سالم مانده اند.
در ضمن قســمت هایی از واحد کنتــرل ترمز آن هم که 
وظیفه تنظیم فشــار ترمز و کاهش سرعت هواپیما پس 
از فرود بر زمین را دارد ســالم به دست برو بچه های سپاه 

افتاده است.

 و اما موتور
 از همه مهم تر موتور خاص پهپاد آمریکایی است که وقتی 
آن را کنار دیگر تجهیزات پیدا شده قرار می دهیم، شاید 
روزی امکان مهندســی معکوس پهپاد گلوبال هاوک را 
به متخصصان کشورمان بدهد. خبرگزاری ها در این باره 
نوشــتند: »بر اساس یک تصویر گرافیکی منتشر شده از 
قطعات جدید این پهپاد، یکی از حیاتی ترین تجهیزات آن 
که اکنون در اختیار نیروی هوافضای سپاه قرار دارد، موتور 

توربوفن AE3007H است.
 Rolls-Royce این موتور توربوفن ســاخت کمپانــی
آمریکا که این نمونه خاص آن مخصوص پهپادهای خانواده 
گلوبال هاوک توسعه یافته است، قابلیت پرواز طوالنی مدت 
در ارتفــاع 70 هزار پا )بیــش از 21 کیلومتر( را دارد که 
نخستین تست آن در این ارتفاع در سال 1۹۹۶ میادی 
انجام شده است. این موتور توان ایجاد8۵00 پوند قدرت 
خروجی را دارد و از نوع High Bypass اســت که توان 
تولید مقدار بیشتری نیروی تراست را نسبت به موتورهای 
Low Bypass دارد. این موتور 2۹2 ســانتیمتر طول، 
۹8 سانتیمتر قطر و کمپرسور آن 1۴ مرحله فشار قوی 
اســت. این مدل از موتورهای هوایی که تاکنون بیش از 
3۴00 فروند از آن تولید شده است و بیش از 23 میلیون 
ساعت پرواز مطمئن را ثبت کرده است، نمونه های مختلف 
آن عاوه بر نصب روی پهپادهای خانواده گلوبال هاوک، 
روی جت هــای امبرائر-1۴۵ و یک نمونــه از جت های 
کمپانی سســنا نیز نصب شده اســت«. با توجه به آنچه 
گفتیم و دیگران گفتند آیا به نظر شما باید منتظر بود که 
متخصصان کشورمان چند سال دیگر با مهندسی معکوس، 

نسخه ایرانی گلوبال هاوک را رونمایی کنند؟

مادرتر از مادر
فــؤادآگاه: »... دختر، 1۴ یا 1۵ ســال 
بیشتر نداشت که به خاطر شرایط ناجور 
مادی، خانواده مجبور شــدند از روستا به 
تبریز بیایند. خواهر و برادرها ازدواج کرده 
بودند و »لطیفه« تنها دختر خانواده بود. 
بیشتر روزها برای شستن لباس یا ظرف 
به چشمه آبی می رفت که سر کوچه شان 

جاری بود و مردم از آن اســتفاده می کردند. همان سِر چشمه، چند بار با زن 
جوانی چشــم در چشم شد که رنگ به صورت نداشت و با دست های ظریف 
و نحیفش به زحمت می توانست کهنه های بچه هایش را بشوید. لطیفه باالخره 
یک روز طاقت نیاورد، دلش سوخت و کهنه ها را از مادر بیمار و نحیف گرفت 
و برایش شست. این ماجرا، هم مقدمه دوستی و همراهی هر روزه با زن جوانی 
شــد که با وجود بیماری ســل، نوزادی معلول داشت و یک فرزند کوچک و 
سالم دیگر و هم مقدمه ای برای پیشنهاد عجیب و غریب زن جوان به لطیفه. 
پیشــنهاد را یک روز بی مقدمه از دهان زن شــنید: لطیفه... بیا با شوهر من 

ازدواج کن«! 
باور کنید این چند ســطر باال، قصه نیست عین واقعیت است از زبان زنی که 
این روزها اگرچه ظاهراً نامادری است اما برای فرزندان ناتنی اش، چند برابر یک 

مادر، مادری کرده است.
شــروع این داستان واقعی همان است که باالتر خواندید. لطیفه خانم آن روز 
اگرچه اول سرش سوت کشید، بعد هم عصبانی شد و سر زن بیمار داد زد، اما 
وقتی شــرایط زندگی او را دید و اینکه زن با سادگی و اصرار و التماس گفت: 
»پس من، بچه هایم مریم و حسن را به چه کسی بسپارم«؟ راضی شد همسر 
مردی بشود که 1۶ سال از خودش بزرگ تر بود و زنی بیمار داشت با دو فرزند 
که یکی از آن ها هم معلول بود. لطیفه خانم ۶0 ســال است برای این کودک 
معلول که حاال پیرمردی معلول شده است، مادری کرده و می کند. هنوز هم 
الزم است این فرزندخوانده ۶0 ساله و معلول را مثل همان روزهای اول به دنیا 
آمدنش، تر و خشک کند، سِروقت غذایش را آماده کند، دارویش را بدهد و... 
لطیفه خانم هنوز هم نگران »حســن« است و به خبرنگار »فارس« می گوید: 

طفلی بچه ام تفریح و سرگرمی ندارد...!
ادامه آن داستان را از زبان خودش بخوانید: »... تصمیم سختی بود، دلم آتش گرفته 
بود؛ شب و روز نداشتم که اگر گلزار خانم بمیرد پس تکلیف آن بچه ها چه خواهد 
شد؟ چند روز بعد از این اتفاق دوباره گلزار خانم را دیدم و به او گفتم چرا من را 
برای ازدواج با همسرت انتخاب کردی؟ تبسمی زد و گفت: چون تو مهربان هستی، 
تو نمی توانی نامادری باشی یا به بچه هایم بی محلی کنی... گریه ام گرفت و به گلزار 
خانم گفتم که عمر دست خداست و شاید من زودتر از شما ُمردم؛ ناامید نباش و به 
خاطر بچه هایت بجنگ، ولی او قبول نکرد و اصرار داشت که باید در زمان حیاتش 
از سرنوشت بچه ها مطمئن شود... مانده بودم که ماجرا را چگونه برای پدر و مادرم 
تعریف کنم. همه از دین و ایمان همسر گلزار خانم تعریف می کردند به خاطر همین 
دلم را به دریا زدم و قضیه را با خانواده ام درمیان گذاشــتم. چند روزی پدرم اخم 
کرده و با ترشــرویی با من برخورد می کرد ولی بعد که درباره حاج یونس )همسر 
گلزار خانم( تحقیق کرد، اجازه خواستگاری را داد...مادرم بارها به من می گفت که 
هم زن دوم می شوی و هم دو فرزند ناتنی را قرار است نگه داری، ولی من تصمیمم 
را گرفته بودم و می  خواســتم گلزار خانم خیالش از بابت بچه ها راحت  باشد... 1۶ 
ساله بودم که به عقد حاج یونس وطنی درآمدم و خود گلزار خانم قند را باالی سرم 
سایید. زندگی فقیرانه ای داشتیم و گلزار خانم روز به روز حالش بدتر می شد، سعی 
می کردم آب در دلش تکان نخورد. خانم خانه او بود و اصاً عاقه ای نداشتم تا این 
شرایط عوض بشود؛ همین که گلزار نفس می کشید برایم دلگرمی بود... حسن عین 
تکه گوشتی بی تحرک بود. هم دو بچه که یکی معلول بود را  تر و خشک می کردم 
و هم خود گلزار خانم را. یک سال و نیم گذشت و روزی که گلزار خانم نفس های 
آخرش را می کشید، دستم را گرفت و زیر لب گفت، تو را به خدا سپردم و مریم و 

حسن را هم به تو، رهایشان نکن، مادرشان باش«!

 مجازآباد
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ورزش
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد:

سهمیه کامل المپیک را 
می خواهیم

ادعای استقاللی ها کذب محض است

پاتوسی: فرهاد من را 
می خواست اما باشگاه نه!

 بررسی کارنامه سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر از نگاه منتقدان سینمایی

سینما جایی برای گفت وگو است نه قهرکردن

جشن 2500 ساله با حضور پرزیدنت
قدس زندگی: چنــد روز پیش فیلمی 
از مراســم افتتاحیــه پر ســر و صدای 
ســتاد انتخاباتی یکی از نامزدها که در 
حال حاضر هم نماینده مجلس شورای 
اسامی است، در فضای مجازی منتشر 
شد و حواشــی و جنجال های زیادی را 
در پی داشــت. مراســم افتتاحیه ستاد 

انتخاباتــی آقای نماینده آن قدر پر زرق و برق اســت که به قول کاربران 
فضای مجازی اگر کســی به شــما توضیح ندهد، احتماالً گمان می کنید 
فیلم های مربوط به مراســم افتتاحیه المپیک یا جشــن های 2۵00 ساله 

شاهنشاهی را تماشا می کنید! 
این افتتاح پر ســر و صدای ستاد انتخاباتی، حاال و پس از بازنشر گسترده 
در فضای مجــازی، با واکنش های انتقادی کاربران مواجه شــد. کاربران 
ضمن انتقاد شــدید از راه اندازی نمایش تجماتی و تبلیغاتی تعدادی از 
نامزدهای مجلس شــورای اسامی، خواســتار نظارت دقیق تر و برخورد 
قاطع مراجع قانونی بر این گونه موضوعات شــدند. در ادامه نمونه هایی از 

پست های کاربران را در واکنش به انتشار این ویدئو می خوانید:
مراســمی که )...( برگزار کرده یک جشن است. جشن تمسخر ارزش های 
عدالت خواهی. جشن دندان سیاه و چرکمرد سرمایه داری... آقای )...( این 
همه هزینه کرده که به مــردم خدمت کنه؟ این هزینه ها چطور قراره به 
جیب ایشون برگرده؟ میشه از چنین نماینده ای انتظار شفافیت داشت؟... 
شــاید نماینده خوبی برای مردم نباشه اما نشون داد که می تونه مسئول 
خوبی برای برگزاری جام جهانی و المپیک باشــه...افتتاحیه جشــن های 
دوهزار و پانصد ساله گچساران با حضور پرزیدنت )...(!... من اصًا کاری به 
جهت گیری های سیاسی ندارم، اما چرا باید یک نماینده میلیاردها تومان 
برای رسیدن به کرسی مجلسی تاش کند که حقوق چهار سال آن روی 
هم به یک میلیارد نمی رســد؟ این هزینه چطور جبران می شــود؟ پاسخ 
همین ســؤال را بدهید لطفاً... این فیلم مراســم افتتاحیه ستاد انتخاباتی 
نماینده ای اســت که شــهرش 18 هزار بیکار دارد. برخی از مردمش به 
گفته امام جمعه در خانه های تنگ و نامناسب زندگی می کنند. مشکات 
معیشتی بیداد می کند اما نماینده به فکر چنین مراسم الکچری ای است. 

پول مردم کجا هزینه می شود؟

گزارش قدس از کنفرانس پر حاشیه سرمربی تیم ملی 

کسی نمی تواند مرا بخرد

باور می کنید؟

روایت مجازی

ساقط کردن پهپاد پیشرفته آمریکایی چه دستاوردهایی برای ایران داشت؟

یک ضربه مغزی غیر مالیم!
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سینا حسینی: نخســتین مالقات دراگان اسکوچیچ با 
اهالی رسانه در قامت سرمربی تیم ملی فوتبال ایران مملو از 
سوژه های داغ و جنجال برانگیز بود که می تواند نشان دهنده 
این واقعیت باشد که تیم ملی در آستانه یک دوره پر فراز و 

نشیب دیگر قرار دارد.
سرمربی کروات که خود بهتر از هر کسی می داند استقبال 
عمومی از انتخابش زیاد ایده آل نیســت بــا گاردی باز به 
اســتقبال خبرنگاران رســانه های گروهی آمد تا گرفتار 
حاشیه زیادی نشود اما با این حال جنس سؤال های برخی 
رســانه های خبری نشــان می داد که او باید خود را آماده 

روزهای سخت و دشوار کند.

Goodbye No 
قبل از اینکه اسکوچیچ وارد سالن آکادمی فوتبال ایران شود 
عکاسان و تصویربرداران او را دوره کردند. متلک ها و کنایه های 
عکاسان در نوع خود جالب توجه بود، اسکوچیچ که کم و بیش 
متوجه زبان فارسی می شد با لبخند به برخی از این متلک ها 
با زبان انگلیسی پاسخ می داد اما عکاسان خوب می دانستند 
موقعیت وی همانند کی روش پایدار نیست به همین دلیل با 
جمالتی نسبتاً تند او را مورد خطاب قرارمی دادند. اتفاق تأمل 
برانگیز اینجا بود که برخی عکاسان از او می خواستند دستش 
را به نشانه خداحافظی تکان دهد اما اسکوچیچ با استفاده از 
واژه :goodbye no! به آن ها یادآوری می کرد که االن وقت 

خداحافظی نیست باید به او بگویند:عصر بخیر!
او داخل سالن کنفرانس شد. حامد مؤمنی که برای نخستین 
بار به عنوان مترجم کارلوس کی روش کنار سرمربی تیم 
ملی نشسته بود این بار در قامت مترجم سرمربی تیم ملی 
کنار اسکوچیچ قرار گرفت تا به وی کمک کند سؤال های 

خبرنگاران را برای دراگان ترجمه کند.

  آغوش باز برای باشگاه ها 
وی به نخستین سؤال درباره ارتباطش با باشگاه ها پاسخ داد 
و گفت: انتخاب بنده به عنوان سرمربی تیم ملی ایران افتخار 
بزرگی است. فکر می کنم نخستین بار است که یک مربی 
خارجی پس از پنج سال حضور در ایران به عنوان سرمربی 
تیم ملی انتخاب می شــود و این مسئله بار مسئولیت را بر 

دوش من بیشتر می کند.
اسکوچیچ درباره ارتباطش با باشگاه ها و مربیان خاطرنشان 
کرد: من با آغوش باز به پیشــنهاد مربیان گوش می دهم 
و آن ها هر مسئله ای داشته باشــند من ۲۴ ساعته آماده 

شنیدن آن ها هستم.

 هشدار به ملی پوشان؟
ســرمربی جدید تیم ملی گفت: از همین جا پیامی به تمام 
بازیکنان تیم ملی می دهم که همه بازیکنان از شانس مساوی 
برای حضور در تیم ملی برخوردار هستند و حضور در تیم ملی 
بستگی به سطح آمادگی آن ها دارد. در پنج روز آینده برنامه ما 
به این شکل است که تمرکز ما روی بازیکنان لژیونرخواهد بود. 
با هر کسی که نتوانم تماس تصویری خواهم داشت و سعی 
می کنم انرژی خودم را با آن ها به اشــتراک بگذارم و درباره 

مسابقات تیم ملی با آن ها صحبت خواهم کرد. 

 تیم ملی پس از کی روش
وی درباره وضعیت تیم ملی پس از دوران کی روش و از دست 
رفتن رتبه نخست آسیا و احتمال ناکامی در انتخابی جام 
جهانی گفت: ما همه اینجا هستیم که حمایت خودمان را از 
تیم ملی به بهترین شکل ممکن نشان دهیم. جو مثبتی که 
در تیم القا خواهیم کرد در کنار سطح خوب بازیکنان اجازه 

می دهد برنامه های خودمان را پیش ببریم. 
با شناختی که از تیم ملی دارم برنامه های خودمان را پیش 
خواهیم برد و ایــن اطمینان را می دهم کــه با قدرت کار 
خواهیم کرد. بازیکنان این پیام من را بشــنوند که دست 
به دست هم کار را پیش می بریم و نتایج اخیر تیم ملی را با 

همدیگر فراموش می کنیم و نتایح بهتری رقم بزنیم.

 اتفاقات پشت صحنه؟
اســکوچیچ درباره انتقادات به نحوه انتخــاب او به عنوان 
سرمربی تیم ملی و نقش افراد غیرفوتبالی در این انتخاب و 
دفاعیات اسکوچیچ گفت: من درباره موضوعات پشت صحنه 
صحبت نمی کنم اما درباره دانش و شناختم از فوتبال ایران 

است که االن در خدمت شما هستم. 
شناخت من از فوتبال ایران نکته مهمی بود که فدراسیون 

فوتبال بر آن تکیه داشت.  

 دالل های ایرانی خیلی بد هستند
ســرمربی تیم ملی درباره اینکه چه تصمیمی اســت که 
ایجنت های اطرافش در تیم ملــی دخالت نکنند و دنبال 
منافع خود نباشند؟ گفت: انتظار این سؤال را نداشتم. من 
در دو دانشگاه و یک آکادمی فعالیت می کنم. در کرواسی و 
اسلوونی چهار جام را کسب کردم. مجموعه النصر عربستان 
و فوالد ایران را در لیگ قهرمانان آسیا هدایت کردم اما فقط 
درباره چیزی صحبت کردم که در ایران تجربه کرده بودم. 
من فقط درباره تجارب و فعالیت در این پنج سال کار کردم. 
ایجنت ها و کارگــزاران فوتبال ایران خیلی بد هســتند. 
روشن تر بگویم اگر قرار باشد کارگزاران و ایجنت ها من را 
به شمال و جنوب ایران و باشــگاه های مختلف ببرند و در 
نهایت من را به تیم ملی برسانند باید بگویم کارشان را بد 

انجام دادند. 

توافق با بهاروند
سرمربی تیم ملی فوتبال درباره اینکه آیا آمدنش به تیم ملی 
به خاطر ارتباط با یکی از آقازاده های ورزش بوده است؟ گفت: 
چیزی که من می دانم این است که فدراسیون فوتبال من را 

به عنوان سرمربی انتخاب کرد.
اسکوچیچ در واکنش به اینکه آیا با بهاروند به توافق رسیده 
یا فردی دیگر اظهار کرد: بی گمان با آقای بهاروند به توافق 

رسیدم. 

 بیماری ام خوب شد!
اســکوچیچ درباره نحوه جدایی اش از صنعت نفت آبادان 
و طرح این مســائل که به علت بیماری قصد کار کردن در 
ایران ندارد گفت: من در خیلی از رســانه ها می خوانم که 
 مشــکل بیماری قلبی دارم.  این خبر را از طریق رسانه ها 

خواندم.
 البته باید بگویم که من مشکل آلرژی هوا داشتم و این مشکل 

در آبادان برای من بیشتر بود. 
وقتی من تیم صنعت نفت را ترک کــردم هیچ اطالعی از 

حضور در تیم ملی نداشتم. 

 فهرست سیاه
ســرمربی تیم ملی فوتبال در مــورد مطالبی که برخی 
بازیکنان در فضای مجازی منتشر کرده اند و آیا او نسبت 
به این مسئله برای تهیه فهرست تیم ملی موضع گیری 
خواهد داشت عنوان کرد: مطمئن باشید با 51 سال سن و 
تجربه ای که من بدست آورده ام، می گویم کسی نمی تواند 
من را بخرد. آدم سالمی هستم وفهرست سیاه متعلق به 

شایعات است.

گزارش قدس از کنفرانس پر حاشیه سرمربی تیم ملی 

کسی نمی تواند مرا بخرد

رسن: امیدوارم با شکست الشارجه وضعیتمان را سامان دهیم
ورزش: هافبک تیم فوتبال پرســپولیس گفت: کار در آســیا همیشه سخت است و 

امیدوارم با شکست الشارجه بتوانیم باخت قبلی را جبران کنیم. 
بشار رسن گفت: این فوتبال است و یک روز می برید و یک روز هم می بازید. 

نباید بیش از حد ناراحت باشــیم. هنوز چیزی تمام نشــده و پنج بازی دیگر داریم. 
امیدوارم بتوانیم الشــارجه را ببریم تا هم جبران باخت هفته اول شده باشد و هم در 
جدول وضعیتمان را بهتر کنیم. گفتنی است بازی پرسپولیس با الشارجه، سه شنبه 

۲9 بهمن ماه ساعت 19:05 دقیقه برگزار می شود.

امیرآبادی: ماده ممنوعه پیشنهاد فرهاد بود!
ورزش: مهدی امیرآبادی مدافع هافبک اسبق استقالل در مصاحبه با خبرآنالین 
درباره حواشــی ماده ممنوعــه جک تری دی گفــت: آقا فرهاد یــک پودرهایی 
از دبــی آورده بود به ما گفــت این را بخورید خوب اســت ولی نمی دانســت که 
 یک ماده ای در آن اســت کــه به تازگــی ممنوع شــده و ما هم نمی دانســتیم 

و خوردیم. 
بعد گفتند چرا جک تری دی خورده اید در حالی کــه به خدا من هیچ وقت نه اهل 

خوردن پودر و مکمل بودم، نه موادی مصرف کرده ام. 

هالند: برای پیشرفت به امباپه نگاه می کردم
ورزش: کیلیان امباپه، ستاره جوان پاری سن ژرمن الهام بخش ارلینگ هالند بوده است. 
مهاجم روی فرم این روزهای زنبورها می گوید: »زمانی که من در سالزبورگ کارم رو شروع 
کرده و موفق به گلزنی در این تیم می شدم، تصمیم گرفتم واقع گرا باشم و کیلیان امباپه 
را نگاه کنم. او همیشه موفق به گلزنی شده و در لیگ فرانسه چنین کاری می کند، پس در 
فوتبال همیشه می توانید به یک سطح باالتر برسید من همیشه با خودم می گفتم که رویایم 
تبدیل شدن به یکی از بهترین بازیکنان جهان است. من در جوانی می دانستم که کیفیت 

باالیی دارم، اما مسیری خیلی طوالنی پیش رو دارم.«

آخرین وضعیت مهدی ترابی 
ورزش: فیزیوتراپیست تیم فوتبال پرســپولیس گفت: خدا را شکر وضعیت بدنی 
بازیکنان خیلی خوب است و مصدومیت های کوچکی هم که داشتند کنترل شده 

است. 
میثم علیپور در حاشیه تمرین دیروز سرخپوشان در اردوی امارات در مورد شرایط 
مهدی ترابی عنوان کرد: خدا را شکر دیروز مهدی کنار تیم تمرین کرد.100درصد 
نبود اما خیلی خیلی خوب تمرین کرد و 80 تــا 90 درصد تمرینات را انجام داد و 

ان شاءاهلل تا روز بازی آماده خواهد بود.

ورزش: سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در حاشیه تمرینات 
این تیم گفت: برای شــروع تمرینات جدی حسن یزدانی 

هیچ عجله ای نداشته و نداریم و ریسک نمی کنیم.
تیم ملی کشــتی آزاد که آخرین اردوی خــود را پیش از 
حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در هند برگزار می کند 
با ترکیبی از نفرات جــوان و باتجربه خود در این رقابت ها 
شرکت خواهد کرد. با این حال شــاید یکی از مهم ترین 
دغدغه های این روزهای ورزش ایران بازگشــت حســن 
یزدانی به تشک باشد؛ اتفاقی که سرمربی تیم ملی اعتقاد 

دارد نباید با عجله انجام شود.  

 تیم ملی در هند
غالمرضا محمدی گفت: در حال حاضر آخرین اردوی 
خود را پیش از مســابقات قهرمانی آسیا که قرار است 
اوایل اسفند در هندوستان برگزار شود سپری می کنیم.

ســرمربی تیم ملی کشــتی آزاد ادامه داد: اگرچه این 
مسابقات برای کسب ســهمیه المپیک نیست اما جزو 

رنکینگ سیستم است و در قرعه کشی المپیک 
به ما کمک می کند. نخســتین مســابقه 
گزینشی المپیک ما فروردین ماه برگزار 
خواهد شــد که احتماالً به دلیل شیوع 

کرونا در کشوری غیر از چین است.

 اول سهمیه بعد مدال
وی افــزود: منطــق ایــن را 
می گوید که نخســت به فکر 
کسب ســهمیه های کامل 
المپیک باشیم و بعد به مدال 
فکر کنیم. تاکنون دو سهمیه 
گرفتیــم و امیــدوارم چهــار 
ســهمیه دیگر را کامل کسب 
کنیم هرچند کارمان سخت 
اســت. تمام تــالش خود را 
می کنیم که با تیم کامل به 

المپیک برویم.

 ریسک برای یزدانی
خصــوص  در  محمــدی 

وضعیت حسن یزدانی گفت: حســن یک عمل موفقیت 
آمیز را پشت سر گذاشت و االن شرایط خوبی دارد. او پس 
از بازگشت تیم از مســابقات قهرمانی آسیا حدود بیست 
روز دیگر به روی تشک خواهد رفت. برای شروع تمرینات 
جدی حســن یزدانی هیچ عجله ای نداشــته و نداریم و 

ریسک نمی کنیم.
او در مورد میزان آمادگی سایر ملی پوشان گفت: علیرضا 
کریمی مصدومیتی از ناحیه رباط پا داشت که االن شرایط 
خوبی دارد و آرام آرام مرور فن می کنــد. بقیه بچه ها در 
شــرایط خوبی هســتند و امیدوارم دیگر آسیب دیدگی 

نداشته باشیم.

 حمایت وزارت
محمدی دربــاره حمایت ها از تیم ملی کشــتی گفت: 
جلسات مختلفی را با دکتر سلطانی فر و دکتر صالحی 
امیری داشتیم که جنبه حمایتی داشت و دلگرم کننده 
بود ولی امیدوارم به صورت عملی هم این اتفاق بیفتد. 
ما توقع زیادی جز شرایط اردویی مناسب و 
حضور در تورنمنت هــای مورد نظرمان 

نداریم. 
ســرمربی تیم ملی در پایــان گفت: 
امیدوارم و آرزو دارم در توکیو بتوانیم 
پیام آور شادی برای مردم ایران باشیم. 
هرچند در المپیک کار ســخت است 
ولی توقع مردم از کشتی به حق است 
و برای لبخند و شــادی 
آن ها هر تالشــی 

می کنیم.

امیرمحمد سلطان پور: یوفا حکم بسیار سنگینی را 
برای منچسترســیتی وضع کرده اما هنوز داستان این 
محرومیت برای مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر انگلیس 
تا به پایان رسیدن فاصله بســیار زیادی دارد. اگر از این 
حکم اطالع ندارید باید بگوییم که باشگاه منچسترسیتی 
به دلیل تخلفات گسترده در زمینه فیرپلی مالی و عدم 
همکاری با بازرسان این سازمان، توسط یوفا به دو سال 
محرومیت از حضور در لیــگ قهرمانان اروپا و پرداخت 
مبلغ 30 میلیون یورو جریمه نقدی محکوم شده است.

 CAS تنها امید سیتی
پیامدهای ایــن حکم ســنگین می توانــد آینده پپ 
گواردیوال سرمربی و ستارگان پر تعداد سیتیزن ها را به 
شدت تحت تأثیر قرار دهد. البته باشگاه اعالم کرده که 
اطمینان دارد اگر اعتراضات خــود را به یک نهاد عادل 
ارجاع دهد می تواند این حکم را برگرداند. نهاد حقوقی 
یوفا اعالم کرده رأی خود را پس از 1۴ ماه بررســی این 
پرونده صادر کرده اما باشگاه منچسترسیتی سریعاً به آن 
پاسخ داده و تأکید کرده در نخستین فرصت بی گناهی 
 CAS خود را از طریق دادگاه حکمیت ورزش یا همان
پیگیری خواهد کرد. ســیتی اعالم کرده روند سازوکار 
فعالیت های خود را مثل ســابق به شکلی معمول ادامه 
خواهد داد و فرایندهای حقوقی بســیاری برای اثبات 

بی گناهی خود را به جریان خواهد انداخت.

 بازی مرگ و زندگی با رئال
این را نباید فراموش کنیم که آبی های شــهر منچستر 
برنامه ویژه ای برای بازســازی تیم خود در تابســتان 
داشتند تا بتوانند ابزار مناسب را برای گواردیوال فراهم 
کرده تا مثل این فصل از رقیب خود یعنی لیورپول عقب 
نیفتند. قبل از این اتفاق، گواردیوال با وجود شــایعات 
پیرامون به دســت گرفتن هدایت یوونتوس تأکید کرد 
که در تابستان سیتی را ترک نخواهد کرد و 100 درصد 
به هدایت این تیم ادامه می دهد. فصل آینده سال پایانی 
قرارداد گواردیوال با منچسترسیتی است و او انگیزه های 
بسیار زیادی داشت تا بتواند یک بار دیگر جام قهرمانی 

اروپا که از زمان حضورش در بارســلونا از آن دور 
بوده را بدست بیاورد. این مرد کاتاالنی تأکید 

کرده بود که اگــر تیمش در دیدار پیش 
روی مرحله یک شــانزدهم نهایی 
لگ قهرمانــان اروپــا مقابل رئال 

شکســت خورده و حذف 
شود این امکان وجود 

دارد که توســط 
سران باشگاه 

ج  ا خــر ا
شود؛ 

ما  ا

اکنون بازی با رئال از حساسیت بسیار بیشتری برای او و 
باشگاه برخوردار است چون آخرین فرصت این تیم برای 
قهرمانی تا پایان مدت محرومیتشان است. و این نکته 
را نیز نباید فراموش کنیم که قهرمانی اروپا مدت هاست 
که به اصلی ترین اولویت سران باشــگاه سیتی تبدیل 

شده است.

 ستارگانی که به فکر فرو خواهند رفت
مدارک اولیه تخلف باشــگاه ســیتی در فیرپلی مالی 
نخســتین بار در مجله اشــپیگل چاپ آلمان منتشر 
شــد و پس از آن یوفا در نوامبر ۲018 تحقیقات خود 
را در ایــن رابطه آغاز کرد. در آن زمان مدیران ســیتی 
بــه گواردیوال اطمینان دادند که مشــکلی باشــگاه را 
تهدید نمی کند و پــپ نیز تأکید کرد که به باشــگاه و 
فعالیت هایی که انجام داده اعتمــاد دارد. پپ هیچ گاه 
از قرارداد خود تخطــی نکرد و حتی ابــراز عالقه کرد 
که مدت بیشــتری در ســیتی باقی بماند. اما اتفاقات 
جمعه شب ممکن است این برنامه ها را به هم بریزد. دو 
سال دوری از ســطح اول رقابت های اروپایی همچنین 
می تواند ترکیب منچسترسیتی را از هم بپاشد. مسلماً 
ســتارگانی که در اوج فوتبال خود هستند به فکر ترک 
باشگاه خواهند افتاد. البته سیتی قراردادهای بلندمدتی 
با چند تن از ستارگان خود دارد که سبب می شود بازی 
در دست مدیران باشــگاه باقی بماند. آیمریک الپورت، 
برناردو سیلوا و ادرسون به تازگی قراردادهای پنج ساله 
امضا کرده اند و ستارگان دیگری مثل دبروین و رحیم 
استرلینگ که همیشه مورد عالقه باشگاه هایی مثل رئال 
و بارسا بوده اند سه سال دیگر با سیتیزن ها قرارداد دارند. 
برنامه بازســازی تیم و اضافه کردن ستارگان جدید در 
تابســتان با وجود این محرومیت می تواند برای سیتی 
بسیار سخت تر باشــد. مسلماً ســتارگان دیگر تیم ها 
وقتی بدانند که برای مدت دو سال نمی توانند در لیگ 
قهرمانان بازی کنند میــل خود را برای حضور در جمع 

آبی آسمانی پوشان از دست خواهند داد.
مســئله وقتی برای ســیتی بغرنج تر شــده که شنیده 
می شود ســازمان فوتبال انگلیس نیز تحقیقات خود را 
برای تخلفات احتمالی ســیتی بین سال های ۲01۲ 
تا ۲016 آغاز کرده که ایــن تحقیقات 
می تواند سبب جریمه امتیازی 
سیتی شود و حتی باعث شود 
دو جام قهرمانی این تیم در 
این بــازه زمانی پس گرفته 
شــود. اما از لحاظ مالی در 
حال حاضر ســیتی با دوری 
دو ســاله از اروپا حدود 170 
میلیون پونــد ضرر خواهد 
کرد و اگر اعتراض این 
باشگاه برای کاهش 
نــدن  یــا برگردا
میــت  و محر
جواب ندهد این 
صدمه بیشتر نیز 

می شود.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد:

سهمیه کامل المپیک را می خواهیم
محرومیت دو ساله منچسترسیتی از لیگ قهرمانان اروپا

چه سرنوشتی در انتظار گواردیوال و ستارگان است؟

گزارش ویژه

ضد  حمله

ادعای استقاللی ها کذب محض است
پاتوسی: فرهاد من را می خواست اما باشگاه نه!

ورزش: پس از هفته ها سکوت ســرانجام پاتوسی به این ادعای باشگاه 
تهرانی پاسخ داد و گفت: ادعای دریافت پول بیشتر کذب محض است و 
سران استقالل برخالف سرمربی و کاپیتان تیم تمایلی به بازگرداندن او 
نداشتند. پاتوسی اظهار کرد:» قبل از پیوستن به فوالد با فرهاد مجیدی 
صحبت کردم و گفت باشگاه تو را می خواهد. همین طور با وریا غفوری 
صحبت کردم. برخالف این صحبت ها هیچ اتفاق رسمی از سوی باشگاه 

رخ نداد و من بالتکلیف مانده بودم«.

برنامه کامل نیمه نهایی  لیگ برتر فوتسال
ورزش: برنامه پلی آف لیگ برتر فوتســال مشخص شد. بر اساس این 
برنامه دیدارهای نخست نیمه نهایی لیگ برتر فوتسال روز دوشنبه 5 
اسفند ماه از ساعت 16 برگزار خواهد شد که بر این اساس سن ایچ در 
ساوه میزبان گیتی پسند خواهد بود و ستارگان ورامین نیز میزبان مس 
سونگون ورزقان اســت. دیدارهای دوم نیز روز شنبه 10 اسفند ماه از 
ساعت 16 برگزار خواهد شد که گیتی پسند در اصفهان میزبان سن ایچ 
ســاوه خواهد بود و در دیگر دیدار این روز مس ســونگون از ستارگان 
ورامین میزبانی خواهد کرد. طبق قانون در صورتی که هر دو تیم در این 
مرحله یک برد کسب کنند 7۲ ساعت پس از بازی دوم، دیدار سوم در 

شهرهای اصفهان و تبریز برگزار خواهد شد.

قائدی تحت مراقبت ویژه پزشکی
ورزش: از روز جمعه که اســتقالل به کویت رسیده است کادر پزشکی 
استقالل مشغول مداوای مهدی قائدی هســتند تا این بازیکن بتواند 
هرچه زودتر شرایط بازگشــت به میادین را پیدا کند. صبح دیروز هم 
مهدی قائدی در هتل مراحل درمانی خود را پشت سر گذاشت تا با شروع 
تمرین این تیم مشخص شود آیا می تواند تمرینات خود را با استقالل 
اســتارت بزند یا نه. در این بین گفته می شود مهدی قائدی به احتمال 
فراوان در بازی با االهلی در ترکیب اصلی استقالل به میدان نمی رود اما 

ممکن است به عنوان بازیکن تعویضی دقایقی برای آبی ها بازی کند.

پایان کار سعید رمضانی در استقالل؟
ورزش: سعید رمضانی روز جمعه به دلیل آنچه ناراحتی از عدم حمایت 
مدیران باشگاه از تیم فوتبال استقالل خوانده شد همراه تیم به کویت 
نرفت. رمضانی پس از این اتفاق مصاحبه ای انجــام داد و در آن انتقاد 
تندی نسبت به مدیران باشگاه انجام داد که این موضوع دلخوری هایی 
را از سرپرست تیم فوتبال استقالل به وجود آورده است. گفته می شود 

مدیران استقالل قصد کنار گذاشتن سعید رمضانی را دارند.

برد الدحیل پابرجاست 
ورزش: در حالی که باشگاه پرسپولیس نسبت به بازی کردن معزعلی ستاره 
خط حمله الدحیل به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کرده در بند 38 
آیین نامه انضباطی و اخالقی و قسمت چهارم آمده است:»محرومیت از بازی 
در نتیجه دریافت چند کارت زرد برای یک بازیکن در بازی های متفاوت در 
یک دوره از رقابت ها به هیچ وجه به دوره بعد یا تورنمنت های دیگر منتقل 
نمی شود«. با این وصف به نظر می رسد شکایت پرسپولیس از معزعلی به خاطر 

حضورش در بازی نخست مرحله گروهی به جایی نخواهد رسید.

دربی امیدها را استقالل برد
ورزش: در جریان هفته بیست وهشــتم لیگ امیدهــای تهران، تیم 
فوتبال استقالل دیروز در ورزشگاه امام رضا)ع( میزبان پرسپولیس بود 
که این دیدار در نهایت با نتیجه ۲ بر صفر شــاگردان رضا حسن زاده به 
پایان رسید. برای استقالل در این دیدار محمد عابدی در دقیقه سه و 
امیرحسین خدامرادی در دقیقه 86 گلزنی کردند. با این نتیجه استقالل 
63 امتیازی شد و همچنان در جایگاه دوم جدول باقی ماند. پرسپولیس 

نیز با با 55 امتیاز در جایگاه سوم جدول قرار دارد.

منهای فوتبال

 حمید سوریان از همراهی فرنگی کاران 
در هند منصرف شد

ورزش: در حالی که پیش از این اعالم شده بود حمید سوریان به عنوان نایب 
رئیس فدراسیون کشــتی به همراه تیم ملی کشتی فرنگی راهی رقابت های 
قهرمانی آسیا در هند خواهد شد، اما این سفر به دلیل آنچه نظارت بر امور جاری 
اردونشینان تیم ملی در غیاب محمد بنا در تهران عنوان شده است، منتفی شد. به 
گزارش مهر حسن رنگرز مدیر فنی تیم ملی کشتی فرنگی با تأیید این خبر گفت: 
حمید سوریان با توجه به برخی برنامه های جاری کشتی همراه فرنگی کاران به 
رقابت های قهرمانی کشتی در دهلی نو اعزام نشد. وی با توجه به حضور  محمد 
بنا در این مسابقات و همچنین روند برگزاری اردوی تیم ملی فرنگی در تهران 
تصمیم گرفت به هند نرود و در غیاب محمد بنا به برنامه های اردوی فرنگی کاران 

کمک کند.

 »کرونا«  رقابت های قهرمانی دوچرخه سواری 
و تکواندو آسیا را به تعویق انداخت

ورزش: شیوع ویروس کرونا موجب شد تا مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی 
جاده آسیا لغو و به زمان دیگری موکول شود. طبق تصمیم اعضای هیئت رئیسه 
کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا، مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی 
آسیا اواخر اردیبهشت و پس از ماه مبارک رمضان به میزبانی مالزی برگزار خواهد 
شد. همچنین در خبری که روی سایت رسمی فدراسیون لبنان قرار گرفت، به 
دلیل انتشار ویروس کرونا رقابت های تکواندو قهرمانی آسیا به تعویق افتاد و قرار 

است تاریخ جدید متعاقباً اعالم شود.

رونمایی از لباس المپیکی ایران تا پایان سال؟
ورزش: نصراهلل سجادی، سرپرست کاروان ایران در المپیک ۲0۲0 در این باره 
گفت: از بهمن 1397 به فکر این موضوع افتادیم و جلسات زیادی داشتیم. از بین 
600 طرح ارسال شده 1۴ مجموعه انتخاب شده و به این مجموعه ها سفارش داده 
شده تا لباس ها را طبق طرح های خود آماده کنند. تعداد زیادی از آن ها دو هفته 
پیش داوری شد. قرار است روز چهارم یا پنجم اسفندماه هم این کار نهایی شود.

صف آرایی کاله مقابل صدرنشین
نبرد سایپا و سپاهان در روز استراحت پیکان

ورزش: هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر والیبال جام سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی فردا با برگزاری 6 دیدار در شهرهای مختلف پیگیری می شود. 

ـ کاله شهرداری ورامین 
ـ خاتم اردکان شهداب یزد 

ـ راهیاب ملل مریوان شهرداری ارومیه 
ـ شهروند اراک شهرداری گنبد 

ـ سایپا سپاهان 
ـ فوالد سیرجان پیام خراسان 

سهمیه المپیک بهمن عسگری قطعی شد
ورزش: بهمن عسگری پس از کسب مدال طالی لیگ برتر کاراته وان فرانسه با 
7هزار و 70۲ امتیاز باالتر از تمام رقبایش در صدر جدول رنکینگ 75+ المپیک 
ایستاد. حاال با راهیابی او به دیدار رده بندی لیگ جهانی امارات می توان گفت که 

سهمیه بهمن عسگری در المپیک ۲0۲0 توکیو قطعی شد.

ملی پوشی که به خاطر بدهی کمانش را فروخت!
ورزش: دارنده مدال طالی کاپ آســیا تایلند در کامپونــد زنان گفت: 
همسرم به خاطر شرایط بد مالی و هزینه های سنگین زندگی مجبور شد 
کمانش را بفروشد تا بدهی هایش را پرداخت کند. پریسا براتچی در پاسخ 
به این پرسش که با بازگشت اسماعیل عبادی به تیروکمان به عنوان مربی 
تیم کامپوند آیا شــما و مجید قیدی تصمیمی برای بازگشت به تیم ملی 
دارید یا خیر؟ افزود: من خوشحالم فردی در رأس تیم ملی قرار گرفته که 
ورزشکاری باتجربه بوده و همواره عملکرد موفقی داشته است امیدوارم در 

عرصه مربیگری نیز موفق باشد.

 اختالل کرونا 
در انتخابی بسکتبال آسیا کاپ 

ورزش: فدراسیون جهانی بســکتبال )FIBA( پیش از 
این اعالم کرده بود که به دلیل شــیوع ویروس خطرناک 
کرونا، دیدار تیم های فیلیپین مقابل تایلند و ژاپن با چین 
از پنجره نخست مســابقات انتخابی آسیا کاپ ۲0۲1 که 
قرار بود ۲0 و ۲1 فوریه به میزبانی شهرهای کیوزن سیتی 
و چیبا برگزار شــود به تعویق افتاد. فدراســیون جهانی 
بسکتبال دلیل این اقدام خود را حفظ و تأ مین و تضمین 
ســالمتی بازیکنان و کادرفنی تیم ها اعالم کرد. گفتنی 
است، تیم ملی ایران در این رقابت ها در گروه E با تیم های 
عربستان، سوریه و قطر همگروه است و برنامه بازی های 

تیم ملی بسکتبال ایران در سه پنجره این مسابقات به شرح 
زیر اعالم شده است:

 پنجره اول )از دوشــنبه ۲8 بهمن 1398 تا سه شنبه 
6 اسفند(

پنجشنبه یکم اسفند ماه؛ ایران – سوریه
یکشنبه ۴ اسفند ماه؛ ایران – قطر

 پنجره دوم )از دوشنبه 3 آذر 1399 تا سه شنبه 11 آذر(
جمعه 7 آذر ماه؛ ایران – عربستان

دوشنبه 10 آذر ماه؛ سوریه – ایران
 پنجره سوم )از دوشــنبه ۲7 بهمن 1399 تا سه شنبه 

5 اسفند(
پنجشنبه 30 بهمن؛ قطر – ایران

یکشنبه 3 اسفند؛ عربستان – ایران

ن 
زا

می
ن/ 

نیا
یما

د ا
جا

 س
س :

عک

باشگاه صنعت نفت آبادان گفته در صورتی که دراگان 
اسکوچیچ، سرمربی پیشین این تیم و سرمربی کنونی 
تیم ملی غرامتش را به این باشگاه پرداخت نکند، به فیفا 
شــکایت می کند. به گزارش خبرگزاری فارس از نظر 
حقوقی بین او و باشگاه نفت توافق نامه ای امضا شده که 
در صورت عدم رعایت از سوی مربی کروات، مسئوالن 
باشگاه صنعت نفت می توانند از او به فیفا شکایت کنند.

براســاس این توافقنامه، در صورت عقــد قرارداد این 
مربی با تیم هــای ایرانی، 5 روز بعد از قــرارداد آقای 
اســکوچیچ باید مبلغ 1۴0 هزار دالر به این باشــگاه 
آبادانی غرامــت بدهد، حال آن که بیشــتر از 5 روزاز 
قرارداد او با فدراسیون فوتبال برای در اختیار گرفتن 
سرمربیگری تیم ملی می گذرد و آقای اسکوچیچ هنوز 

اقدامی در این مورد نکرده است.

شکایت  از اسکوچیچ به فیفا؟

محدود( به شماره ثبت 13541 و شناسه ملی 14004836189     
آگهی تغییرات ش��رکت توس��عه ابزار دقیق کاسپین )با مسئولیت به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,10,14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. آقای سعید مهرگان کد ملی 5909943014 ، خانمها زهرا ذوالفقاری کد ملی 4324498040 و فاطمه بابائی رودباری 
ک��د مل��ی 4322680879 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند که خانمها زهرا ذوالفقاری کد ملی 4324498040 
به س��مت رییس هیات مدیره، فاطمه بابائی رودباری کد ملی 4322680879 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای س��عید مهرگان کد ملی 
5909943014 به س��مت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. 2. کلیه اوراق واس��ناد بهاداروتعهدآور ش��رکت ازقبیل چک – سفته – 
بروات – قراردادها عقود اس��امی باامضاء مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )771164(

9ع
81
46
32

آگهی تغییرات شرکت صنایع آرد وثاق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 20373 و شناسه ملی 10380358837    
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی بطور ف��وق العاده مورخ 1398,11,14 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقای س��ید محمد 
مظلومان کدملی 0946700842– آقای س��یدمصطفی مظلومان کدملی 0934158169 – آقای علی نادران کدملی0921475721 - آقای 
میث��م نادران کدمل��ی 2269477472 - آقای محمد نادران کدملی0946075107 به س��مت اعضای اصلی هیئ��ت مدیره برای مدت 
دو س��ال انتخاب ش��دند 2- خانم مرضیه محمدزاده با کد ملی 0939081342 به س��مت بازرس اصلی و آقای س��یدرضا ناظری با کد 
ملی 0943342996 بس��مت بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب ش��دند 3-روزنامه کثیراالنتشارقدس برای درج                   

آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )769340(

9ع
81
46
29

آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی و مهندسی مشاوره ای کارکنان سازمان بازیافت شهرداری مشهد شرکت تعاونی به شماره 
ثبت 17499 و شناسه ملی 10380330733     

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,04,01 و نامه ش��ماره 2,80008 مورخ 1398,07,02 اداره 
تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - آقای محمد یزدان ش��ناس به ش��ماره ملی 
6449377984 ب��ه عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا مربی هروی به ش��ماره ملی 0943578094 به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. -صورتهای مالی س��ال 94 ،95، 96، 97 مورد تصویب قرار گرفت 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )769384(

9ع
81
46
31

آگهی تغییرات شرکت کیاتل سهامی خاص به شماره ثبت 907 و شناسه ملی 10101254034    
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده مورخ 1397,08,30 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : موسس��ه 
حسابرس��ی آبان ارقام پارس به شناس��ه مل��ی 10320610350 به عنوان بازرس اصلی و آقای کرامت مهدور به ش��ماره 
ملی 1129236080 به عنوان بازرس علی البدل برای 1 س��ال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت 
درج آگهی های ش��رکت تعیین ش��د. ترازنامه و حساب سود و زیان س��ال مالی 1396 بتصویب رسید. حجت اله قلی تبار 

سرپرست اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار )772108(

9ع
81
46
33

آگهی تغییرات شرکت مهندسی ارتباطات وفن آوری طلیعه شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 26881 و شناسه ملی 10380422891    
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,07,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :  1- آقای سید احمد غمامی به شماره ملی 0941769331 
- آقای حیدر علی ش��جاعی به ش��ماره ملی 0828094411 آقای س��ید احمد میر مجتبائی به ش��ماره ملی 0941797351 ش��رکت طلوع فجر توس به شماره شناسه 
ملی 10380464454- ش��رکت زیما تراش��ه توس به شماره شناس��ه ملی 14004706005 بعنوان اعضا اصلی و شرکت آذرخش انتقال نیرو پاژبه شماره شناسه 
10380437833 به نمایندگی آقای محمود جائیان زعفرانی بعنوان عضو علی البدل- شرکت نوآوران آرمان پویا به شماره شناسه 10861826026 به نمایندگی 
زینب بخش��ی محمدی بعنوان عضو علی البدل برای مدت دو س��ال انتخاب شدند 2- موسس��ه حسابرسی پارسیان حسابرس افق به شماره ثبت 3673 و شماره 
شناس��ه 10320257591 بعنوان حس��ابرس و بازرس اصلی و آقای هادی فرد شریفی به کد ملی 0931380537 بعنوان بازرس علی البدل جهت سال مالی 1398 
تعیین گردیدند 3-روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 4- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 1397,11,30 مورد 

تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )769302(

9ع
81
46
23

آگهی تغییرات شرکت پیشرو سهند 
شرق شرکت سهامی خاص به 

شماره ثبت 24321 و شناسه ملی 
10380397590

مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
عمومی فوق العاده مورخ 1398,11,10 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : تعداد 
اعضاء هیئت مدیره به3 نفرافزایش 

یافت
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )769330(

,ع
98
14
62
4

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت 
فدک زرین پارس شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 4638 و شناسه ملی 
10380635760

تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : - موسس��ه 
آوی��ژه  مدیری��ت  خدم��ات  و  حسابرس��ی 
ارقام امین به ش��ماره ثبت 4590و شناسه 
مل��ی 14004883592 ب��ه عن��وان بازرس 
اصل��ی و آق��ای جعف��ر بصی��ری به ش��ماره 
مل��ی 6439630067 ب��ه عن��وان ب��ازرس 
عل��ی الب��دل ب��رای س��ال مال��ی منتهی به 

1398,12,30 انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بجنورد )770663(

,ع
98
14
63
6

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 1398,07,11  آگهی تغییرات شرکت 
آالچیق پایدار بتن شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 1020 و شناسه ملی 10861853464
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1398,11,05 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : 
- مح��ل ش��رکت در واحد ثبتی بجن��ورد به آدرس 
"اس��تان خراس��ان ش��مالی ، شهرس��تان بجنورد ، 
بخ��ش مرکزی ، ش��هر بجن��ورد، محله 17 ش��هریور 
جنوب��ی ، خیابان 17 ش��هریور جنوبی ، کوچه تفاهم 
]17ش��هریور 11_ن��واب 16[ ، پالک 66 ، طبقه دوم- 
کدپس��تی: 9413643414 " تغیی��ر یاف��ت و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد 

)770685(

,ع
98
14
63
7

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت بین الملل چین چین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8189 و شناسه ملی 10380239598    
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,04,31 وپیرو صورتجلسه تنفس��ی مورخ1397,05,06 تصمیمات 
ذی��ل اتخ��اذ ش��د : 1 -ترازنامه وصورت س��ود وزیان س��ال مالی منته��ی به 1396,12,29به تصویب رس��ید -2موسس��ه 
حسابرس��ی وخدمات مدیریت س��امان پندار)حس��ابداران رسمی(باشناس��ه ملی 10100525069به عن��وان بازرس اصلی 
وقانونی وموسسه آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی 10100555311به عنوان بازرس علی البدل برای سال منتهی به 

1397,12,29 انتخاب شدند. -3روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )769280(

9ع
81
46
19

آگهی تغییرات شرکت پیشرو سهند شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24321 و شناسه ملی 10380397590    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,11,10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1� آقای رحی��م رحیم زاده گل خطمی 
ب��ه ش��ماره مل��ی 0935306064به س��مت مدیر عامل و رئی��س هیئت مدی��ره 2� خانم زه��را گلی طبری به ش��ماره ملی 
2062964412به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره 3� آقای علی اصغر رحیم زاده گل خطمی به ش��مارملی 0935509224 
به س��مت عضو هیئت مدیره - کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و 

عقوداسالمی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )769335(

9ع
81
46
26

آگهی تغییرات شرکت صنایع آرد وثاق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 20373 و شناسه ملی 10380358837    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,11,14 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقای میثم نادران با کدملی 2269477472 
به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره – آقای سید محمد مظلومان با کدملی 0946700842 به سمت رئیس هیئت مدیره. – آقای 
س��یدمصطفی مظلوم��ان با کدملی 0934158169به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. – آقای علی ن��ادران با کدملی0921475721 به 
سمت عضو هیئت مدیره - آقای محمد نادران با کدملی0946075107 به سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب 
گردیده اند . و کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور رس��می و بانکی با امضای منفردمدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )769339(

9ع
81
46
28

تاسیس موسسه غیر تجاری نور اعتماد گناباد درتاریخ 1398,11,03 به شماره ثبت 185 به شناسه ملی 14008941776    
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع : به استناد نامه شماره 920,98,141638 
مورخ 1398,10,25 اداره بهزیس��تی شهرستان گناباد خدمت رس��انی به جامعه هدف سازمان بهزیستی است که بخشی از فعالیت های حوزه های 
پیش��گیری را ش��امل می ش��ود .در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمیباش��د. مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس��تان خراس��ان رضوی ، شهرس��تان گناباد ، بخش مرکزی ، شهر 
گناباد، محله میدان امام ، خیابان س��عدی ، بن بس��ت )حس��ینیه پنجم آبان( ، پالک 21 ، طبقه همکف کدپس��تی 9691713182 س��رمایه شخصیت 
حقوقی : 1,000,000 ریال می باش��د. اس��امی و میزان سهم الشرکه شرکا : آقای کاظم نصیر پور به شماره ملی 0910014507 دارنده 200,000 ریال 
سهم الشرکه آقای علی اصغر بختیاری شهری به شماره ملی 0918691303 دارنده 200,000 ریال سهم الشرکه آقای حسن صادقی نسب به شماره 
ملی 0919695094 دارنده 200,000 ریال س��هم الش��رکه آقای محمد فالح به ش��ماره ملی 0941425576 دارنده 200,000 ریال سهم الشرکه آقای 
سید کاظم نظام به شماره ملی 6519871680 دارنده 200,000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران : آقای کاظم نصیر پور به شماره ملی 0910014507 
به س��مت عضو هیئت مدیره - خزانه دار به مدت 3 س��ال خانم ملیحه س��ادات مهدوی شهری به ش��ماره ملی 0910041520 به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 3 س��ال آقای علی اصغر بختیاری ش��هری به شماره ملی 0918691303 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای ذبیح اله 
س��خنور به ش��ماره ملی 0919212980 به س��مت رئیس هیئت مدیره- عضو هیئت مدیره به مدت 3 س��ال خانم عشرت یوسف نژاد به شماره ملی 
0919282822 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال خانم نجمه سادات حاجی وثوق به شماره ملی 0919346650 به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 3 سال آقای سیدمهدی پور هاشمی شهری به شماره ملی 0919348386 به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال 
خانم زهرا اکبری به شماره ملی 0919588591 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای جواد باقری بیلندی به شماره ملی 0919601308 
به س��مت عضو هیئت مدیره به مدت 3 س��ال آقای محمدرضا رحمانی به ش��ماره ملی 0919801455 به س��مت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال 
آقای محمد قامتی به ش��ماره ملی 0919807259 به س��مت عضو هیئت مدیره به مدت 3 س��ال آقای محمد قامتی به شماره ملی 0919807259 به 
سمت مدیر عامل به مدت 2 سال آقای محمد فالح به شماره ملی 0941425576 به سمت عضو هیئت مدیره - نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
3 سال آقای رضا مدنی به شماره ملی 091829038 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال آقای علی بصیری به شماره ملی 0919356702 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت 1 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا : تمامی اسناد و اوراق بهادار وتعهد آور موسسه با امضاء : رئیس هیات 
مدیره )آقای ذبیح اهلل س��خنور ( یا خزانه دار) آقای کاظم نصیر پور ( و مدیر عامل )آقای محمد قامتی ( همراه با مهرموسس��ه ، معتبر خواهد بود. 

اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار قدس به عنوان روزنامه اصلی برای درج آگهی های موسسه انتخاب گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )769382( 9ع

81
46
30

آگهی تغییرات شرکت جهان گرمای شرق سهامی خاص به شماره ثبت 21788 و شناسه ملی 10380372752    
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395,01,17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای محمدرضا 
بزرکار کدملی 0872179184 و محمود بزرکار کدملی 0872458598 و اصغر بزرکار کدملی 0872321932به سمت اعضای 
اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب و بازرس اصلی: خانم ملیحه پاکزاد تبریز کدملی 0939238322و بازرس 
علی البدل : خانم لیال رئوف یزدی کدملی 0939650134برای مدت یکس��ال تعیین گردیدند. روزنامه محلی قدس جهت 

درج آگهی و دعوت نامه های شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )769336(

9ع
81
46
27
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یکشنبه 27 بهمن  1398

 21 جمادی الثانی 1441 16 فوریه 2020   سال سی و سوم   شماره 9186

سیما و سینما

نگاهی به جشنواره فجر 38
چرخش از طبقه متوسط به طبقه پایین 

جشنواره فیلم فجر امسال بیش از سال های گذشته شاهد فیلم هایی بود 
که به زندگی طبقات پایین اجتماعی می پردازند. بیشــتر از دو سوم از 
فیلم های حاضر در فجر 38حول مسائل و داستان های این طبقه روایت 
می شود. این چرخش ســینمای ایران از طبقه متوسط به طبقه پایین 
می تواند به لحاظ اجتماعی و فرهنگی کامالً معنادار باشــد. طبق نظریه 
بازنمایی در حوزه مطالعات سینما، سینما بازنمایی کننده آن چیزی است 
که در متن واقعی جامعه رخ می دهد. بازنمایی، روایت شخصی فیلمساز 
است از آنچه در جامعه رخ می دهد یا جامعه از زاویه دید فیلمساز، بنابراین 
بازنمایی  بخش هایی از واقعیت را دارد، اما واقعیتی اســت که فیلمساز 

می فهمد و تصویر می کند.
بحران های اقتصادی چند ســال گذشته کشور بیش از پیش موجب از 
بین رفتن طبقه متوسط و گسترده و بزرگ شدن طبقه پایین شده است. 
ســینما نیز از این تغییرات متأثر بوده و ایــن اثرپذیری را در حرکت از 
فیلم های اجتماعی با محوریت زندگی طبقه متوسط به سمت فیلم هایی 
با توجه و تمرکز بر زندگی طبقه پایین اجتماعی نشان داده است. در این 
برهه از زمان، سینما به ابزار و تریبونی برای بازنمایی و نشان دادن زندگی، 

مصائب و رنج های طبقات پایین  اجتماعی تبدیل شده است.
در نقطه مقابل ســینما نیز می تواند بر جامعه و شکل گیری ناخودآگاه 
جمعی ما تأثیر داشته باشد. سینما با تصاویری که از ما به ما ارائه می دهد، 
دوباره ما را و ذهنیت جمعی مان را می ســازد. زمانی که سینما زندگی 
طبقات پایین اجتماعی را سوژه خودش می کند، نوعی خودآگاهی تازه 
نســبت به این طبقه در جامعه شــکل می گیرد. از این جهت بررسی و 
تحلیل اینکه سینما چطور این طبقه را نشان می دهد و تصویر می کند 
حایز اهمیت است. در این یادداشت قصد دارم توصیفی کلی از تصویری 
که در جشنواره  فجر امسال در 10 فیلم از طبقه پایین اجتماعی و مسائل 
آن ها ارائه شــد، داشته باشم. »ســه کام حبس« سامان سالور، »قصیده 
گاو سفید« بهتاش صناعی ها، »شــنای پروانه« محمد کارت، »تومان« 
مرتضی فرشباف، »دوزیست« برزو نیک نژاد، »کشتارگاه« عباس امینی، 
»مردن در آب مطهر« برادران محمودی، »خروج « ابراهیم حاتمی کیا، 
»خورشید« مجید مجیدی، »خون شد« مسعود کیمیایی و »تا حدودی 

مغز استخوان« حمیدرضا قربانی همگی دغدغه این طبقه را دارند.
البته همه این فیلم ها یک نوع نگاه به طبقه پایین ندارند. شاید بتوان گفت 
دو نوع دیدگاه متفاوت در این فیلم ها به چشم می خورد. بخشی از آن ها 
در عین حال که زندگی طبقات پایین اجتماعی را سوژه خود کرده اند، اما 
این افراد را قربانی محض شرایط نمی دانند، بلکه آن ها را افراد فعالی تصور 
می کنند که برای تغییر شرایط و سرنوشت خود دست به کار می شوند 
و تالش می کنند. حاتمی کیا در »خروج« اعتراض کشاورزان ستمدیده 
را به رئیس جمهور می برد. کیمیایی در »خون شــد«، در مقابل ظلم ها 
می ایستد و خانه )وطن( و خانواده اش را حفظ می کند. مجید مجیدی در 
»خورشید«، نوجوان داستان را به تالش و رسیدن به باور و آگاهی تازه از 

خودش و توانمندی هایش می کشاند.
اما باقی فیلم ها، افراد این طبقه را اســیر شــرایط می دانند، اسیرانی که 
راه برون رفتی از ســیاهی و تباهی زندگی شــان ندارند. تمام طول فیلم 
مرثیه سرایی غم آلود فیلمساز اســت، برای مردم این طبقه. مردمی که 
گرفتار اعتیاد، جنایت، فقر و قتل هستند. زندگی آن ها در فضایی چرک 
و کثیف نشان داده می شــود. رنگ های به کار رفته و میزانسن ها نوعی 
تیرگی و ناامیدی را به تصویر می کشــند. فضایی که نشانی از زندگی و 
شادابی ندارد. این فضاسازی مستعد ترس، جنایت و دلهره است. آدم ها 
در این فیلم ها یا جنایتکار و یا قربانی هستند. چنین تصویری از طبقات 
پایین اجتماع که در سه کام حبس، شنای پروانه، دو زیست، مردن در آب 
مطهر و کشتارگاه می بینیم، شاید منصفانه نباشد، چرا که افراد شریفی 
که در این طبقه اجتماعی با سالمت و کرامت زندگی می کنند را نادیده 
می گیرد. افراد در این فیلم ها نســبت به یکدیگــر بی رحم و ناجوانمرد 
هستند. دروغ و دورویی شیوه اصلی زیست آن هاست. این تصویری است 
که از ساکنان حاشیه شهر و طبقات پایین اجتماعی نمایش داده می شود. 
آن ها بلندپرواز و به دنبال یک شبه پولدار شدن هستند و برای این امر به 
هر جنایت و ظلمی نسبت به همدیگر و حتی خانواده خود دست می زنند. 
نکتــه قابل توجه این اســت که نحوه مواجهه این فیلم ها با مســائل و 
معضالت طبقات پایین اجتماعی، مواجهه ای فردی و اخالقی اســت. به 
این معنا که مقصر اصلی در داســتان ها خوِد فرد و بی اخالقی اش است. 
فیلم  این طور القا می کند اگر افراد اخالق مدارتر باشــند، مشکالت حل 
می شــوند. اگر گنده ال ت ها در »شــنای پروانه« کمتر طمع کنند، اگر 
»دوزیست«ها یکرنگ باشند، اگر مرد داستان »سه کام حبس« بیشتر 
به فکر خانواده اش باشــد و کمتر طمع کند، اوضاع درست می شود. این 
فیلم ها بســتر اجتماعی و تأثیر تبعیضات و ناکارآمدی های اجتماعی و 
سیاسی را بر رفتار و کنش های شخصیت ها نادیده می گیرند. بستِر زیست 
در طبقات پایین، ملتهب و آماده بروز بی اخالقی های بیشــتر است. در 
چنین بستری، اینکه صرفاً پیشــنهادات اخالقی داده شود )یا حتی در 
فیلم هایی مثل ســه کام حبس و مردن در آب مطهر همان پیشــنهاد 
اخالقی هم طرح نشود(، راهگشا نخواهد بود و به معنای نادیده گرفتن 

بخش بزرگی از مسائل است. 
تقلیل دادن مشکالت و بدبختی های طبقه پایین به جنبه های فردی و 
اخالقی نوعی جفا به آن هاســت. فیلم باید شرح دهد که چه شرایطی و 
چه بستر اجتماعی این افراد را به سمت بی اخالقی پیش می برد و آن را 

نقد کند. 
به طور کلــی می توان گفت این فیلم ها نقدی بر نظم اجتماعی موجود 
نیستند، بلکه صرفاً نقدی بر بی اخالقی های شخصی هستند. در نتیجه 
می توان گفت فیلم ســازان در عین حال که از پرداختن به مسائل طبقه 
متوســط به مسائل طبقات پایین اجتماعی چرخش داشته اند، اما نحوه 
مواجهه آن ها با معضالت این طبقه شبیه طبقه متوسط است. فیلمساز 
قصه طبقه پایین را با فرم طبقه متوســط روایت می کند و این نشــان 
می دهد درست است سینمای امسال چرخشی به سمت طبقات پایین 
داشــته، اما نوع نگاه و نوع آسیب شناســی اش، همچنان سبک طبقه 

متوسطی است!

 سیما و سینما/ زهره کهندل  جشنواره فیلم فجر 
در سی و هشتمین دوره برگزاری خود، هفته گذشته 
به ایستگاه پایانی رسید، اما حواشی آن همچنان ادامه 
دارد. از نادیده گرفتن برخی فیلم ها در میان نامزدها 
بگیرید تا حضور نیافتن عوامل فیلم »روز صفر« در 
مراسم اختتامیه با وجود برگزیده شدن در پنج رشته. 
اختتامیه جشنواره فیلم فجر امسال  کم حاشیه نبود 
و نظرات موافق و مخالف عده ای را نسبت به انتخاب 
برندگان سیمرغ در بخش های مختلف در پی داشت. 
درباره کم وکیــف برگزاری این دوره از جشــنواره 
فیلم فجر با دو صاحبنظر حوزه ســینما گفت وگو 
کردیم. رضا صائمی، منتقد سینمایی درباره کیفیت 
داوری های این دوره می گوید: باید بپذیریم داوری در 
هر جای دنیا نسبی است و نسبت به هر داوری، نقدی 
وجود دارد. ما هیــچ داوری عادالنه مطلقی نداریم. 
اگرچه کلیت اهدای جوایز خیلی دور از ذهن نبود، 
حتی اعالم فهرست نامزدها که اسامی قابل قبولی در 
بخش های مختلف اعالم شدند، اما در اهدای سیمرغ، 

سلیقه ها متفاوت است. 

 نادیده گرفتن جوادعزتی
با  ســینما  منتقد  ایــن 
اشــاره به فقــدان برخی 
اسامی در میان نامزدهای 
مختلــف  بخش هــای 
می گوید: جای جوادعزتی 
در »شنای پروانه« و هادی 
حجازی فر در »آتابای« با وجود بازی های بسیارخوبی 
که داشتند، در فهرســت نامزدهای بهترین بازیگر 
مرد خالی بود. با وجــود اینکه عزتی با پنج فیلم از 
پرکارترین بازیگران بود، ولی در »شنای پروانه« خیلی 
خوب درخشــید، حتی اگر سیمرغ نمی گرفت باید 
نامش در میان نامزدهای بهترین بازیگر مرد می بود. 

به گفته وی، رقابت در این بخش بســیار دشوار بود 
چون بازی های خوبی را از پیمان معادی، امیرجدیدی 
و حتی فرامرز قریبیان شاهد بودیم. اگرچه پیش بینی 
می شد سیمرغ به این بازیگر برسد، اما هیئت انتخاب، 
بازی چشمگیر پیمان معادی را در »درخت گردو« 
نادیده نگرفتند و ســیمرغ را بــه او دادند، اما بهتر 
بــود با یک دیپلم افتخار از قریبیان به عنوان بازیگر 
پیشکسوتی که پس از سال ها با نقشی متفاوت ظاهر 
شد و از دنیای بازیگری هم خداحافظی کرد، قدردانی 

می کردند. 
وی درباره بخش انتخاب بهترین بازیگر زن می گوید: 
معموالً در جشــنواره فیلم فجر، نقش های برون گرا 

و ملتهــب با ایفای نقش یک معتــاد یا خالفکار با 
بازی های گل درشــت مورد توجه قرار می گیرند در 
حالی که بازی های درون گرا، نقش آفرینی دشوارتری 
دارند، چون بازیگر باید به شخصیت برسد و تالش این 
نقش آفرینی ها معموالً کمتر به چشم می آید. ولی در 
انتخاب های امسال دیده شدند و مریم مقدم و نازنین 
احمدی در میان نامزدهای بهترین بازیگر زن بودند 
که یکی از آن ها سیمرغ گرفت. به نظرم معیارهای 
انتخــاب در این بخش به اســتانداردهای بازیگری 
نزدیک تر شــده بود.  صائمی معتقد اســت: جای 
جوادعزتی در »شنای پروانه« و هادی حجازی فر در 
»آتابای« در میان نامزدهای بهترین بازیگر مرد خالی 
بود، حتــی تالش حجازی فر در بخش فیلم نامه هم 
دیده نشــد.  وی ادامه می دهد: شاید یکی از دالیلی 
که فیلم ها و فیلم نامه هایی مانند آتابای دیده نشدند 
به خاطر بومی بودن آن هاست. گویی تولیدات بومی و 
غیرفارسی زبان، موجب جدی نگرفتن آن ها می شود.

 سینما جای  قهر کردن نیست
صائمی درباره تحریم جشنواره از سوی عده معدودی 
از ســینماگران همچون پیمان معادی می گوید: به 

نظرم این بازیگر جشــنواره را تحریــم نکرده بود و 
کسی را هم تشویق به حضور نیافتن نکرد، بلکه حال 
شــخصی خودش را توصیف کرده بود. ضمن اینکه 
حال شخصی او ربطی به کیفیت بازیگری اش ندارد. 
امســال داوران در این بخش بدون توجه به عوامل 
فرامتنی، نگاهی تخصصی داشته و به کیفیت بازی ها 

رأی دادند.
وی درباره حضور نیافتن عوامل فیلم »روزصفر« در 
مراسم اختتامیه به دالیل اعالم شده از سوی ملکان 
که گفته بود »به نشــانه اعتراض نسبت به داوری و 
کاندیدا شــدن برخی افراد معترض یا قهرکننده با 
جشنواره و پذیرفته شدن فیلم »خورشید« در بخش 
داوری با وجود دیر رسیدن آن، در مراسم اختتامیه 
شــرکت نمی کنیم« معتقد اســت: ســینما جای 

قهرکردن نیست، جای گفت و گوست.
صائمی اضافه می کند: وقتی از سینما و هنر صحبت 
می کنیم، باب گفت وگو باز می شود تا رویکرد قهرآمیز. 
اگر سعید ملکان در مراسم اختتامیه حضور می یافت و 
اعتراضش را پشت تریبون اعالم می کرد، تأثیر بهتری 
داشت تا اینکه عوامل فیلم به صورت گروهی در این 
مراســم حضور پیدا نکنند. به جای عدم حضور باید 

حضور معترضانه داشت. اگرچه صدا و سیما هم در 
اقدامی ناشایســت، بخشــی از پخش زنده مراسم 
را سانســور کرد در حالی که همــه این حرف ها در 

فضای مجازی به گوش مردم می رسد. 

  »ژانر« نقشی در گیشه ندارد
وی درباره کیفیت فیلم های این دوره از جشــنواره 
می گوید: قاعده مشــخصی در جشنواره فیلم فجر 
وجود دارد که هر ســال تکرار می شود. براساس این 
قاعده با کلی فیلم ضعیف، تعدادی فیلم متوسط و 
معدود فیلم خوب روبه رو هستیم. در تمام سال های 
جشنواره تعداد انگشت شــماری فیلم خوب و قابل 

بحث وجود داشت. 
به باور این منتقد سینمایی، مضامین فیلم های امسال 
کمی تلخ تر بود، اما با وجود اینکه ســال گذشــته 
فیلم های کمدی و تجاری زیاد داشــتیم، ولی فیلم 
اجتماعی تلخی همچون »متری شیش و نیم« که 
بهترین فیلم جشنواره فیلم فجر سال گذشته بود، 
فروش بســیار خوبی در گیشه داشــت. این فروش 
نشان داد که »ژانر« نقشی در گیشه ندارد بلکه »فیلم 
خوب« میزان اســتقبال مخاطب را تعیین می کند. 

امسال هم چهار، پنج فیلم اجتماعی خوب اما نسبتاً 
تلخ در جشــنواره حضور داشت که در گیشه موفق 
خواهند بود. مثالً فیلم »درخت گردو« یا »شــنای 
پروانه« جزو فیلم های تلخ هستند، اما حتماً فروش 

خوبی در گیشه خواهند داشت. 
وی  تأکید می کند: البته فروش خوب به معنای فیلم 
خوب نیست، اما به نظر می رسد چند فیلم این دوره 
از جشنواره، ظرفیت های خوبی برای درخشیدن در 

گیشه دارند که اتقافاً فیلم های کمدی نیستند. 

  انتخاب هایی غیراستاندارد
سعید مســتغاثی، منتقد 
سینمایی درباره این دوره 
از جشــنواره فیلــم فجر 
به خبرنــگار ما می گوید: 
دوره  ایــن  جشــنواره 
همچون ســال های قبل، 
کمتر از انگشتان یک دست فیلم قابل دیدن داشت 
و بقیه فیلم ها زیراستاندارد بوده و بسیاری از فیلم ها 

ضعیف بودند.
وی با بیان اینکه حاشــیه های جشــنواره امســال 
پررنگ تــر از متن بود، از اهمیت دادن به تحریمی ها 
بگیرید تا حذف فیلم های اعتراضی، یادآور می شود: 
داوری جشــنواره فجر مثل هر ســال غیرتخصصی 
بود و 7-8 نفر در 15-16 رشــته تخصصی تصمیم 
می گرفتند. چطور یک کارگــردان می تواند درباره 
جلوه هــای ویژه یا صدابرداری نظر تخصصی بدهد؟ 
این مورد فقط در جشنواره فیلم فجر دیده می شود و 

هیچ  جشنواره ای در دنیا این چنین نیست. 
به گفته او اگر جشــنواره هایی همچون اسکار، بفتا 
یا گلدن گلوب، انتخاب های نسبتاً استانداردی دارند 
به دلیــل تخصص هیئت های انتخاب آن هاســت. 
مستغاثی ادامه می دهد: انتخاب های جشنواره فجر 
امســال غیرتخصصی بود و این جدای از سفارش ها 
و محدودیت هاست. نتایج از چند روز قبل لو رفته و 
اعمال فشار و محدودیت ها در برخی رشته ها مشخص 

بود.
وی بــا بیان اینکه انتخاب کســانی که جشــنواره 
را تحریم کــرده بودند نوعی خودباختگی اســت، 
خاطرنشــان می کند: تمام حواشــی پیش آمده در 
جشنواره امسال قابل پیش بینی بود، چون درباره یک 
پدیده غیراستاندارد صحبت می کنیم که هر اتفاقی 
در آن ممکن اســت، ولی وقتی درباره اسکار حرف 
می زنیم با وجود ایدئولوژیک بودن و آمریکایی بودن 

این جشنواره، با پدیده استانداردی مواجه هستیم.
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با عبور از مرز فروش ۵ میلیارد تومان رقم خورد

»بنیامین« دومین انیمیشن پرفروش سینمای ایران

دورخیز برای فصل جدید

»کتاب باز« با مهران مدیری به پایان می رسد

قرعه کشی اکران موقتاً به نفع سینماست

امیدهای»فجر 38« در اکران ۹۹

 وضعیت گیشه در هفته کم رونق سینمای ایران

»جهان با من برقص« در صدر

سیما و سینما: انیمیشن»بنیامین« با عبور از مرز فروش 
5میلیارد تومان، دومین انیمیشن پرفروش سینمای ایران 

شد.
انیمیشــن سینمایی »بنیامین« با عبور از مرز فروش 5 
میلیارد تومان توانست رکورد جدیدی را برای خود ثبت 
کرده و لقب دومین انیمیشن سینمایی پرفروش  تاریخ 
ســینمای ایران را از آن خــود کند. این عنوان تا پیش 
از این به انیمیشن سینمایی »شاهزاده روم« اختصاص 

داشت.
»بنیامین« محصول مؤسســه پویانمایی »آینده نگار« به 
تهیه کنندگی مصطفی حســن آبادی و کارگردانی محسن 
عنایتی اســت. این فیلم کودک و نوجــوان که از 15 آبان 
 ماه توسط دفتر پخش »بهمن سبز« روی پرده رفته، تاکنون 

بیش از 600 هزار مخاطب در سینماها داشته است.
اســتقبال خانواده ها از این فیلم پس از گذشت سه ماه از 
آغاز اکران همچنان تداوم داشته و اکران آن در سینماهای 
سراسر کشور ادامه دارد. اکران انیمیشن سینمایی»بنیامین« 
در شهرهای بدون سینما نیز فروش بیش از ۲10 میلیون 

تومانی داشــته و با جذب 50هزار نفر مخاطب با استقبال 
خوبی روبه رو بوده است.

اکران این انیمیشــن در شــهرهای بدون سینما برعهده 
مجموعه عماریــار بوده و عالقه مندان بــرای نمایش این 
انیمیشــن در شهرهای خود می توانند با مراجعه به سایت 
www.ammaryar.ir برای ثبت نــام و تقاضای اکران 

اقدام کنند.

مهر: محمدرضا رضاییان، تهیه کننده مجموعه »کتاب باز« از 
حضور مهران مدیری در قسمت پایانی این برنامه خبر داد.

محمدرضا رضاییان با اشــاره به پخش قسمت های پایانی 
»کتاب باز« و حضور مهران مدیری در این برنامه بیان کرد: 
پنج قســمت دیگر از »کتاب باز« باقی مانده و قرار اســت 
مهران مدیری در آخرین قسمت این برنامه حضور پیدا کند.

 آشنایی با وجه دیگری از مهران مدیری
وی درباره حضور مدیری در این برنامه بیان کرد: این برنامه 
چهارشــنبه 30بهمن پخش می شود و به نظرم مخاطب با 
وجوه دیگری از مهران مدیری آشــنا می شــود که برایش 
تازگــی دارد. رضاییان اضافه کــرد: مخاطب در این برنامه 
وجهی از مهران مدیری را می بیند که تاکنون ندیده است. 
به نظرم در این برنامه می فهمیم چرا مدیری خواننده است 
یا چرا طنزپرداز قوی ای است و چطور در حوزه های مختلف 
ورود کرده و تقریباً در عموم آن ها هم موفق بوده است. در 
واقع این برنامه نوعی رمزگشایی از توفیقات مهران مدیری 

به وسیله مطالعه است.

  بهترین فصل »کتاب باز« بود
تهیه کننده »کتاب باز« درباره این فصل از برنامه و بازخوردها 
اضافه کرد: بازخوردهای این فصل خوب بود و حتی می توان 
گفت بهترین فصل »کتاب بــاز« بود. بخش های مختلفی 
داشتیم که این فصل به برنامه اضافه شد و »کتاب باز« به 
پختگی کاملی رســیده بود که توانست ذائقه های زیادی را 
پوشــش دهد.وی درباره فصل جدید »کتاب باز« بیان کرد: 
سیاست شبکه این است که »کتاب باز« را در نیمی از سال 
روی آنتن داشــته باشــد، پیش از این درباره فصل جدید 
»کتاب باز« صحبت شده بود و محمد احسانی، مدیر شبکه 

نسیم اقبال دارد که ادامه یابد.
این تهیه کننده همچنین درباره تغییر مجری در فصل جدید 

نیز گفت: سروش صحت هویت »کتاب باز« شده و باید با او 
ادامه داد. ما سه فصل با او کار کرده ایم و مخاطب به او عادت 
کرده است. دلیلی ندارد مجری برنامه ای را که برند می شود 
دائم تغییر داد، چون این برنامه بخشــی از زندگی او شده 
اســت. وی درباره بازگشت دوباره »کتاب باز« تصریح کرد: 
کار ما در »کتاب باز« تمام نمی شــود. دفتر برنامه مشغول 
کار است و سردبیری سوژه یابی را انجام می دهد. فقط ممکن 
است بازه زمانی کوتاهی استراحتی داشته باشیم و بعد دوباره 
کار را شــروع کنیم. ما در هر فصل تقریبــاً حدود 100 تا 
1۲0 قســمت برنامه داشته ایم و این میزان از برنامه نیاز به 

پیش تولید جدی دارد.
رضاییان در پایان درباره فعالیت جدی »کتاب باز« در حوزه 
مطالعه و کتاب در عین تالش برای جذاب بودن اظهار کرد: 
ما در هر فصل خیلی فکر کردیم که چه کار می توان کرد که 
موضوع سخت و خشکی مثل کتاب را از این فضا دور کنیم 
و این خشکی و سخت خوانی در ذهن مخاطب نباشد تا به 
راحتی ســمت کتاب برود. حتی برای پدر و مادرها بخشی 
داریم که نسخه بپیچیم و یا خواهش می کنیم که چه کتابی 
را برای بچه ها تهیه کنند. تالش کردیم در هر فصل تغییراتی 
داشته باشیم که هم مخاطب عام می تواند برنامه را تماشا 
کند و هم مخاطب حرفه ای و کتاب باز که به شکل تخصصی 

دنبال محتوای جدی است.

مهر: علی ســرتیپی، مدیرعامل شرکت پخش »فیلمیران« 
گفت: قرعه کشــی اکران می تواند به نفع شرایط فعلی سینما 
باشــد. علی سرتیپی، تهیه کننده سینما و مدیرعامل شرکت 
پخش »فیلمیران« گفت:خوشــبختانه در سی وهشــتمین 
جشنواره فیلم فجر فیلم های خوبی داشتیم و واقعاً امیدوارم 

که اکران خوبی هم در سال آینده داشته باشیم.
وی بیان کرد: این دوره از جشــنواره، جشــنواره بدی نبود و 
در آن فیلم هــای قابل توجهی از جملــه »خوب، بد، جلف ۲: 
ارتش ســری«، »درخت گردو«، »خروج«، »شــنای پروانه«، 
»روز صفر«، »آبادان یازده 60« و»روز بلوا« از جمله فیلم هایی 
بودند که می توانند در اکران جواب مناسبی از مخاطب بگیرند 
و مخاطب را به سینما بکشانند. این تهیه کننده سینما تأکید 
کرد: البته خارج از فیلم های حاضر در جشنواره نیز، تعدادی 
فیلم هست که آن ها هم آثار خیلی خوبی هستند و می توانند 
در اکران مورد استقبال قرار گیرند. در نتیجه اگر سیاست های 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی به خوبی اجرایی شــود، 
می توانیم شــاهد اکران های خوب باشیم. وی ادامه داد: شاید 
برخی از فیلم های امســال تلخ هستند، اما تکنیک و ساختار 

خوبی دارند و می توانند مخاطب را راضی نگه دارند. مدیرعامل 
شــرکت پخش فیلمیران درباره ایده قرعه کشی فیلم ها برای 
اکران عمومی توضیح داد: فکر می کنم در شرایط فعلی اکران، 
قرعه کشــی کردن فیلم ها به نفع شرایط فعلی سینماست و 
می تواند بهترین روش باشد. هر چند قرعه کشی از نظر اصولی 
کار درستی نیست، اما می تواند برای مدت کوتاهی قابل قبول 

باشد.

سینماپرس: در هفته کم رونق گیشه های سینمای ایران، دو 
فیلــم »مطرب« و »جهان با من برقص« رقابت نزدیکی برای 

عنوان پرفروش ترین فیلم هفته با هم داشتند.
براســاس آمار و اطالعات ارائه شده در سامانه فروش سینمای 
ایران، در هفته ای که گذشــت )18 تا ۲5 بهمن ماه 13۹8( 
گیشه سینماهای کشور روزهای کم رونقی را پشت سرگذاشتند.

براســاس این گزارش، دو هفته پیش و در بازه زمانی یازدهم 
تا هجدهم بهمن ماه، ۴30 هزار تماشاگر به سالن های سینما 
رفتند تا مجموع فروش ســینماهای کشور در آن هفته به ۴ 
میلیارد و 775میلیون تومان برسد، این رقم در هفته گذشته با 

حدود ۴0درصد کاهش همراه بود.
از هجدهم بهمن تا پیش از ظهر )۲5 بهمن( مجموع فروش 
ســینماهای کشــور به رقم 3میلیارد و 300 میلیون تومان 
رسید. این میزان فروش حاصل حضور ۲7۲هزار مخاطب در 
سالن های سینماست.بخشی از این کاهش آمار تماشاگران را 
می توان به برگزاری جشنواره فیلم فجر و درگیر بودن مخاطبان 
با این جشنواره دانست. به همین دلیل است که به طور معمول 
بازه زمانی بهمن  ماه تا نیمه اسفند روزهای مرده اکران سینمای 

ایران به حساب می آیند.
 در هفته گذشــته فیلم »جهان با من برقص« به کارگردانی 
سروش صحت با 717 میلیون تومان پرفروش ترین فیلم هفته 
بود. با فاصله ای بسیار نزدیک از این اثر»مطرب« به کارگردانی 

مصطفی کیایی با 715 میلیون تومان فروش قرار دارد.
مجموع فروش فیلم مطرب به 37میلیارد و 750 میلیون تومان 
رسیده و در آستانه رســیدن به رکورد فروش فیلم »هزارپا« 
به عنوان پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای ایران است. فیلم 
سینمایی هزارپا به کارگردانی ابوالحسن داوودی سال گذشته 

38 میلیارد و ۴8 میلیون تومان فروش را تجربه کرد.
کمدی »زیرنظر« به کارگردانــی مجید صالحی با رقم 507 
میلیون تومان ســومین فیلم پرفروش هفته است و »چشم و 
گوش بسته« دیگر کمدی این روزهای سینمای ایران با ۴00 

میلیون تومان فروش هفتگی پشت سر آن قرار دارد.
فیلم ۲3 نفر به کارگردانی مهدی جعفری در هفته گذشــته 
160میلیون تومان فروش داشــت تا پنجمین فیلم پرفروش 

هفته کم فروغ سینمای ایران باشد.
در ادامه میزان فروش فیلم های در حال اکران سینمای ایران 

در هفته گذشته را از نظر می گذرانید:

  جهان با من برقص/ ۷۱۷ میلیون تومان
   مطرب/ ۷۱۵ میلیون تومان
   زیرنظر/ ۵۰۷ میلیون تومان

   چشم و گوش بسته/ ۴۰۰ میلیون تومان
   ۲۳ نفر/ ۱۶۰ میلیون تومان

   جان دار/ ۱۲۲ میلیون تومان
   منطقه پرواز ممنوع/ ۹۴ میلیون تومان

   اژدر/ ۵۸ میلیون تومان
   یادم تو را فراموش/ ۱۸ میلیون تومان

   امیر/۱۲میلیون تومان
   آشفته گی/ ۸ میلیون تومان

   بی وزنی/ ۸ میلیون تومان
   قطار آن شب/۷ میلیون تومان

   دوئت/ ۶میلیون تومان
   اولین امضا برای رعنا/ یک میلیون تومان

بررسی کارنامه سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر از نگاه منتقدان سینمایی

سینما جایی برای گفت وگو است نه قهرکردن


	9 new
	10-11 new new new
	12

