
فقط مساجد کرونا دارد؟!

جمعه: در جمع دوســتانه مان صحبت از اردوهــای جهادی و ذکر خاطرات 
و تجربیات شــد. هر کس چیزی می گفت و یک نفــر کتاب خوار هم از هر 
منطقه متناسب با بحثمان کتابی معرفی می کرد. ما از ساخت »ابرخشت« در 
روستای برزش آباد گفتیم و او کتاب »تنها دویدن« نادر خلیلی را معرفی کرد، 
از سیستان و بلوچستان حرف زدیم و او کتاب »بر تبعید« را معرفی کرد. من 

فکر می کنم حضور چنین افراِد کتاب بازی در هر جمعی الزم و واجب است!

شنبه: چند هفته پیش کتاب »دریادل« را به یکی از دوستانم معرفی کرده 
بودم. امروز به صورت اتفاقی دیدمش. به خاطر معرفی کتاب بسیار تشکر کرد و 
گفت: »بعد از خواندن این کتاب به خودم گفتم خانم دهقانی از همه  همسران 
شهدا بیشتر زجر کشیده تا اینکه کتاب در حسرت یک آغوش به دستم رسید 

و نظرم عوض شد«.

یکشنبه: خادمان هیئت نوجوانانمان از دو ماه پیش برنامه چله زیارت عاشورا 
برداشــتند تا شهدا امسال هم دعوتمان کنند. با شیوع خبر کرونا و احتمال 
تعطیلی راهیان نور اما هنوز هم مصرانه برنامه خود را ادامه می دهند و ایمان 

دارند شهدا بخواهند درست می شود.

دوشنبه: از امشب مسجد محلــه ما به بهانه کرونا چایی بعد از نماز و دعا را 
تعطیــل کرد. امام جماعت راضی، هیئت امنا راضی، خادم از همه راضی تر و 
مردم هم احتماالً راضی. ولی من ناراضی ام. چون معتقدم چای مســجد هم 
مثل چای روضه شفاســت. هر دو به نیات توحیدی دم می کشند. در ضمن 
ویروس از چایی منتقل می شود ولی از ُمهر منتقل نمی شود؟ از زیارت نامه ها 
منتقل نمی شود؟ از فرش منتقل نمی شود؟ همیشه آسان ترین راه بهترین راه 
نیست. لیوان یک بار مصرف و قند بسته بندی شده راه حلی است برای چای 
مسجد و هیئت. هم مسائل بهداشتی رعایت شده است هم از اعتقادات و رسم 

و رسوممان کوتاه نیامده ایم. 

سه شنبه: امروز در جســت وجوهای اینترنتی در حال تحلیل های مختلف 
در مــورد ویروس کرونا بودم که برادر کوچکم گفت: »می بینید یک ویروس 
کوچولو چه بالیی ســر ملت میاره. چقــدر آدم ضعیفه«! زیر لب آیه »خلق 
االنسان ضعیفا« را خواندم و تمام صفحات مرورگر را بستم و نت را قطع کردم. 

بهترین تحلیل را برادر کوچکم داشت.

چهارشنبه: طبــق روال همیشه امروز برای نوشتن این یادداشت به مسجد 
محلمان رفتم. پس از نماز، متولی مســجد از کم شدن جمعیت مسجد ناله 
می کرد و می گفت: »من موندم طرقبه شــاندیز و شــمال کرونا نیست، فقط 
مســاجد کرونا داره که ملت این قدر می ترســند«؟ پاسخ دادم: »از ماست که 
برماست، چقدر برای جذب مردم به مسجد و فهم جایگاه مسجد کار کردیم 
که حاال توقع داریم ملت مسجد بیایند. در شرایط عادی هم فقط پیرمردها این 
مسجد میان حاال تو این شرایط شما توقع دارید مسجد پر بشه«؟ حرفم را قبول 
کرد و جوابی برای آن نداشت. بعد هم در کمال احترام از مسجد بیرونم کرد 
تا درِ مسجد را ببندد! در نهایت مجبور شدم این یادداشت را در اتاقم بنویسم.

 قدس زندگی خوِد آمریکایی ها معتقدند ماجرای »مک 
فارلین« یکی از بزرگ ترین فجایع سیاسی تاریخ کشورشان 
محسوب می شــود. ماجرایی که بازیگران اصلی آن یک 
دالل اســلحه ایرانی و یک سیاســتمدار تقریباً گمنام به 
نام »محســن کنگرلو« بودند. مردی که باوجود گمنامی 
نسبی اش، سوابق مبارزاتی زیادی در دوران پیش از انقالب 
دارد. اصالً به لطف همین سوابق هم بود که در سال های 
پس از انقالب تبدیل به یکی از چهره های شاخص سیاسی 
در کشورمان شد، سازمان فجر اسالم را پایه گذاری کرد و 
به جایی رسید که مسئوالن وقت، مدیریت پروژه بزرگی به 

نام مک فارلین را به عهده او گذاشتند.
محسن کنگرلو که خیلی ها او را یکی از بنیان گذاران سپاه 
پاسداران اســالمی هم می دانند اما روز گذشته به دلیل 
مشکالت ریوی دارفانی را وداع گفت. به همین بهانه شاید 
زیاد بیراه نباشــد اگر نگاهی بیندازیم به ماجرای پرفراز و 
نشیب رســوایی مک فارلین که خیلی ها معتقدند تاریخ 

آمریکا را در یک چشم به هم زدن زیر و رو کرد. 

 انجیل مقدس با امضای ریگان
چهــارم خــرداد 1365 بود که هواپیمــای حامل رابرت 
مک فارلین، مشاور امنیت ملی ریگان و الیور نورث، عضو 
شــورای امنیت ملی آمریکا در تهران به زمین نشســت. 
نمایندگان آمریکایی، کیکی را به همراه داشتند در شمایل 
کلید تا نشانه ای باشد از گشایش باب روابط میان دو کشور 
و همچنین یک قبضه تپانچه و یک جلد انجیل مقدس که 
با امضای یادگاری  همراه بود به خط رونالد ریگان و خطاب 

به رهبر ایران.
هدیه اصلی برای ایرانی ها اما نه کیک و کلید و انجیل، که 
تسلیحات نظامی موردنیاز ایران بود. در میانه جنگ با عراق، 
تسلیحاتی همچون موشک های هاگ، تاو و المپ های رادار 
همراه با هیئت سیاســی آمریکایی، وارد ایران شده بود. 
فروش این تسلیحات به ایران هم پیرو مذاکراتی صورت 
می گرفت که منوچهر قربانی فر – در مقام یک دالل اسلحه 
– و محسن کنگرلو – در مقام خریدار – انجام داده بودند. 
داستانی که بعدها اکبر هاشمی رفسنجانی، فرمانده وقت 
جنگ، آن را چنین روایت کرد: »شروع قضیه مک فارلین 
نامه ای است که آقای قربانی فر به آقای کنگرلو می نویسد 
که آن موقع مشاور نخست وزیر موسوی بود. قربانی فر ]که 
دالل اســلحه بود[ به آقای کنگرلو می گوید: جلسه ای در 
خانه »دول« )از سران جمهوری خواه( بود که ریگان و بوش 
پدر هم در آن جلسه بودند. در آن جلسه می گویند از عراق 
حمایت می کنیم و اگر پیروز شــود، سودش را شوروی ها 
خواهند برد. بنابراین بهتر است از جنگ استفاده و به ایران 
کمک کنیم چون ایران شکســت نمی خورد، پس خوب 
است که در این پیروزی سهم داشته باشیم... به هر حال 
وقتی که این نامه به آقای کنگرلو می رسد، به ما می گوید و 

ما هم در جلسه سران قوا بحث می کنیم«. 
اگر تا پیش از مطرح شدن پیشنهاد قربانی فر، کشورمان 
مجبور بــود به دلیــل تحریم های تســلیحاتی آمریکا، 
ســالح های موردنیازش را با چندبرابــر قیمت اصلی از 
بازارهای سیاه تهیه کند، حاال می توانست به طور مستقیم 
از بزرگ ترین تولیدکننده سالح در دنیا، خرید کند. البته 
مسئوالن کشورمان به آمریکا وعده داده بودند که در ازای 
سر گرفتن معامله تسلیحاتی، برای آزادسازی چند گروگان 
آمریکایی که در اســارت حزب اهلل لبنان بودند، پادرمیانی 
کنند. از طــرف دیگر آمریکایی ها هم قصد داشــتند با 
درآمدی که از طریق معامله با ایران کســب می کنند، به 

ضدانقالبیون »کنترا« در نیکاراگوا کمک مالی کنند. 

 اینجا کرملین نیست
محاسبات مک فارلین و الیور نورث که برای باز کردن باب 
مذاکره به ایران آمده بودند اما در همان روزهای اول در هم 
شکست، چون مقام های ایران هیچ جوره حاضر نشدند با 
طرف آمریکایی دیدار کنند. البته رونالد ریگان بعدها مدعی 
آن شد که تهران و واشنگتن پیش از سفر مک فارلین به 
ایران، 18 ماه مذاکره را پشــت سر گذاشته اند که آیت اهلل 
خامنه ای، رئیس جمهور وقت ایران این طور پاسخ این ادعا 
را داده بودند: »تماس آمریکا با مقام های ایرانی در 18 ماه 
گذشــته به هیچ وجه صحت ندارد و شاید  آن ها مذاکره 
با دالل های اســلحه را تماس بــا مقام های ایرانی قلمداد 

می کردند«.
بــا تمام این تفاســیر، مک فارلین پــس از ورود به 
تهران، زمانی که خواســتار مالقات با رئیس جمهور 
ایران شد و خود را حامل پیام رونالد ریگان معرفی 
کرد، با درهای بســته دیپلماســی روبه رو شد. اما 
نه تنها رئیس جمهــور ایران به مذاکره با مک فارلین 
آمریکایی ننشســت که برای دیپلمــات آمریکایی 
درهای مذاکره به سوی نخست وزیر و رئیس مجلس 
ایران نیز بسته بود. در نهایت تنها دکتر محمدعلی 
هادی و فریدون وردی نــژاد بودند که به ترتیب به 
نمایندگی از مجلس و سپاه به مذاکره با نمایندگان 
رئیس جمهور آمریکا نشستند. مک فارلین اما آن قدر 
متعجب شــده بود کــه چهره در هم بکشــد و به 
ایرانی ها بگوید: »شانس در خانه شما آمده است؛ در 
حالی که فضای شــما در تصرف هواپیماهای عراقی 
اســت، ما آمده ایم تا مشــکالتتان را حل کنیم، اما 
شــماها این طور با ما عمل می کنید؟ من اگر رفته 
بودم روســیه که پوست بخرم، گورباچف روزی سه 
بار با من مالقات می کرد؛ شــما چه جور آدم هایی 
هســتید که نماینده مخصوص رئیس جمهور آمریکا 
آمــده و با این حال یک کالم حاضر نیســتید با آن 

صحبت کنید؟«
امام هم بعدها در پاســخ به مک فارلین این طور واکنش 
نشان دادند: »آن کس که ادعا می کند اگر من به شوروی 
رفته بودم رئیس شوروی سه مرتبه به دیدن من می آمد، 
گمان می کند اینجا هم شوروی است. اینجا کشور اسالم 

است. اینجا، نه کرملین... بلکه کشور رسول خداست«.

 ردپای مهدی هاشمی
مســئوالن وقــت کشــورمان کــه معتقــد بودند 
آمریکایی ها ســالح ها را به قیمتــی باالتر از قیمت 
واقعــی به آن ها فروخته انــد، از 21 میلیون دالری 
که بنــا بود بپردازند، فقــط 14 میلیون دالر آن را 
پرداخت کردند. قربانی فر که دالل اصلی این معامله 
بود اما مدعی شــد بقیه پول را هم از جیب خودش 
به آمریکایی ها پرداخته اســت تــا آن ها ناراضی از 
پای معامله بلند نشوند! آقای دالل پس از پرداخت 
پول بــه آمریکا، به دالیل تقریباً نامشــخصی فایل 
مکالماتش بــا نماینده دولت ایران یعنی محســن 

کنگرلو را به بیت آقای منتظری می فرستد.
»سید مهدی هاشمی« هم که یکی از نزدیکان آقای 
منتظری در آن ســال ها بود، فایل های صوتی را در 
اختیار می گیرد و آن ها را برای یک هفته نامه لبنانی 

به نام »الشراع« ارسال می کند. 

 ایران گیت
یازدهم آبان  1365، مجله »الشــراع« لبنــان، از طریق 
مدارکی که مهدی هاشــمی در اختیارشــان قــرار داده 
بود، جزئیات سفر مخفیانه مک فارلین به ایران و معامله 

تسلیحاتی میان آمریکا و ایران را به چاپ رساند.
هرچند بالفاصله پس از این افشاگری رسانه ای، در داخل 
ایران موج انتقادها از معامله مخفیانه با آمریکا باال گرفت اما 
از آنجایی که در این معامله، ایران تحریم ها را دور زده بود 
و در ازای آن هم هیچ چیز به آمریکایی ها نداده بود، انتقادها 

خیلی زود فروکش کرد.
در آمریکا اما اوضاع طور دیگری رقم خورد. رگ ملی گرایی 
بسیاری از آمریکایی ها که احساس می کردند کشورشان به 
شکل ناجوری در ماجرای مک فارلین بازی خورده است، 
حســابی باال زده بود و کاخ ســفید با بحرانی روبه رو شد 
کــه خیلی ها آن را در حد و اندازه های بحران »واترگیت« 

می دانستند.
مک فارلین، رســوایی دیگری بود برای جمهوری خواهان 
آمریکا؛ به همین خاطر بسیاری از منتقدان آن را »واترگیت 
دوم« نامیدنــد و عده ای دیگری هــم آن را »ایران گیت« 
خواندند. آمریکا طعم شــیرین فروش تسلیحات به ایران 
را چشــیده بود در حالی که دیگر کشــورها را از فروش 
تسلیحات به ایران منع می کرد و یک دیپلمات آمریکایی 
را با کیک و کلید دوســتی به ایران فرستاده بود، درحالی 
که همپیمانانش را تهدید می کرد که حق ندارند با ایران 
رابطه ای برقرار کنند! سیاست یک بام و دو هوا، کار دست 

آمریکایی ها داده بود.

 رئیس جمهور تفلون!
در 25 نوامبر، رونالد ریگان دســتور تشــکیل کمیته ای 
حقیقت یاب را به ریاست »جان تاور« وزیر اسبق خارجه 
آمریکا ابالغ کرد. بررســی عملکرد اعضای شورای روابط 
خارجی در 50 سال گذشــته هم در رأس خواسته های 

ریگان بود.
در 26 فوریه، گزارش نهایی کمیسیون با توجه به اظهارات 
80 شاهد، منتشر شد. با وجود اعالم اشتباه های مقامات 
عالی رتبه آمریکایی در این معامله ها، گفته شد ریگان در 
جریان ابعاد ماجرا و ارسال کمک به ضدانقالبیون »کنترا« 
نبوده اســت. البته در این گزارش از بی توجهی ریگان به 
عملکرد شورای روابط خارجی، انتقاد های زیادی شده بود.

در 18 نوامبر سال بعد، نمایندگان کنگره که بیشتر 
دموکــرات بودند، گزارش دیگری را منتشــر کردند 
که در آن، انتقادهای بســیار زیادی به ریگان شــده 
بود. ریگان در مقابل، تأســف عمیــق خود را از این 
ارتباطات محرمانه با ایران اعالم کرد و تا ســه ماه در 
برنامه های تلویزیونی حاضر نشــد. در نهایت ریگان 
مســئولیت همه ایــن اتفاقــات را پذیرفت و گفت 
اظهارات گذشــته اش در مورد اینکــه چنین معامله 
تســلیحاتی ای در برابــر آزادی گروگان هــا صورت 
نگرفته، نادرست بوده اســت. همزمان نظرسنجی ها 
نشان داد محبوبیت ریگان از 67 درصد به 46 درصد 
رســیده است و در آن دوره برچسب »رئیس جمهور 

تفلون« به او نسبت داده شد.
بعدها آمریکایی های مرتبط بــا این افتضاح با عفو بوش 
پدر روبه رو شــدند و تنها »بیل بریدان« به علت سرقت 
30میلیون دالر از پول های ارســال شده برای کنتراها، به 
زندان محکوم شــد تا سرانجام پرونده این رسوایی بسته 

شود.
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جدال حساس گل محمدی با شاگردان سابقش در آزادی

شهرخودروخسارتمیگیرد؟

رئیس فدراسیون: به کسب دو سهمیه المپیک امیدواریم

بوکسورهایایران
پرقدرترفتند

از شایعه استعفای مجیدی تا مدیرعاملی فتح اهلل زاده

جنگقدرت
بالیجاناستقالل

 سینا واحد

نامه فرهنگ

یادداشت های چرخدار

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir

دوچرخه سواران  در اقلیت هستند

کارم در روزنامه تمام شــده بود و داشتم در شروع شب مشهد، رکابزنان 
به سمت خانه می رفتم. طبق معمول برای رفتن به خانه، مسیر دوچرخه 
را انتخاب کرده بودم. از این بابت خوشــحالم که بخشی از مسافت خانه 
تا روزنامه مسیر دوچرخه دارد. داشتم به صدای شهرام ناظری در آلبوم 
»گل صد برگ« گوش می دادم که می خواند: »گل صد برگ فرو ریخت 
به پیش تو ز خجلت/ که گمان کرد که او هم رخ رعنای تو دارد« و لذت 
می بردم که چشمم به جوانی افتاد که دوشادوش من رکاب می زد. البته 
او آن طــرف میله ها بود و خارج از مســیر دوچرخه و من این طرف. به 
شدت رکاب می زد. سرعتم را کم کردم و گفتم: »این مسیر دوچرخه رو 
برای من و شــما درست کردن. حیِف از این مسیرکه استفاده نمی کنی. 

اون طرف هیچ امنیتی نداره با این سرعت ماشین ها و موتورها«.
مرد جوان جواب داد: »از شروع خیابون نیومدم. چند خیابان باالتر وارد 
این خیابون شــدم اینجا هم جایی باز نیســت که وارد مسیر دوچرخه 
بشــم.« گفتم: »این 30-20 ســانت دوچرخه رو بلند کن و بذارش این 

طرف حیف این جوری جونت رو به خطر بندازی«.
مرد جوان گفت: »درســت می گین ممنون که به فکــر جونم بودین«. 
از مرد جوان تشــکر کردم و تندتر رکاب زدم تا زودتر به خانه برســم. 
حس خوبی داشــتم. بی تفــاوت از کنار یک اتفــاق خطرناک برای یک 
دوچرخه ســوار نگذشته بودم. این حس بارها در این سال ها سراغم آمده 
اســت. با خودم فکر کردم کار درســتی انجام دادم. ما دوچرخه سوارها 
اقلیت این ســرزمین هستیم. از آن اقلیت هایی هستیم که باید خودمان 
هوای خودمان را داشته باشیم، پس نباید بگذاریم جان دیگران به خطر 
بیفتد. باید نشــان بدهیم دلمان برای همدیگر می تپد هر چه باشــد ما 
آدم هایی هســتیم که هــوای خودمان و شــهرمان را داریم، پس نباید 

بی تفاوت از کنار دوستان دوچرخه سوارمان بگذریم.
آغاز شــب مشهد بود و من دوباره حس خوبی داشتم از اینکه رکاب زده 

بودم و حواسم به دیگران هم بوده است.

محسن ذوالفقاری

ملکه عروس کش
دو پاداش میلیون دالری برای دو خدمتکار درجه یک! خدمتکار نخســتین، 
کرمیت روزولت بود که طراح و نقشــه ریز کودتای 28 مرداد بود و خدمتکار 
دوم، سرهنگ زاهدی- که بعداً به سرلشکری ارتقای درجه پیدا کرد- که مدیر 
اجرایی و خیابانی کودتا بود؛و پس از کودتا چندی نخست وزیر شاه هم شد و 

سپس به سوئیس رفت و به استراحت بی پایان مشغول شد.
این پاداش چشمگیر و سنگین برای چه بود؟ جناب روزولت که مأمور عالی رتبه 
و باتجربه سازمان سیا بود و جناب زاهدی هم که عضو ارتش شاهنشاهی ایران! 
هــر دو مأمور و خدمتکار، به دنبال وظیفه ســازمانی خویش بودند و اگر هم 
موفق شدند رضایت رؤسای خویش را جلب کنند، این پاداش نجومی را توجیه 
نمی کند و...!؟ داستان پاداش برمی گردد به سفره  بی پایان نفتی که از دستان 
ملت ایران و دولت مصدق، با یک کودتای خونین ربوده شد و در اختیار طبقه 
مالکان سیاست و پول و بانک قرار گرفت و این طبقه به تجربه دریافته اند که 
باید به خدمتکاران خوش کار، دستمزدهای چشمگیر و نفس بر داد تا دیگران 
بداننــد ارزش خدمتکار بودن برای معبد بزرگ دزدان جهانی نفت چقدر و تا 

چه اندازه است!
یکی از اعضای دائم این معبد مخوف پرثروت »ملکه الیزابت« ملکه  عروس کش 
انگلیس اســت که بر اساس سنت های سلطنتی انگلیس، جنگ و صلح و نیز 
کودتای سیاســی درجه یک، در حوزه  اختیارات او است  و اوست که تصمیم 

نهایی را می گیرد.
بنابراین، آشکار است که حمله  براندازانه و محوکننده علیه دولت ملی مصدق 
با آگاهی و اجازه  این ملکه عروس کش انجام گرفته است و این، دست پنهان 
شــده  ملکه  انگلیس اســت که پس از موفقیت کودتای 28 مرداد از طریق 
واســطه های شرکت های نفتی، به چاه های نفت ایران زمین می رسد و ربایش 
و دزدی ثروت ایرانیان، در زیر چشم بی احساس و بی غیرت پادشاهی پهلوی، 
آغاز می شود و معبد جهانی دزدان نفت، بر کوهی از ثروت و قدرت، دسترسی 
می یابد. به ســخن دیگر، بخش بزرگی از ثــروت 100 میلیارد دالری ملکه  
عروس کش، از جیب نازنین و مظلوم ایرانیان، دزدیده شــده و به اســم ملکه 

الیزابت درآمده است.
چرا تعریف کودتا را بر اساس واقعیت های تاریخی و سرزمینی عوض نمی کنیم 
و تعریفی انقالبی از کودتای 28 مرداد، در جغرافیای ذهنیت ملی و ارزش های 
وطن خواهانه، ارائه نمی کنیم! کودتای 28 مرداد 32، تنها علیه سازمان سیاسی 
و ملی و محو دولت مصدق نبود؛ بلکه علیه همه مردم و جیب همه  آنانی که 
در آن دوره، ایران و ایرانی را شــکل داده بودند؛ بود. سقوط سازمان سیاسی 
میهن و جامعه، گرچه نتیجه  ظاهری و رسانه ای کودتا به شمار می رود، اما باطن 
حقیقی کودتا عبارت از این ماجرای زشت و ضد میهن است که دست های پلید 
دزدان بزرگ کره خاکی را به تمامیت سفره  ثروت و دارایی هر که خود را ایرانی 
می نامد و به این وطن احترام می گذارد، باز کرد و بستر پنهان غارت و یغماگری 

را فراهم آورد! آیا سکوت در برابر این غارت، نشانه  قدرت است یا ضعف؟
آیا صدای پرغیرت و پرقدرتی در فضای حق گرایی ایران منتشر خواهد شد و 
امواج متالطم و تکان دهنده  آن را به معبد دزدان جهانی خواهد رساند و در 
کنار کلمه  ملکه عروس کش، کلمه دزد جیب نازنین ایرانیان را اضافه خواهد 

کرد؟.... »ملکه عروس کش دزدی جیب ایرانیان«.

گفت وگو با تهیه کننده»بنیامین« دومین انیمیشن پرفروش سینمای ایران

شرایطاکرانفیلمهایکودکونوجوانمناسبنیست

نگاهی به  رسوایی »مک فارلین« به بهانه درگذشت محسن کنگرلو

قمار نافرجام  یانکی ها
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سینا حسینی: پس از پایان جلسه مجمع باشگاه استقالل 
با حضور وزیر ورزش و جوانان کاماًل قابل پیش بینی بود 
که سرنوشت مدیرعامل باشــگاه مشخص شود، هرچند 
خیلی ها تالش کردنــد این اتفاق رخ ندهــد اما اعضای 
هیئت مدیره به توصیه وزیر، علی فتح اهلل زاده را به عنوان 
مدیرعامل باشگاه اســتقالل انتخاب کردند، اسماعیل 
خلیل زاده سرپرست پیشین باشــگاه استقالل به دلیل 
بیماری همسرش بنا داشت از ادامه کار انصراف دهد اما 
فتح اهلل زاده اجازه نداد او کنار بکشد به همین دلیل وی 
دوباره به عنوان رئیس هیئت مدیره استقالل انتخاب شد.

 جنگ موسوی و مجیدی
در این میان اما آشوب آفرینی موســوی آرامش نسبی 
هیئت مدیره را به هم زد چون او دوست داشت در پازل 
مدیریتی باشگاه نقش کلیدی را ایفا کند اما تکروی های 
روزهای اخیر وی سبب شد وی پایگاه خود میان هیئت 
مدیره را از دســت بدهد تا حدی که فرهاد مجیدی هم 

پشت او را خالی کرد تا موسوی تنهاتر از همیشه شود.
موسوی به دنبال این بود سعید رمضانی را از کار برکنار 
کند و به جای او مظلومی را به عنوان سرپرســت معرفی 
کند. همین طور صالح مصطفوی را بــه خاطر مصاحبه 
انتقــادی اش توبیــخ کند امــا مجیدی کــه از ماهیت 
تصمیم گیری موسوی و پشــت پرده این تالش ها خبر 
داشــت مخالفت خود را با این تغییــرات اعالم کرد و به 
فتح اهلل زاده و خلیل زاده پیغام داد اگر رمضانی برود او هم 

استعفا خواهد داد.
هیئت مدیره نه تنهــا با این درخواســت موافقت نکرد 
بلکه دوباره رمضانی را ابقا کرد. موســوی که می دانست 
تکروی هــای او نتیجه ای نــدارد، این خبر را در پســت 
اینســتاگرام خود منتشــر کرد و مدعی شــد مظلومی 
سرپرست باشگاه شــده اما فتح اهلل زاده با حرکتی رو به 
جلو او را آچمز کرد تا هواداران متوجه تالش های پشت 
پرده عضو هیئت مدیره استقالل شوند. در این میان حتی 
شایعه استعفای شــفاهی مجیدی هم در فضای مجازی 

منتشرشد.
از آنجا که هواداران دلخوشــی از رفتارهــای مظلومی 
نداشتند برابر انتظار کسی از حضور احتمالی او استقبال 
نکرد تا موسوی بازی جدیدی را به راه بیدازند و با حمله به 
سرمربی تیم و به چالش کشیدن فتح اهلل زاده و خلیل زاده 
جنجال بزرگی در رسانه های خبری علیه تیم مخالفش 

به راه بیندازد.

مصاحبه تند و تیز موســوی با یکــی از خبرگزاری های 
رســمی به نوعی اعالم جنگ عضو هیئت مدیره با سایر 
دســت اندرکاران و اعضای باشــگاه بود موسوی که با 
حمایت فرهاد مجیدی به جمع هیئت مدیره ملحق شده 
بود بیشترین حمالت را به سرمربی تیم داشت و اتهامات 
سنگینی را به وی وارد کرد، در ادامه فتح اهلل زاده و خلیل 
زاده هم از حمالت موسوی در امان نماندند، تا مشخص 
شود باوجود ادعای قبلی موســوی وی برای رسیدن به 
قدرت حاضر اســت همه دوســتان و رفقای خود را در 

تیررس انتقاد قرار دهد.

از شایعه استعفای مجیدی تا مدیرعاملی فتح اهلل زاده

جنگ قدرت بالی جان استقالل

منچسترسیتی رسماً نسبت به حکم یوفا فرجام خواهی کرد
ورزش: باشگاه منچسترسیتی رسماً درخواســت فرجام خواهی خود به حکمی که یوفا به 
تازگی صادر کرد و این باشگاه انگلیسی را به خاطر نقض قوانین بازی جوانمردانه مالی یوفا از 
 )CAS( حضور در دوره بعدی مسابقات اروپایی محروم کرد تسلیم دادگاه حکمیت ورزش
کرد. اتحادیه فوتبال اروپا به طور رسمی اعالم کرد باشگاه منچسترسیتی به دلیل نقض قوانین 
بازی جوانمردانه مالی یوفا و به اتهام سندسازی و اعالم غیرواقعی رقم درآمدهایش برای توجیه 
خریدهای نجومی بین سال های 2012 تا 2016 به مدت دو سال از حضور در مسابقات اروپایی 

محروم است. یوفا همچنین این باشگاه انگلیسی را 30 میلیون یورو جریمه نقدی کرد.

گتوزو: با زره و »کاله خود« به بارسلونا می رویم
ورزش: سرمربی ناپولی پس از تساوی یک بریک تیمش مقابل بارسلونا می گوید: تیمش 
برای بازی برگشت آماده مصاف تیم کاتاالنی خواهد بود. گنارو گتوسو می گوید: »ما در 
مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان اروپا بازی می کنیم و هنوز هیچ چیز برایمان تمام نشده. 
ما مشکالتی که با آن ها مواجه هستیم را می شناسیم و با خرید زره و کاله خود به بارسلونا 
خواهیم رفت. ما با همه ابزارهای الزم به مصاف بارسا می رویم. هنوز هیچ چیز تمام نشده 
است. من از بابت نتیجه این بازی ناراحت هستم چون ما یک اشتباه دفاعی کردیم و آن ها از 

همان اشتباه به ما ضربه زدند. در اینکه ما می توانستیم بهتر کار کنیم هیچ شکی نیست«.

احتمال لغو المپیک توکیو به خاطر ویروس کرونا
ورزش: یکی از اعضای بلندپایه کمیته بین المللی المپیک می گوید: اگر ویروس کرونا کنترل 
نشود احتمال لغو شدن کلیه بازی های المپیک توکیو وجود دارد. دیک پاوند قهرمان شنای 
سابق کانادا که از سال 1978 عضو کمیته بین المللی المپیک بوده معتقد است: »در حال حاضر 
باید در روزهای نزدیک تر به المپیک به این پرسش پاسخ داده شود که آیا سفر به توکیو ایمن 
است یا نه؟ مسائل زیادی باید در نظر گرفته شود، از افزایش ایمنی تا تغذیه، دهکده المپیک، 
هتل ها و غیره. اگر کمیته بین المللی المپیک تصمیم بگیرد که بازی ها نمی تواند طبق برنامه آغاز 

شود به احتمال زیاد شاهد لغو کلی بازی های المپیک توکیو خواهیم بود«.

مارادونا: کاش می شد مقابل مسی بازی کنم
ورزش: اسطوره فوتبال آرژانتین از عالقه زیاد خود برای بازی مقابل مسی خبر داد و البته تأکید 
کرد که مسی نمی توانست مانند او در ناپل موفق باشد. دیگو مارادونا می گوید: »من دوست 
داشتم که هنوز بازیکن بودم و در این بازی مقابل مسی قرار می گرفتم. متأسفانه او زمانی به 
سن پائولو آمد که ناپولی در بحران حاکم است و وضعیت خوبی ندارد. مسی هرگز چیزهایی که 
من در ناپولی گذراندم را تجربه نکرده اما او می تواند مطمئن باشد که ناپل برای بازی کردن او 
جای امنی خواهد بود. بگذارید رک بگویم، مسی نمی توانست کارهایی که من انجام دادم را انجام 

دهد اما من دوست دارم که مردم ناپل در تیمشان یک مسی داشته باشند«.

امین غالم نژاد: هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال کشورمان 
عصر امروز در حالی برگزار می شود که این مسابقات تحت تأثیر 
ویروس کرونا قرار گرفته و با وجود اعتراض تمامی تیم ها مبنی 
بر تعطیلی لیگ، اما با اسرار مسئوالن برگزاری، بازی ها بدون 
تماشاگر برگزار خواهد شد و این موضوع پس از جنجالی که در 
بازی سپاهان و پرسپولیس آفرید، تبدیل به پرونده ای مهم در 

فوتبال ایران شده است.
تداوم این مسئله، اکنون صدای مربیان، مدیران و بازیکنان را در 
آورده و عده ای فوتبال باشگاهی در ایران را با کشورهایی مانند 
ایتالیا و کره جنوبی مقایسه می کنند که در وضعیت مشابه، 
تصمیم به لغو مسابقات خود گرفته اند اما در ایران که شمار کشته 
شده ها بیشتر است، مسئوالن خواستار برگزاری مسابقات بدون 

حضور تماشاگران هستند.

 دیدار یحیی با شهرخودرو در آزادی
با وجود همه این مســائل اما در مهم ترین بــازی این هفته 
شهرخودرو مشهد در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی میهمان 
سرمربی سابق خود و پرسپولیس است. این بازی بدون شک 
برای یحیی گل محمدی و هواداران مشهدی فوتبال خاص ترین 
مسابقه است. گل محمدی در حســاس ترین زمان ممکن و 
درست موقعی که شهرخودرو در اوج آمادگی بود با جدایی از این 
تیم و پیوستن به پرسپولیس به نوعی تیم مشهدی را دچار شوک 
کرد تا خاطره ای تلخ برای خود در نزد هواداران مشهدی به جای 
بگذارد. و یحیی حاال باید مقابل تیمی قرار بگیرد که خودش در 
ابتدای فصل آن را ساخته و به خوبی به زیر و بم آن آشناست. 
نکته جالب اینکه یحیی با شهر خودرو در بازی رفت توانست 
پرسپولیس کالدرون را شکست بدهد و اکنون خودش جانشین 
آن مربی آرژانتینی شده و می خواهد انتقام باخت پرسپولیس را از 
خودش! و تیم سابقش بگیرد. از سوی دیگر مجتبی سرآسیایی، 
سرمربی شهر خودرو نیز حداقل با افکار فوتبالی یحیی آشناست و 
به شدت دنبال این است تا در تقابل با گل محمدی و کسب امتیاز 
در آزادی به نوعی خودی نشان دهد و بگوید جدایی یحیی تأثیر 

در شهرخودرو نداشته است. پرسپولیس که هشت هفته است 
شکستی در کارنامه نداشته برای حفظ فاصله اش با دیگر مدعیان 
به دنبال پیروزی در این بازی است و شاگردان سابق یحیی هم 
یقیناً در تفکر خواباندن مچ استاد در خانه استاد هستند؛ هر چند 
باید دید گل محمدی فوت استادی را نزد خود نگه داشته و از آن 
علیه شاگردان سابقش استفاده می کند، یا این سرآسیایی است 

که با استفاده از ضد آن به نتیجه دلخواه می رسد.

 گل محمدی: بازی سختی داریم
یحیی گل محمدی، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست 
خبری پیش ازدیدار تیمش برابر شهر خودرو اظهار کرد: بازی 
سختی را برابر یک تیم منســجم و خوب و باکالس داریم. در 
ورزشگاه خالی باید بازی کنیم. اگر برابر هواداران بود شرایط بهتر 
می شد. دوست داشتیم این بازی که قطعاً فنی خواهد بود، برابر 
هواداران برگزار می شد و از این بازی لذت می بردند. امیدوارم روز 
خوبی برای ما باشد. باید از موقعیت ها استفاده کنیم. تیم حریف 
خطرناک است و تیمی است که هم در ضد حمالت خوب است 
و هم در زمانی که توپ را در اختیار دارد. باید انسجام تیمی خوب 
داشته باشیم و بتوانیم از موقعیت ها خوب استفاده کنیم. امیدوارم 

یک بازی خوب و تماشاگر پسند همراه با گل باشد.

  برنامه بازی ها
پنجشنبه ۸ اسفند

ماشین سازی تبریز – نساجی مازندران
گل گهر سیرجان – استقالل تهران

فوالد خوزستان – شاهین شهرداری بوشهر
ذوب آهن اصفهان – فوالد مبارکه سپاهان

پرسپولیس – شهر خودرو مشهد
جمعه ۹ اسفند

سایپا تهران – صنعت نفت آبادان
نفت مسجد سلیمان – پیکان تهران

پارس جنوبی جم – تراکتورسازی تبریز

ورزش: رئیس فدراسیون بوکس گفت: ممکن بود در صورت 
اعزام دیرتر تیم ملی بوکس تصمیماتی گرفته شود که به ضرر 

ما باشد و حتی از اعزام تیم ممانعت به عمل بیاید.
حسین ثوری در خصوص اعزام زودتر از موعد ملی پوشان 
بوکس به مسابقات قهرمانی آســیا اظهار کرد: ملی پوشان 
بوکس ایران روز دوشنبه تست ســالمت پزشکی خود را 
دریافت کردند و بامداد روز گذشته و پنج روز زودتر از زمان در 
نظر گرفته شده به اردن اعزام شدند. اعزام زودتر از موعد تیم با 
توجه به فضا و نگرانی های به وجود آمده طبیعی بود. ممکن بود 
در صورت اعزام دیرتر تیم ملی بوکس تصمیماتی گرفته شود 

که به ضرر ما باشد و حتی از اعزام تیم ممانعت به عمل بیاید.

 شانس هشت سهمیه
وی در خصوص شــرایط آمادگی ملی پوشان گفت: بچه ها 
و کادرفنی زحمت خود را کشیدند، اما نباید فراموش کرد 
رویداد المپیک برای همه کشــورها مهم است و آن ها نیز 
تالش بسیاری برای موفقیت در این مسابقات انجام دادند. 
در حال حاضر تیم های بوکس ازبکستان، قزاقستان و چین 
یک هفته زودتر از ما به محل برگزاری مسابقات اعزام شدند 
و تیم ملی کشورمان تیم پنجم یا ششمین تیمی است که به 

اردن رسیده است.
رئیس فدراسیون بوکس در خصوص نگرانی های خود گفت: 
امیدوارم با ورود IOC به بحث برگزاری مسابقات، نگرانی ما 
نسبت به مشکالت داوری خیلی حاد و جدی نباشد. با توجه 
به زحمات بچه ها و تمریناتی که داشتیم به کسب سهمیه 
المپیک امیدوار هستیم. در حالت خوشبینانه می توانیم به 
کسب دو سهمیه المپیک امیدوار باشیم، اما شانس کسب 
سهمیه المپیک برای هشــت وزن ما وجود دارد و این گونه 
نیست که بوکسوری را تنها برای کسب تجربه به مسابقات 

اعزام کرده باشیم.
ثوری خاطر نشان کرد: مسابقات کسب سهمیه المپیک محلی 

برای تجربه اندوزی نیست و بر همین اساس تمام هشت وزن 
خود را به مسابقات اعزام کردیم تا برای کسب سهمیه تالش 
کنیم. البته مشکل ما نداشتن رنکینگ توسط بوکسورهای 
کشورمان است که سبب خواهد شد تا آن ها در قرعه کشی با 

شرایط سخت تری مواجه شوند. 

  همه قدرت های جهان
وی در پاسخ به این پرسش که در صورت عدم کسب سهمیه 
المپیک در مسابقات قاره آسیا، تیم ملی کشورمان در مسابقات 
جهانی کسب سهمیه المپیک حضور خواهد داشت گفت: 
اعتقاد دارم کسب سهمیه المپیک در مسابقات جهانی از 
آسیایی راحت تر است. در حال حاضر تیم های اول تا چهارم 
مسابقات جهانی از آسیا هستند و کشورهای قدرتمند بوکس 
جهان همچون قزاقستان، ازبکستان، هند، فیلیپین، چین و 

تایلند در این مسابقات حضور دارند.
رئیس فدراسیون بوکس عنوان کرد: نفرات نخبه در مسابقات 
قاره ای سهمیه المپیک خود را قطعی خواهند کرد و بر همین 
اساس اعتقاد دارم شانس کسب سهمیه المپیک در مرحله 
دوم و در مسابقات جهانی فرانسه خیلی باالتر از مسابقات 
آسیایی اردن است. همین موضوع سبب می شود حتی در 
صورت عدم کسب سهمیه در مسابقات آسیایی از شانس 
باالیی برای رسیدن به کسب سهمیه المپیک در مسابقات 

فرانسه برخوردار باشیم.

  شانس مجدد
ثوری خاطرنشان کرد: هر بوکسوری که در مسابقات اردن 
موفق به کسب سهمیه المپیک نشود این شانس را خواهد 
داشت تا سهمیه خود را در مسابقات فرانسه قطعی کند. با 
توجه به رقابت نزدیک بوکسورهای ما در سه یا چهار وزن، 
حتی این امکان وجود دارد که تغییراتــی در اوزان خود در 

مسابقات جهانی داشته باشیم.

جدال حساس گل محمدی با شاگردان سابقش در آزادی

شهرخودرو خسارت می گیرد؟
رئیس فدراسیون:  به کسب دو سهمیه المپیک امیدواریم

بوکسورهای ایران پر قدرت رفتند

امیرمحمد سلطان پور: پس از آنکه سرج گنابری در دور 
گروهی لیــگ قهرمانان اروپا به تنهایــی چهار گل مقابل 
تاتنهام به ثمر رساند، اکنون بالیی مشابه را بر سر چلسی 
آورد. با دو گلی که او به شــاگردان فرانک لمپارد زد سبب 
شد که بایرن با نتیجه چشمگیر 3 بر صفر حریف لندنی خود 
را در دور رفت شکســت دهد. صحبت های تونی پیولیس 
سرمربی او در زمانی که مدتی به صورت قرضی از آرسنال 
به وست بروم آمده بود جالب است: »از شدت غافلگیری از 
دیدن بازی او هر لحظه ممکن است از روی صندلیم پرت 
شــوم. او اکنون واقعاً ظرفیت خود را به نمایش گذاشــته 

است«.
این صحبت های پیولیس اما تناقض عجیبی با مصاحبه اش 
در سال 2015 دارد: »سرج برای آن به وست بروم آمده تا 
فوتبال بازی کند اما برای من چنین اتفاقی در حال حاضر 
نمی افتد. به نظر نمی رسد وی توانایی بازی در این سطح 

را داشته باشد«.
مدتی کوتاه پس از این مصاحبه سرج گنابری به آرسنال 
پس داده شد و توپچی ها نیز او را در ســال 2016 تنها با 
مبلغ 4 میلیون پوند به وردربرمــن فروختند. از آن زمان 
این هافبک 24 ســاله هر روز بیشتر اوج می گیرد و به نظر 
می رسد هر بار با بایرن مونیخ به لندن سر می زند آماده آتش 
زدن حریفانش است. از بازنده در آرسنال و وست بروم تا 

رکوردشــکنی در پیراهن بایرن نگاهی به تبدیل شدن 
سرج گنابری به یک ستاره می اندازیم:

 امید بزرگ آرسنال
گنابری به عنوان نوجوانی 16 ســاله از باشگاه محل 
تولدش یعنی اشتوتگارت با مبلغ 100 هزار پوند در 
سال 2011 به آرسنال پیوســت. او بازیکنی بود که 
آرسن ونگر همیشه از امیدهای زیادش در موردش 

می گفت. سرمربی فرانسوی حتی عقیده داشت 
اگر گنابری بتواند به پیشــرفت خــود ادامه 
دهد حتی در 16 ســالگی در ترکیب ثابت 

توپچی ها جای خواهد گرفت. 
ونگر گفــت: »او باید در حال 

حاضر فقط به سختکوشی بپردازد و 
سالم بماند«.

. این همان مشکل همیشگی با گنابری  د در بو ســرج 
دومین ســال حضور خود در آرســنال به صحنه آمد. او 
نخستین بازی خود را در ســپتامبر 2012 به عنوان یک 
جوان 17 ســاله به انجام رســاند، یک ماه بعد او به عنوان 
دومین بازیکن جوان تاریخ آرسنال در لیگ برتر به میدان 

رفت و چهار روز بعد نخستین بازی اش برای توپچی ها را 
در لیگ قهرمانان پشت سر گذاشت. سرج فصل بعد از آن 
به معنای واقعی کلمه به بازیکن اصلی آرسنال بدل شد اما 
مصدومیت زانو وی را متوقف کرد تا فصل را به طور کامل 

از دست بدهد.

  نبودن در سطح وست بروم!
اما ونگر هنوز به او امید داشــت؛ و وقتی برای فصل جدید 
ریکاوری کرد او را برای اینکــه در ترکیب ثابت به میدان 
برود به تیم وســت بروم قرض داد. به نظر می رســید این 
انتقال برای همه طرفین مفید باشد اما در واقع همه چیز 
به شکلی بد پیش رفت. تونی پیولیس پس از تنها 6 ماه و 
تنها 12 دقیقه بازی دادن در لیگ برتر او را به آرسنال پس 
فرســتاد. پیولیس با دیدن 
بازی گنابری، حتی اوضاع 
آکادمی هــای فوتبال را 
زیر ســؤال برد که آیا 
می توانند بازیکنان را 
برای سطح فوتبال لیگ 
برتر آماده کنند؟ 
او معتقــد 
بــود 

گنابری در سطح لیگ برتر و وست بروم نیست و کار وی در 
وست بروم تمام شده بود.

  رفتن به وردربرمن
در تابستان 2016 گنابری برای تیم امیدهای آلمان که در 
المپیک 2016 ریو نایب قهرمان شدند عملکرد درخشانی 
داشت و به صورت مشــترک آقای گل شد. آرسنالی ها به 
تکاپو افتادند تا با او قراردادی جدید امضا کنند و آرســن 
ونگر از او خواست که در لندن بماند اما گنابری می خواست 
که در فوتبال خود تغییر ایجاد کند. ســرج تصمیم گرفت 
که به کشــور زادگاهش برگردد و وردربرمن مقصد او بود. 
وی به صورت ثابت برای تیم جدیدش بــه میدان رفت و 
همان ظرفیتی که ونگر قــول آن را داده بود را به نمایش 
می گذاشت. او برای تیم الکســاندر نوری در 26 بازی 11 
گل به ثمر رساند تا به تیم ملی آلمان هم دعوت شود و در 
بازی اول خود برای مانشافت مقابل سن مارینو هت تریک 
کند. اما این فقط تیم ملی آلمان نبود که او را می خواست. 
چند غول باشگاهی نیز برای خرید وی دست به کار شدند 
تا بایرن مونیخ با اســتفاده از بند قرارداد وی تنها با هشت 

میلیون یورو وی را تصاحب کند.

  آتش بازی در مونیخ
دوران حضور گنابری در باواریا مســتقیماً آغاز نشد بلکه 
باشگاه، وی را ابتدا به هوفنهایم قرض داد تا تجربه بیشتری 
بدست بیاورد. و این بار دقیقاً بر عکس دوران قرضی 
در وست بروم، دوران فوق العاده ای را گذراند. 
او در 22 بازی برای تیمش 10 گل زد و به 
آن ها کمک کرد تا بهترین عملکرد تاریخ 
خود را در بوندس لیگا بدســت آورده و 
سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را کسب کنند. 
او در تابســتان 2018 به بایرن برگشــت و آماده تبدیل 
شدن به یک فوق ســتاره بود و از همان زمان برای تیمش 

درخشیده است. 
در اولین فصل نخستین جام قهرمانی خود را بدست آورد و 
دومین گلزن برتر تیمش شد. در کنار آن عملکرد عالی خود 
برای تیم ملی کشورش را نیز ادامه داده و اکنون در تنها 10 

بازی 9 گل به ثمر رسانده است.
او اکنون به یک ستاره واقعی تبدیل شده و تاتنهام و چلسی 
جدیدترین قربانی های او هستند. مسلماً چیزهای بیشتری 
نیز از سرج گنابری خواهیم شنید؛ کسی که تصور می شد 
در حد تیمی مثل وست بروم هم نیســت اما اکنون جزو 

بهترین وینگرهای جهان است.

اوج گیری »سرج گنابری«  ادامه دارد

بازنده در آرسنال، فوق ستاره در بایرن

ضد  حمله

AFC با تصمیم
 تمام بازی های لیگ قهرمانان آسیا 

به تعویق افتاد
ورزش: تمام مسابقات هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا با تصمیم AFC و به 
خاطر شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد. جلسه فوری کنفدراسیون فوتبال 
آسیا در ارتباط با شیوع ویروس کرونا و تصمیم گیری درباره بازی های لیگ 

قهرمانان آسیا امروز در کواالالمپور برگزار شد.
با شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف از جمله چین، کره جنوبی، ژاپن، 
ایران و چند کشور حاشیه خلیج فارس، کشورهای مختلف خواهان به تعویق 

افتادن و یا لغو مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بودند.
مسئوالن AFC در همان ساعت اولیه جلســه خود در مورد مسابقات در 
شرق آسیا به جمع رسیدند و بازی های شرق به تعویق افتاد. سپس با کسب 
رضایت از طرف های حاضر در منطقه غرب آسیا نیز مسابقات در این منطقه 

هم به تعویق افتاد.

AFC به ایران شماره حساب داد
پرداخت جریمه از اعتبارات انباشته فدراسیون

ایسنا: کنفدراسیون فوتبال آســیا به علت صدور مجوز حرفه ای نادرست 
برای تیم های ایرانی فدراسیون فوتبال ایران را مبلغ 120 هزار دالر جریمه 
کرد که از این مبلغ 80 هزار دالر تعلیقی است و در صورت تکرار این تخلف در 
دو سال آینده فدراسیون فوتبال عالوه بر پرداخت این مبلغ مشمول جرایم 

بیشتری می شود.
هر چند این تخلف مربوط به سال گذشته است و چه بسا AFC در ادامه 
بررسی های خود تخلفاتی را در پرونده  تیم های ایرانی در سال 2020 بدست 

بیاورد.
حمیرا اسدی، مسئول امور بین الملل فدراسیون فوتبال با اشاره ابالغ این 
محکومیت به فدراسیون فوتبال ایران گفت این موضوع قطعی است و جای 

اعتراض وجود ندارد.
این حکم مربوط به کمیته صدور مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال است که 
مسئولیت آن را سهیل مهدی برعهده دارد و به تازگی با حفظ سمت به عنوان 

سرپرست کمیته برگزاری لیگ  برتر انتخاب شده است.
مسئول امور بین الملل فدراسیون فوتبال از اعالم شماره حساب به فدراسیون 
فوتبال خبر داد و گفت که این جریمه باید تا مدت زمان 30 روز از ابالغ رأی 

پرداخت شود.
با توجه به امکان نداشــتن انتقال وجه از ایران به حساب AFC و پرداخت 
نشدن پاداش فوتبال ایران در سال های گذشته AFC این مبلغ را از اعتبارات 

فدراسیون فوتبال برداشت خواهد کرد.

آخرین موضع یحیی درباره آنتونی استوکس
ورزش: با گذشت 10 روز از پایان دیدار با الشارجه هنوز خبری از بازگشت 
آنتونی استوکس به تهران نشده است تا یحیی گل محمدی در آخرین واکنش 
خود به این موضوع این طور اعالم کند: او از من خواست به او یک روز استراحت 
بیشتری بدهم. با توجه به این که سه هفته دور از خانواده اش بود و تمرین ما 
هم سبک بود با او موافقت کردم تا از لحاظ روحی و روانی به او کمک شود ولی 
متأسفانه برنگشت و دلیل نیامدنش را هم خودمان نمی دانیم. این بازیکن را 
در اختیار کمیته انضباطی باشگاه قرار دادیم و هر تصمیمی را که این کمیته 

بگیرد باید بپذیریم.

نعمتی: می توانیم از پرسپولیس امتیاز بگیریم
ورزش: مدافع تیم فوتبال شهر خودرو مدعی است که آن ها می توانند در 
ورزشگاه آزادی از پرسپولیس امتیاز بگیرند. علی نعمتی در گفت وگو با تسنیم 
در مورد دیدار تیمش مقابل پرسپولیس و تقابل با یحیی گل محمدی، مربی 
سابق شهر خودرو، خاطرنشان کرد: طبیعتاً این موضوع جذابیت های بازی 
را بیشتر می کند. پرسپولیس تیم بسیار خوب و باکیفیتی است، ولی ما هم 
تالش می کنیم که در ورزشگاه آزادی یک بازی خوب انجام داده و نتیجه الزم 
را بگیریم. نعمتی پیش بینی اش از نتیجه بازی را این طور بیان کرد: پیش بینی 
سخت است ولی می توانیم با انجام یک بازی خوب از پرسپولیس امتیاز بگیریم.

دلفی با ارزش ترین بازیکن زیر ۲۱ سال 
ورزش: سایت givemesport در گزارشی با ارزش ترین بازیکنان زیر 21 
سال کشورهای مختلف را اعالم کرد که بر این اساس یونس دلفی با ارزش 720 
هزار پوند به عنوان با ارزش ترین بازیکن زیر 21 سال فوتبال ایران معرفی شد. 
این بازیکن جوان که در تیم استقالل خوزستان بازی می کرد تصمیم به حضور 
در فوتبال بلژیک گرفت تا جوان ترین بازیکن ایرانی باشد که در فوتبال بلژیک 
بازی می کند. در این فهرست کیلیان ام باپه با 180 میلیون پوند ارزشمندترین 
بازیکن جوان فوتبال جهان نام گرفته است. افرادی چون وینیسیوس از رئال 

مادرید و سانچو بازیکن انگلیسی دورتموند نیز در این فهرست حضور دارند.

نکونام: لیگ را برگزار می کنیم که بگوییم در 
ایران کرونا نیست؟

ورزش: جواد نکونام ســرمربی تیم فوتبال فوالد بعدازظهر چهارشنبه در 
نشست خبری پیش از دیدار با شاهین شهرداری بوشهر درباره برگزاری لیگ 
در شرایطی که بسیاری از مسابقات ورزشی تعطیل شده اند بیان کرد: قبل از 
اینکه کسی درباره کرونا صحبت کند من گفتم که بازی ها باید تعطیل شود. 
به خاطر این که نگاه من به فوتبال صرفاً فوتبالی است و به منافع کسی کاری 
ندارم. اصالً ما یک سال لیگ نداشته باشیم، چه اتفاقی می ا فتد؟ اگر این روند 
اتفاق بیفتد ما میزبانی را هم به خاطر کرونا از دست می دهیم. االن می خواهیم 

لیگ را برگزار کنیم که بگوییم در ایران کرونا نیست؟

انصراف سن ایچ از لیگ برتر فوتسال 
ورزش: با انصراف رسمی باشگاه سن ایچ ساوه از دیدار برگشت مرحله نیمه 
نهایی لیگ برتر فوتسال مقابل گیتی پسند و اعالم سازمان لیگ فوتسال دیدار 
این دو تیم به صورت رسمی لغو شد. پیش از این قرار بود گیتی پسند در دور 
برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر فوتسال روز شنبه 10 اسفند ماه از ساعت 
16 در ورزشگاه پیروزی اصفهان میزبان سن ایچ ساوه باشد. بدین ترتیب مطابق 
مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال رأی این دیدار برگزار نشده از سوی کمیته 

انضباطی فدراسیون صادر خواهد شد.

مالقات اسکوچیچ با محرمی
ورزش: حضور در کرواســی فرصت خوبی برای دراگان اسکوچیچ بود تا با 
صادق محرمی بازیکن دیناموزاگرب و البته سرمربی این تیم پرهوادار کرواسی 
دیدار و گفت وگو داشته باشد. دراگان اسکوچیچ ابتدا دیدار صمیمی با نناد 
بلیکا سرمربی دینامو زاگرب داشت و با او در خصوص آخرین شرایط و اتفاقات 
فوتبال دو کشور همچنین وضعیت لژیونر ایرانی باشگاه دینامو گفت و گو کرد. 
اسکوچیچ همچنین با صادق محرمی بازیکن ایرانی باشگاه دیناموزاگرب دیدار 

کرد و در جریان آخرین وضعیت این بازیکن قرار گرفت.

منهای فوتبال

لغو لیگ بسکتبال به دلیل ویروس کرونا
اعمال نتایج دور رفت در دور برگشت

ورزش: به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور برگزاری تمام مسابقات ورزشی 
تحت تأثیر این ویروس قرار گرفته اند؛ لیگ  برتر بسکتبال هم از جمله مسابقاتی 
به شمار می رود که تکلیف آن برای برگزاری بازی های مرحله پلی آف و دیدارهای 
عقب افتاده مشخص نبود. در همین خصوص پس از جلسه ای که میان مسئوالن 
فدراسیون بسکتبال و کمیته برگزاری مسابقات سازمان لیگ بسکتبال انجام 
گرفت در نهایت تصمیم گرفته شد برای مدتی بازی های لیگ برتر بسکتبال 
و بازی های معوقه به حالت تعلیق در بیاید. در همین خصوص بازی های عقب 
افتاده انجام نخواهد شد و نتایج دور رفت در مسابقات دور برگشت مالک قرار 
خواهد گرفت و دیدارهای پلی آف هم طبق برنامه انجام شده پیگیری خواهد شد.

حدادی در جمع برترین های انتخابی کاپ آسیا
ورزش: پس از پایان پنجره نخســت انتخابی کاپ آسیا 2021 نفرات برتر در 
بخش های باالترین تأثیرگذاری، امتیاز، دفاع و پاس منجر به گل مشخص شدند.

حامد حدادی اسطوره بسکتبال ایران در بخش تأثیرگذارترین بازیکن با نمره 28.5 
و پاس منجر به گل با نمره 7.0 در میان برترین ها قرار دارد.

یزدانی پس از 65 روز برگشت
ورزش: حسن یزدانی قهرمان المپیک و کشتی گیر محبوب ایرانی خبر خوش 
بازگشت خود به تشک کشتی همان جایی که در واقع به آن تعلق دارد را با انتشار 

پستی در صفحه شخصی اینستاگرامش به مردم ایران اعالم داشت.
او که دقیقاً 65 روز پیش به علت مصدومیت پای خود را به تیغ جراحان سپرده 

بود حاال از فردا می رود تا خود را برای دریافت مدال طالی المپیک آماده سازد.

خداحافظی شاراپووا از جهان تنیس
ورزش: ماریا شاراپووا اعالم کرد: تنیس حرفه ای را برای همیشه کنار گذاشته 
است. تنیسور روس نامه ای که در مجله Vanity Fair منتشر شد به این موضوع 
اشاره کرد. شــاراپووا در حالتی راکت های خود را آویخت که یکی از مهم ترین 
تنیسورهای زن در 20 سال اخیر محسوب می شد. با این حال دوران ورزشی اش 
در مارس 2016 همه چیز تغییر پیدا کرد چون جواب دوپینگش در جریان اپن 
استرالیا در آن سال مثبت اعالم شد و به همین خاطر 15 ماه از رقابت محروم شد. 

تمرین پارالمپیکی پس از شیوع ویروس کرونا
تسنیم: اردوی ملی پوشان پارالمپیکی ایران در روزهای اخیر تا حد قابل توجهی 
تحت تأثیر ویروس کرونا قرار گرفته و همین مسئله سبب به تعویق افتادن دو اردو 
شده است. تیراندازی با کمان، وزنه برداری، تیراندازی و دوومیدانی چهار رشته ای 
هستند که ورزشــکاران آن ها اردوی خود را آغاز کرده یا قرار است در روزهای 
آینده آغاز کنند. ملی پوشان تیراندازی با کمان دیگر ورزشکاران حوزه پارالمپیک 
هستند که وارد جزیره کیش شــدند تا اردوی خود را آغاز کنند. در این اردو 6 
ورزشکار حضور خواهند داشت. با توجه به اینکه این اردوها در جزیره کیش برگزار 
می شود و در این جزیره نیز خبری از ویروس کرونا نیست مشکلی در برگزاری 
اردوها وجود ندارد، با این وجود توصیه های الزمه برای پیشگیری و مقابله با این 

ویروس انجام شده تا ملی پوشان از کرونا در امان بمانند.

گزارش ویژه

در نامه ای رسمی
فیفا انتخابات فدراسیون را ممنوع کرد

ورزش: فدراســیون جهانی فوتبال )فیفا( اعالم کرده در 
صورتی که انتخابات فدراسیون فوتبال ایران برگزار شود، 
غیرقانونی خواهد بود. فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( به 
فدراســیون فوتبال ایران در نامه ای اعالم می کند که این 
فدراسیون در حال حاضر حق برگزاری انتخابات ندارد و در 

صورتی که این انتخابات برگزار شود، غیرقانونی خواهد بود.
در این نامه آمده است: فدراسیون فوتبال ایران به ما )فیفا( 
اعالم کرده قصد دارد انتخابات برگزار کند، اما برگزاری این 
انتخابات از نظر ما قانونی نیست. با توجه به اعزام کارشناسان 
ما )نیکو الرا، الکســاندر گراس از فیفا و کپتل از AFC( به 
ایران در تاریخ ژوئن 2019 و تسریع برای اینکه اسا سنامه 
فدراسیون فوتبال ایران اصالح شود، قرار بود شما  اساسنامه 
جدید را تهیه کنید، سپس رئیس فدراسیون فوتبال ایران 
آن را با همکاری دولت این کشور تصویب کند و بعد برای ما 

)فیفا( ارسال کنید.
در ادامه این نامه آمده است: پیرو همین اتفاق ما 2 ماه بعد 
)آگوست 2019( شروع به مکاتبه با شما کردیم که اسا سنامه 
مصوب شده و اساسنامه جدید خود را برای ما ارسال کنید. 
با وجود اینکه پنج بار با شــما )فدراســیون ایران( مکاتبه 
کردیم، شما هیچ جوابی به ما ندادید و این مغایر با قوانین 
فیفاست. شما به مکاتباتی که انجام شده احترام نگذاشتید. 
به شما )فدراسیون ایران( ابالغ می شود؛ اسا سنامه ای را که با 
همکاری کارشناسان ما در واحد حقوقی فیفا تهیه شده را 
مصوب و برای ما ارسال کنید. در غیر این صورت برگزاری 

انتخابات از نظر ما قانونی نیست.
پیش از این سعید آذری مدیرعامل فوالد و یکی از افرادی که 
به عنوان کارشناس در انتخابات این دوره ثبت نام کرد و اما 
سپس از این موضوع انصراف داد ادعا کرده بود فیفا در تاریخ 
پنجم اسفند ماه نامه ای به فدراسیون فوتبال فرستاده که در 
آن از فدراسیون سؤال کرده که چرا اساس نامه مورد تصحیح 
قرار گرفته توسط کارشناســان فیفا و ای اف سی را برای 

تصویب به هیئت دولت نفرستاده است.
به گفته آذری تا زمانی که فدراســیون  فوتبال به این نامه 
محرمانه فیفا پاسخ ندهد برگزاری مجمع انتخاباتی در اسفند 
ماه قانونی نخواهد بود چرا که فدراسیون فوتبال از پاسخگویی 
به فیفا تمرد کرده و حاال باید پاسخگویی این نهاد باالدستی 

قانون گذار برای فوتبال جهان باشد. 
آذری در پست اینستاگرامی خود تأکید کرده فوتبال ایران به 
خون تازه ای نیاز دارد و باید افراد خوشنام ورزشی درباره آن 
تصمیم بگیرند نه اینکه افراد با 10 برگه تأییدیه از پیش تعیین 
شده حاکمیت فوتبال را در اختیار داشته باشند. او می گوید 
دغدغه اش فوتبال و اصالحات است و نباید از تالش هایش 

سوء استفاده شود.

کشف بیش از 5۰۰ میلیون دینار در خانه مربی مشهور
میزان: فرمانده پلیس فرودگاه های کشور از کشف 550 میلیون دینار تقلبی توسط 

پلیس فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( در خانه یک مربی کشتی خبر داد.
سردار حسن مهری با اعالم خبر کشف چند صد میلیون دینار تقلبی توسط پلیس 
فرودگاه، درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: همکاران مســتقر در گیت بازرسی 
پلیس فرودگاه حضرت امام خمینی)ره( حین بازرسی از مسافران پرواز خروجی 

آنکارا به یک برگ اسکناس 25 هزار دیناری همراه یکی از مسافران )تقلبی بودن 
اسکناس( مشکوک شدند. رئیس پلیس فرودگاه های کشور افزود: مأموران به منظور 
بررسی دقیق تر موضوع با دعوت از کارشناسان و محرز شدن تقلبی بودن ارز همراه 
مسافر اقدام به بازرسی بار همراه فرد مورد نظر و دیگر همراهان وی کردند که منجر 

به کشف 48 میلیون دینار تقلبی عراقی از آن ها شدند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه بازجویی های انجام شــده از ایــن افراد منجر به 
شناسایی و دستگیری فروشنده اصلی در شهر تهران شد ادامه داد: در بازرسی از 

منزل متهم اصلی که از مربیان کشتی اســت، 550 میلیون دینار جعلی دیگر نیز 
کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه ارزش دینار های کشف شده 72 میلیارد ریال است گفت: در تجزیه 
و تحلیل اظهارات متهمان که هر سه نفر آن ها مدعی بی اطالع بودن از تقلبی بودن 
دینار ها بودند مشخص شد این مربی ُکشــتی هنگام مراجعت از کشور اکوادور به 
دلیل پایین بودن نرخ دینار در مقایسه با قیمت داخلی اقدام به تهیه دینار ها کرده 

و پس از مراجعت به تهران به متقاضیان ارز خارجی فروخته است.

ذوب آهن - سپاهان
     پنجشنبه ۸ اسفند -  ۱6:۱5 از شبکه ورزش

پرسپولیس - شهرخودرو
 پنجشنبه ۸ اسفند -  ۱۸:3۰ از شبکه سه

هفته بیست و یکم لیگ برتر ایران
گل گهر سیرجان - استقالل

 پنجشنبه ۸ اسفند -  ۱6:۰۰ از شبکه سه

ورزش در سیما

 مدیرعاملی فتح اهلل زاده؟
اما این تالش ها هیچ تأثیــری در جریان تصمیم گیری 
هیئت مدیره نداشت چون خلیل زاده دقایقی پس از این 
مصاحبه اعالم کرد سلطانی فر به زودی حکم مدیرعاملی 
استقالل را برای فتح اهلل زاده تأیید می کند. از سوی دیگر 
فتح اهلل زاده هم با انجام مصاحبه ای مدعی شد موسوی 
برای استقالل حاشیه سازی می کند و عالقه دارد سلیقه 

فردی خود را در عزل و نصب ها اعمال کند. 
در همین کش و قوس برخی رسانه های نزدیک به وزارت 
ورزش از برکناری قریب الوقوع موسوی خبر دادند و مدعی 

شدند سعادتمند عضو پیشین هیئت مدیره استقالل که به 
نشانه اعتراض به سیستم عملکرد فتحی از کار کنار رفت 
دوباره به هیئت مدیره ملحق خواهد شد تا به این ترتیب 

موسوی عماًل از مجموعه استقالل حذف شود.

 بدبینی هواداران
با این حال جدال هواداران باشــگاه استقالل در فضای 
مجازی بر سر این موضوع نشــان داد استقالل با وجود 
انتخاب مدیرعاملش روزهای آرامی را پیش رو نخواهد 
داشت به ویژه اینکه هواداران دو آتشه استقالل همچنان 
از ماجرای جدایی اســتراماچونی به شــدت دلخورند و 
فتح اهلل زاده و مجیدی و خلیل زاده را مقصر این اتفاقات 
می دانند، البته در میان هــواداران هم دو قطبی فرهاد و 
اســتراماچونی وجود دارد و در برابر این طیف هوادارانی 
هســتند که معتقدند با انتخاب فتح اهلل زاده، مجیدی 
می تواند با آرامش بیشــتری به فعالیت خود ادامه دهد 
چون مدیرعامل جدید اســتقالل می تواند مشــکالت 

بیرونی باشگاه را به خوبی کنترل کند.
با این حــال با امضــای احتمالــی حکــم مدیرعاملی 
فتح اهلل زاده در اســتقالل بایــد دید چــه تغییراتی در 
ارکان مدیریتی باشــگاه رخ خواهد داد و آیا اســتقالل 
با مدیرعاملــی فتــح اهلل زاده می توانــد از چالش های 
خودســاخته کنونی جدا شــود یا جنگ داخلی در این 
باشگاه یک بار دیگر آبی پوشان را از رسیدن به موفقیت 

دور خواهد کرد.

zoom

 عصبانیت شدید مجیدی از شرایط استقالل
فرهاد مجیدی در مدت کوتاهی که ســرمربی استقالل 
شده نتایج خوبی با این تیم کسب کرده است اما مشکالت 

عدیده او را حسابی به کار در این تیم دلسرد کرده است.
از نداشــتن یک زمین تمرین در روزهای بارانی تهران تا 
مشکالتی که در پروازهای این تیم وجود دارد، مشکالت 
مالی و البته عدم حمایت باشگاه از تصمیم های او همه و 
همه مسائلی است که فرهاد مجیدی را حسابی به آینده 

دلسرد کرده است. 
گفته می شــود مجیدی به شــدت از اتفاق های باشگاه 
ناراحت اســت و حتی تهدید کرده در صورت ادامه این 
وضعیت از ســمت خود کناره گیری می کند هرچند که 

هنوز رسماً این کار را انجام نداده است.

      صفحه 11

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه شركت تولیدی و صنعتی تكالن توس  

) سهامی خاص ( به شماره ثبت 4177 و 
شناسه ملی 10380200689 

 بدینوس��یله از كلیه صاحبان س��هام شركت 
ی��ا نماین��دگان آن��ان دع��وت ب��ه عم��ل 
می آید در جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
صاحبان س��هام  كه در س��اعت 9 صبح مورخ 
 : در  واق��ع  مح��ل ش��ركت  در   1398,12,25
مش��هد – ش��هرك صنعت��ی توس – ف��از یك 

تشكیل می گردد حضور بهم رسانند .
دستور جلسه :

1 – اس��تماع گ��زارش هیئت مدی��ره و بازرس 
قانونی شركت

2 – اتخاذ تصمیم نس��بت به افزایش س��رمایه 
ش��ركت از محل تجدید ارزیاب��ی دارایی های 

ثابت 
3 – اصالح اساسنامه  

4 – سایر مواردی كه در صالحیت مجمع عمومی 
فوق العاده می باشد . 

 هیئت مدیره شركت  

ع 9
81
53
00

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه شركت تولیدی و صنعتی بایا توس  
) سهامی خاص ( به شماره ثبت 8342 و 

شناسه ملی 10380241110 
بدینوس��یله از كلیه صاحبان س��هام شركت یا 
نماین��دگان آنان دع��وت به عمل م��ی آید در 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام  
ك��ه در س��اعت 11 صبح م��ورخ 1398,12,25 در 
محل شركت واقع در : مشهد – شهرك صنعتی 
توس – فاز یك تش��كیل می گ��ردد حضور بهم 

رسانند .
دستور جلسه :

1 – اس��تماع گ��زارش هیئت مدی��ره و بازرس 
قانونی شركت

2 – اتخاذ تصمیم نس��بت به افزایش س��رمایه 
ش��ركت از محل تجدید ارزیاب��ی دارایی های 

ثابت 
3 – اصالح اساسنامه  

4 – سایر مواردی كه در صالحیت مجمع عمومی 
فوق العاده می باشد . 

ع هیئت مدیره شركت   9
81
53
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 آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل کاالی داخلی راحلین سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15511 و شناسه ملی 10380311400    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,04,27 و نامه ش��ماره 98,1365 مورخ 98,5,1 انجمن صنفی ش��رکتها و موسسات 
حمل و نقل داخلی کاالی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای هادی جهان دوست به شماره ملی 6439491229 به سمت رئیس 
هیئت مدیره آقای عباس ابراهیمی به ش��ماره ملی 6439485954 به س��مت نائب رئیس هیئ��ت مدیره آقای قربان ابراهیمی به 
شماره ملی 6439481991 به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین رسولی به شماره ملی 0933559089 به سمت مدیرعامل ) خارج 
از هیئت مدیره( 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء 

ثابت مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )787009(

9ع
81
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56

 آگهی تغییرات شرکت اوشم بازرگان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 44677 و شناسه ملی 10380607944    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی بطور ف��وق العاده م��ورخ 1398,05,22 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - آقای 
ابوالفض��ل خالقی عینک چی به ش��ماره ملی 1292302887 و علی رفس��نجانی گلخطمی به ش��ماره مل��ی 0947144242 و 
خانم فاطمه قهرمان به ش��ماره ملی 0944695302 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دو س��ال انتخاب شدند. 
- آقای مجتبی شاقاس��ی به ش��ماره مل��ی 0703778961 به عنوان بازرس اصلی و آقای حس��ین محمدی به ش��ماره ملی 

5249647332 به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )787010(

9ع
81
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آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان صدا و سیمای خراسان شرکت تعاونی به شماره ثبت 1959 و شناسه ملی 10380161545    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,12,08 و نامه ش��ماره 49089 م��ورخ 98,04,24 اداره تع��اون کار ورفاه اجتماعی 
شهرس��تان مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - س��مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: - با توجه به اس��تعفای 
آقای��ان مجتبی حس��ین پور و رضا مقدم از عضویت در هیئت مدیره ، آقای یوس��ف نیک پور نزهتی ب��ا کدملی 0052126048 عضو 
عل��ی الب��دل اول و آقای غالمعلی قلمبر با کد ملی 1817382357 عضو علی البدل دوم جهت عضویت در هیئت مدیره تا مدت باقی 
مان��ده )99,06,30( انتخ��اب گردیدند . آقای جواد صداقت��ی راد دارای کدملی 933716427 به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای 
محمد صبور بیلندی به کدملی0919586406 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای یوسف نیکپور نزهتی به کدملی 0052126048 
به س��مت منش��ی هیئت مدیره تا مدت باقی مانده )99,06,30( انتخاب گردیدند . آقای مهدی عصفوری به س��مت مدیرعامل برای 
باقیمان��ده تص��دی هیئت مدیره تا تاریخ 99,06,30 انتخاب گردید. - کلیه قرارداد ها و اس��ناد رس��می و تعه��د آور بانکی از قبیل 
چک ، س��فته ، برات و اوراق بهادار با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره جواد صداقتی راد رئیس هیئت مدیره یا محمد صبور 
بیلندی نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق آقای مهدی عصفوری مدیرعامل و مهر ش��رکت دارای اعتبار اس��ت و اوراق عادی و نامه 

ها با امضای آقای مهدی عصفوری مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )787013( 9ع
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 آگهی اصالحی شركت اطالع رسانی 
رایانه ای علمی صنعتی خراسان شركت 
سهامی خاص به شماره ثبت 15381 و 

شناسه ملی 10380310107
ش��ماره  مكانی��زه  آگه��ی  پی��رو 
خ  ر 1م��و 3 9 8 3 0 4 0 6 1 8 5 0 1 8 4 3 2
1398,08,16 در س��طر چه��ارم ش��ماره ملی 
خانم مژگان دهقان خلیل آباد 0902529811 
صحیح می باش��د كه به این وس��یله اصالح 

می گردد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )787029(

,ع
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آگهی تغییرات شركت بازرسی حسابرسی و 
خدمات مدیریت آستان قدس رضوی موسسه 
غیر تجاری به شماره ثبت 190 و شناسه ملی 

10380033834
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق العاده م��ورخ 1398,03,20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : با توجه به خروج آقای سید مرتضی 
اعتم��اد االس��المی از عضوی��ت هیئ��ت مدی��ره، 
آقایان مصطفی خاكسار قهرودی به شماره ملی: 
0050214691 و احمد صادقی گلمكانی به شماره 
مل��ی: 5229747420 بعن��وان اعض��ای هیئ��ت 
مدیره تا باقیمانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 

1399,10,16 انتخاب گردیدند. 
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)787087(
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 آگهی تغییرات شركت بازرسی حسابرسی و 
خدمات مدیریت آستان قدس رضوی موسسه 
غیر تجاری به شماره ثبت 190 و شناسه ملی 

10380033834
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مورخ 
 -  : ش��د  اتخ��اذ  ذی��ل  تصمیم��ات   1398,03,20
آق��ای مصطفی خاكس��ار قه��رودی با ش��ماره ملی 
0050214691 بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب 
ش��د و كلیه چكها، اس��ناد و اوراق تعهدآور بانكی 
با امضاء ثابت مدیرعامل و یكی از دو امضاء رئیس 
هیئت مدیره و یا یكی از اعضاء هیئت مدیره و مهر 

موسسه معتبر می باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شركت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )787095(
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گواهینامه  كارشناس��ی مدیری��ت  مدرک 
موقت رش��ته مدیریت بازرگانی دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد فیروزكوه  به نام آقای 
محمد ابراهیم جانباز فوتمی فرزند همت 
به ش��ماره  شناسنامه 3319 و تاریخ تولد 
1354 و ب��ه ش��ماره مل��ی 2160857149 
ص��ادره از قائمش��هر مفق��ود  و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ابوالفضل حسن 
باغبان فرزند مهدی به ش��ماره شناسنامه211 
صادره از قزوین درمقطع كارشناس��ی رش��ته 
عمران صادره ازواحد دانش��گاهی بوش��هر به 
ش��ماره 80146083118 مفقود گردیده وفاقد 
اعتب��ار می باش��د از یابن��ده تقاضا می ش��ود 
این مدرک را به دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
بوشهربه نشانی بوش��هر- خیابان باغ الزهرا- 

روبروی آتشنشانی ارسال نمایند.
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سیما و سینما

خبر

 پخش ۷۰ فیلم سینمایی 
در تعطیالت آخر هفته از تلویزیون

سیما و سینما: شبکه های سیما 
عالوه بر پخش دو ســریال طنز 
»زندگی شــگفت انگیز است« و 
»مردهزارچهره« بیش از ۷۰ فیلم 
سینمایی و تلویزیونی را در جدول 

پخش خود قرار داده اند.
این روزها کشورمان به  واسطه وجود نگرانی و استرس بیش از اندازه ناشی 
از شیوع ویروس کرونا شــرایط خاصی را سپری می کند. در این شرایط 
در کنار تولید و پخش برنامه هایی با محتوای آموزشــیـ  اطالع رسانی و 
تالش برای رفع نگرانی ها و حفظ آرامش روانی جامعه، هیچ چیز به اندازه 
پخش مجموعه های نمایشی مفرح و طنز برای تغییر حال و هوای جامعه 
نمی تواند مؤثر باشــد. در همین راستا شبکه های سیما به منظور ایجاد 
روحیه نشاط و تأکید بر  حضور کمتر افراد در جامعه، جدول پخش برخی 
برنامه های خود را تغییر داده است. از همین رو با توجه به تعطیلی مدارس، 
دانشگاه ها و شرایط پیش  آمده ناشــی از شیوع ویروس کرونا در کشور، 
برنامه ریزی شــبکه ها براساس نیاز مخاطب تغییر کرده و پخش سریال، 
فیلم سینمایی و انیمیشــن به صورت روزانه در جداول پخش جایگزین 

برنامه های عادی شده است.
با پایان یافتن فصل دوم سریال »از سرنوشت«، مینی سریال طنز »زندگی 
شگفت انگیز اســت« در هفت قسمت از شنبه ۱۰ اسفند ساعت ۲۱:۳۰ 
روانه آنتن شبکه دو خواهد شد و »مرد هزارچهره« نیز هر روز ساعت ۱۴ 

از شبکه سه سیما پخش می شود.
فیلم های سینمایی، تلویزیونی و انیمیشــن »آخرین سرقت«، »شریک 
زندگــی«، »مریم و میتیــل«، »خانه پــدرم«، »دورافتاده«، »افســانه 
شــهرقالی«، »معاف ازمالیات«،»خروس جنگــی«، »احمق ها در دریا«، 
»کیــش و مات«، »ملکه«، »شــرلوک هلمز ۸«، »ناردون«، »بروســلی 
جنگجو«، »یک روز طوالنی«، »فاجعه چلنجر«، »تاکسی ۵«، »دو دم«، 
»الک پشت های نینجا«، »هواپیماها«، »بلندای زمستان«، »سفر داوود«، 
»رابینسون کروزو«، »فراتر از قانون«، »دیگه چه خبر«، »اشنوگل«، »من 
و جمعه«، »تاکســی پلیس«، »گربه چکمه پوش«، »عصریخبندان ۲، ۳ 
، ۴ و ۵«، »ریچــارد لک لک«، »کوکی«، »ماجراهــای نیکو ۲«، »برادر 
کوچک دردسر بزرگ«، »لوراکس«، »روشنایی حقیقی«، »اقبال؛ کودک 
شجاع«، »مدفن کرم های شب تاب«، »پسربچه ای با دوچرخه«، »بازگشت 
بــه دریا«،»رئیس بزرگ«، »امتحان«، »به وقت رهایی«، »کمپانی ۱، ۲ و 
۳«، »ساعت یک نیمه شب«، »ما یک باغ وحش خریدیم«، »ضد گلوله«، 
»تســخیرناپذیران«، »برادران باد«، »ستاره شرق«، »من دیوید هستم«، 
»مک فارلند«، »پرتــگاه«، »نگهبان طبیعت«، »قلقلــک«، »مینوس«، 
»سوارکار«، »دکتر دولیتل ۱«، »آخرین مهلت«، »دیترویت« سه شنبه تا 

جمعه ۶ تا ۹ اسفند ماه از شبکه های سیما روی آنتن می رود.

»بچه محل« از شبکه دو سیما
عموپورنگ با برنامه نوروزی می آید

سیما و ســینما: »بچه محل« 
عنوان برنامــه ای جدید با حضور 
»عمــو پورنگ« اســت که نوروز 
۹۹ از شبکه دو سیما روانه آنتن 

می شود.
به نقل از روابط عمومی شبکه دو، 

۳۰درصد از تصویربرداری مجموعه »بچه محل« که به صورت نمایشی و 
استودیویی با حضور کودکان و نوجوانان در دست تولید است، انجام شده 

تا نوروز ۹۹ از آنتن شبکه دو سیما روانه آنتن شود.
»بچه محل« که با اجرای داریوش فرضیایی )عمو پورنگ( به تهیه کنندگی 
مســلم آقاجانزاده، کارگردانی احمد درویش علیپور و نویسندگی محمد 
درویش علیپور در گروه کودک و نوجوان شبکه دو سیما تولید می شود از 
دو بخش نمایشی و استودیویی تشکیل شده و عالوه بر تغییرات محتوایی 
و فضای برنامه، برای بخش استودیویی، دکوری ویژه طراحی و اجرا شده 

است.
ســاخت این برنامه بــا ایده ای نو و فضایی جذاب و مفرح، اضافه شــدن 
بازیگران جدید و بهره گیری از دکوری متفاوت پس از پایان سه گانه »محله 
گل وبلبل« پاسخی است به توجه مخاطبان کودک و نوجوان به این برنامه 
و محبت  آن ها نســبت به »عمو پورنگ« و تیم برنامه ســازی که بیش از 

۲۰۰برنامه  متفاوت برای کودکان تولید کرده اند.
داریوش فرضیایی، نعیمه نظام دوست، نادرسلیمانی، ملیکا شریفی نیا و... 
از جمله بازیگران »بچه محل« هستند و همچنین فروزان بهرام پور، محمد 
اعلمی، عارفه عباسی و سینا رستگاری عروسک گردان های این مجموعه 
هستند و شوکت حجت، سامان مظلومی، نازنین حقیری و زینب غروی 
نیز به ترتیب صداپیشــگی عروسک های یاور، داور، باور و امید همه را به 

عهده دارند.

 فرایند بازگشت پول بلیت های کنسل شده 
تئاتر و موسیقی آغاز شد

بلیت  فارس: مدیر سامانه فروش 
تیوال از آغاز فرآیند بازگشت پول 
بلیت های کنســل شــده تئاتر و 
موســیقی در هفته جاری به دلیل 
تعطیلی شــیوع کرونا خبــر داد و 
گفت: همه فرآیندها از بازگشت پول 

تا جابه جایی با پیامک به مردم اعالم می شود.

 همه اطالعات با پیامک منتقل می شود
محمد امرآبادی مدیر سامانه فروش بلیت تیوال در گفت وگو با خبرنگار تئاتر 
خبرگزاری فارس گفت: در هفته جاری بلیت فروشی کارهای موسیقی و تئاتر 
در سامانه فروش بلیت کنسل شد عده ای تقاضای جا به جایی برای هفته های 
آتی و عده ای بازگشــت پول داشتند که هم اکنون فرآیند انجام آن در حال 
اقدام است. وی در ادامه افزود: برای کارهایی که هنوز امید داریم برای هفته 
بعد به اجرا بروند نیزمنتظر خبر برنامه گذاران، مرکز هنرهای نمایشی و مرکز 
موسیقی هستیم. امرآبادی یادآور شد: البته درباره اینکه هفته بعد اجراها ادامه 

پیدا کند یا خیر، خبر ندارم و منتظر اعالم مراکز ذی ربط هستیم.
امرآبادی همچنین تأکید کرد که خریداران بلیت عزیز محبت کنند و صبور 
باشند ما هم تالشمان را می کنیم بازگشت پول در اسرع وقت صورت بگیرد 
اما ممکن است دوتا سه هفته ای ادامه پیدا کند اما ما تالشمان این است که 

بازگشت پول در سریع ترین زمان صورت بگیرد.
وی درباره نحوه اطالع رســانی و بازگشت پول توضیح داد: از طریق پیامک با 

خریداران در ارتباط هستیم.

زهره کهنــدل   ســینما/  و  ســیما   
باالی ۵میلیارد  با فروش  انیمیشــن»بنیامین« 
تومــان به عنــوان دومین انیمیشــن پرفروش 
سینمای ایران شناخته شد. پس از رکوردشکنی 
»فیلشــاه« در گیشــه، راه برای انیمیشن های 
ســینمایی بازتر شــد و »بنیامین« توانست این 
مســیر موفقیت را ادامه دهد. در شــرایطی که 
حال ســینمای کودک و نوجوان چندان خوش 
نیســت و با وجود ظرفیت هــای باالیی که برای 
این گونه ســینمایی وجــود دارد، اما فیلم های 
این طیف از مخاطبان در گیشــه چندان موفق 
نبوده انــد. با این وجود فروش باالی انیمیشــن 
»بنیامین« نشــان داد می توان بــا برنامه ریزی 
درســت، روی این گونه سینمایی سرمایه گذاری 
موفق داشت. »آینده نگار« تیمی نوپا در سینمای 
انیمیشن است که »بنیامین« اولین تجربه فیلم 
بلندش بود. با مصطفی حسن آبادی، تهیه کننده 
انیمیشن»بنیامین« درباره وضعیت انیمیشن در 
سینمای ایران، موانع و فرصت های پیش روی آن 
و دالیل موفقیت »بنیامین« در گیشه گفت وگو 

کردیم که می خوانید. 

ایران  انیمیشن را در سینمای   وضعیت 
چطور ارزیابی می کنید؟

این پرســش را می تــوان با توجه بــه نظام نامه 
جدید اکران پاســخ داد. در نظام نامه جدید چند 
موضوع مربوط به ســینمای کودک ذکر شــده 
است. مهم ترین نکته این است که در سیدبندی 
قرعه کشی ها نامی از سینمای کودک برده نشده 
و این موضوع اصالً برای سینمای کودک مناسب 
نیست. فیلم ها در ســه سید کمدی، عام و سایر 
قــرار می گیرند. عام بــرای فیلم های غیرکمدی 
پرفروش و ســایر هم برای بقیه فیلم هاست. این 
موضوع موجب می شــود شانس اکران فیلم های 
کودک کم شود، چون با تعداد باالیی از فیلم های 
بزرگســال در یک گروه بندی قــرار می گیرند. از 
طرف دیگر قوانین سلبی گذاشته شده که یکی 
از این قوانین ســلبی عدم حق اکران همزمان دو 
فیلم کودک اســت. از دیگر سو، هر سرگروه باید 
حداقل یک فیلم کودک در سال اکران کند، ولی 
هیچ راهکاری برای این موضوع وجود ندارد. اگر در 
قرعه کشی فیلم کودک از سید بیرون نیاید، چطور 
هر سرگروه در سال یک فیلم کودک اکران کند؟ 
این شرایط وضعیت را برای سینمای کودک بسیار 

نامطلوب خواهد کرد.

 چرا این ژانر سینمایی از سوی مدیران 
سینمایی حمایت نمی شود؟

عدم حمایــت مراکــز و ســازمان های مرتبط با 
انیمیشــن دالیل متفاوتی می تواند داشته باشد 
که یکــی از این عوامل به جواب پرســش قبل 
برمی گــردد. وقتی عــزم و اراده ای برای حمایت 
از ســینمای کودک به ویژه انیمیشن در مباحث 
کالن از جمله بحث اکران وجود نداشــته باشد، 
قطعاً کمتر ســازمانی شــهامت تولید انیمیشن 
سینمایی را خواهد داشت. هر چند عوامل دیگر 
هم در این موضوع دخیل هســتند دالیلی مانند 
وجود پروژه هایی که با شکســت مواجه شــده 
و هیچ گاه به پایان نرســیده و دلیل این موضوع 
هم به عدم صالحیت مسئوالن حمایت کننده در 
شناسایی گروه های توانمند برمی گردد. هزینه های 
هنگفتی صرف گروه هایی می شــود که از همان 

ابتدا مشخص است گروه طرف قرارداد توانایی به 
پایان رســاندن پروژه محوله را ندارد و اگر هم با 
صرف هزینه های میلیاردی بتواند پروژه محوله را 
پس از ســال ها به پایان برساند با کمترین اقبال 
از ســوی مخاطب مواجه خواهد شد. متأسفانه 
سرمایه ملی کشورمان به این شکل هدر رفته و 
این رویه همین امروز هم ادامه دارد. متأســفانه 
پروژه هایی از این دســت  کم نیســتند. این عدم 
موفقیت در تولید و جذب مخاطب موجب کاهش 
متقاضیان تولید انیمیشن سینمایی در بخش های 
دولتی و خصوصی شده و خواهد شد. همان طور 
که می بینید بسیاری از سازمان ها که پیش از این 
در تولید انیمیشــن فعالیت قابل توجهی داشتند 
امروز هیچ گونه تولیــدی در این زمینه ندارند و 
متأسفانه در جشنواره فجر امسال هیچ انیمیشنی 
حضور نداشــت که این موضوع فاجعه ای بسیار 

بزرگ برای انیمیشن کشورمان است.

  اســتودیو»آینده نگار« در اولین تولید 
بلند سینمایی خود به نام »بنیامین« تجربه 
موفقی را کســب کرد، گمان می کردید به 

چنین توفیقی دست یابید؟
برنامه ریزی ما از همان ابتدا و از زمان طرح اولیه و 
فیلم نامه، تولید انیمیشنی جذاب و سرگرم کننده 
برای کــودکان بود و در این راســتا تمام تالش 
خود را کردیم تا به این مهم دســت پیدا کنیم. 
خوشبختانه کودکان و خانواده هایشان با استقبال 
از این انیمیشن پاسخ خوبی به این تالش ها دادند 
و اتفاق خوبی را برای »بنیامین« رقم زدند. ما در 
زمان اکران بنیامین با بی ســابقه ترین مشکالت 
روبه رو بودیم. مشکالتی چون اکران در گروه آزاد، 
اکران همزمان سه فیلم کودک، معضل آزادسازی 
قیمت بنزین، قطعی اینترنت، شهادت سردار حاج 
قاسم سلیمانی، حادثه هواپیمای اوکراینی و ... ولی 
با وجود تمام این مشــکالت اتفــاق خوبی برای 
بنیامین رقم خورد و به لطف خدا این انیمیشن 
توانســت نام خود را به عنوان دومین انیمیشن 

پرفروش تاریخ سینمای ایران ثبت کند.

 به نظر شــما دالیل توفیق این فیلم در 
گیشه چه بود؟

اگــر بخواهم به طور خالصــه عوامل موفقیت 
بنیامین و به طور کلی یک اثر ســینمایی در 
گیشــه را عرض کنم، کیفیت مناسب و داشتن 
شــناخت صحیح از مخاطب، تبلیغات مؤثر و 
پخش کارآمد از عواملی هســتند که در کنار 
یکدیگر می توانند اکــران موفقی را برای یک 
فیلم رقم بزنند. ضعف در هر یک از این ســه 
عامــل می تواند موجب شکســت یک فیلم در 
اکران شود. امیدوارم موفقیت بنیامین موجب  
فعالیت بیشــتر دیگر گروه هــای تولیدکننده 
انیمیشن به ویژه گروه های شهرستانی شود تا 
با ســاخت آثار قوی، عالوه بــر تولید محتوای 
ایرانی موجــب رونق بیش از پیــش این هنر 

صنعت نوپا در کشورمان شوند. 

 به فکر تولید محصوالت جانبی و تولیدات 
فرهنگی با شــخصیت های این انیمیشن 

هستید؟

بازار محصوالت جانبی انیمیشــن در ایران بازار 
سودده و جذابی برای ســرمایه گذاران محسوب 
نمی شــود، با این وجود مــا از این موضوع غافل 
نبودیم و برای تولید محصوالت جانبی انیمیشن 
بنیامین با دوستان و متخصصان این بازار رایزنی 
شده و اقداماتی در این زمینه صورت گرفته که به 

زودی اطالع رسانی می کنیم.

 شرایط  اکران برای فیلم های انیمیشن 
چطور باید باشــد تا این آثار با شکست در 
گیشه مواجه نشوند و نظر سرمایه گذار را 

برای مشارکت جلب کنند؟
در حال حاضر شــرایط اکران فیلم های کودک 
به ویژه انیمیشــن بســیار نامناســب و به بیان 
دقیق تر فاجعه اســت. اگر بنیامین با استقبال 
خوبی مواجه نمی شد بســیاری از سینماداران 
اســم آن را هم نشــنیده بودند. مــا در ابتدای 
اکران در بخشــی از ســینماهای مطرح کشور 
هیچ  سانسی نداشتیم و در سینماهایی هم که 
به ما سانس داده شــده بود در بدترین ساعات 
ممکن بود، حتــی در زمان اوج فروش بنیامین 
هم سانس های ما از بســیاری از فیلم هایی که 
به مراتــب فروش کمتری نســبت به بنیامین 
داشــتند، نامناســب تر بود. ما در اوایل اکران 
بنیامین به شــورای صنفی پیشــنهاد دادیم در 
ســینماها حداقل یک ســانس ویژه فیلم های 
کودک اختصــاص یابد و همان طــور که تمام 
مخاطبان سینما اطالع دارند روزهای سه شنبه 
بلیت سینما نیم بهاست، این را نیز بدانند که در 
تمام سینماها سانس ساعت ۱۹ ویژه فیلم های 
کودک اســت، این پیشــنهاد مورد اســتقبال 
شــورای صنفی قرار گرفت و پس از تصویب در 
شورا ابالغیه ای هم در این مورد منتشر شد، اما 
متأسفانه این پیشنهاد در حد ابالغیه باقی ماند 

و اجرا نشد.
این وضع اکران فیلم های کودک تا سال ۹۸ بود 
و سیدبندی فیلم ها در سال آینده ضربه بدتری به 
بدنه سینمای کودک وارد خواهد کرد که امیدوارم 

دلسوزان این عرصه چاره ای بیابند.

 به نظر شما چرا در جشنواره فجر امسال 
هیچ فیلم انیمیشــنی نداشــتیم و حتی 
چندان  انیمیشن سازی  اندک  کمپانی های 
رغبتی به حضور در جشــنواره فیلم فجر 
ندارند؟ چرا فرصت برابــری به فیلم های 
با دیگر فیلم های  انیمیشــن برای رقابت 

جشنواره فیلم فجر داده نمی شود؟
عدم حضور انیمیشن در جشنواره فیلم فجر واقعاً 
فاجعه بزرگی برای انیمیشن کشور و در مقیاس 
دقیق تر برای سینمای ایران است. حتماً دلیل اصلی 
اینکه ما هیچ اثر سینمایی مناسبی برای حضور در 
جشنواره فیلم فجر نداشتیم، به سیاست گذاری 
غلط مسئوالن این حوزه برمی گردد. به یاد دارم 
چند وقت پیش به یکی از متولیان اصلی سینمایی 
گوشزد کردم با این نوع سیاست گذاری مطمئن 
باشید از طرف شما مسئوالن اتفاق قابل توجهی 
برای ســینمای انیمیشن نخواهد افتاد و اگر هم 
در گوشه و کنار کشور محصوالتی در حال تولید 
است، عزم و اراده شخصی هنرمندان این عرصه 
است. چرا هیچ اقدامی از طرف مسئوالن برای این 
گونه مهم سینمایی صورت نمی گیرد؟ در جواب 
گفتند شــما اطالعاتتان ناقص است و در همین 
زمان چندین پروژه مهم سینمایی در حال تولید 
اســت که به زودی رونمایی می شود، اما پس از 
گذشــت زمان قابل توجهــی از آن دیدار نه تنها 
خبری از آن رونمایی ها نشد بلکه حتی جشنواره 
فیلم فجر بدون حضور هیچ انیمیشنی برگزار شد 
و به پایان رسید. انیمیشــن از نظر بودجه واقعاً 
مظلوم واقع شــده، اما همین بودجه ناچیز کاماًل 
سلیقه ای و بدون توجیه اقتصادی هزینه می شود. 
مبالــغ هنگفتی که بــرای هزینه هــای جاری، 
برگزاری جشنواره هایی که نسبت به هزینه های 
آن خروجی ناچیــزی دارد و تولید کارهایی که 
بیشتر جنبه تجربی دارند و با هزینه هایی به مراتب 
پایین تر می توان نیروهای بیشتری پرورش داد و 
محصوالتی به مراتب با کیفیت تر تولید کرد، صرف 
می شود و متأسفانه ما بهره مناسبی از این بودجه 
ناچیز در راستای ارتقای سطح انیمیشن نمی بریم. 
این عوامل موجب کاهش تولید انیمیشن شده و 
سیاســت های کالن سینمای کشور هم مزید بر 
علت شــده که گروه ها و تیم های خصوصی نیز 
رغبتی به این سمت و سو نداشته باشند و نتیجه 

بشود آنچه می بینیم.

 با توجه به ظرفیت نیروی انسانی خالق 
و جوان این حوزه، آینده انیمیشــن را در  

سینمای ایران چطور ارزیابی می کنید؟
آینده انیمیشن در ایران حتماً روشن و رو به جلو 
خواهد بود. روند تولید انیمیشــن در ایران نشان 
می دهد با وجود تمام مشــکالت و موانعی که بر 
سر راه هنرمندان جوان و پرشور کشورمان وجود 
دارد، این هنر صنعت پیشرفت های قابل توجهی 
به ویژه در ســال های اخیر داشته است. امیدوارم 
با پیگیری هایی که هنرمندان این عرصه و بعضی 
از مســئوالن این حوزه برای بازاریابی و ارتباط با 
بازارهای جهانی انجام می دهند، عالوه بر رشــد 
فنی، جایگاه انیمیشــن را از لحاظ اقتصادی هم 
ارتقا دهند تا عالوه بر جذابیت ویژه انیمیشن برای 
سرمایه گذاران، هنرمندان هم کمتر دغدغه های 

مالی و اقتصادی داشته باشند.

برش

بنیامیــن  اکــران  زمــان  در  مــا 
مشــکالت  بی ســابقه ترین  بــا 
روبــه رو بودیــم. مشــکالتی چــون 
اکــران  آزاد،  گــروه  در  اکــران 
کــودک،  فیلــم  ســه  همزمــان 
معضل آزادســازی قیمــت بنزین، 
قطعــی اینترنت، شــهادت ســردار 
حــاج قاســم  ســلیمانی، حادثــه 
ــا  ــی ب ــی و... ول هواپیمای اوکراین
وجــود تمــام ایــن مشــکالت اتفاق 
خوبــی بــرای بنیامیــن رقــم خــورد 
ــن انیمیشــن  ــه لطــف خــدا ای و ب
توانســت نــام خــود را بــه عنــوان 
پرفــروش  انیمیشــن  دومیــن 
تاریــخ ســینمای ایــران ثبــت کنــد

تلویزیونتلویزیون

جالل محمدی درباره همکاری مجددش با آریا عظیمی نژاد:

منتظر موسیقی متفاوت »پایتخت۶« باشید
داستانی متفاوت از مقاومت مظلومانه مردم خرمشهر 

»در میان خاکستر« براساس مصاحبه با رزمندگان ساخته شد
مهر: سرپرست گروه »آوای تبری« در تشریح تازه ترین 
فعالیت های این گروه از انتشــار قریب الوقوع یک آلبوم 
خاص مازندرانی و همکاری مجدد با آریا عظیمی نژاد در 

ساخت موسیقی سریال »پایتخت۶« خبر داد.
جالل محمدی، نوازنده و سرپرســت گروه موســیقی 
»آوای تبــری« مازنــدران ضمن اشــاره بــه تازه ترین 
فعالیت هــای گروهــش بیان کــرد: گروه موســیقی 
»آوای تبــری« از چنــدی پیــش همراه بــا گروه های 
»دتارچی« و »نقاره نوازان« مجموعه کنســرت هایی را 
اجرا کرده که خوشــبختانه این کنسرت ها با استقبال 
خوبی هم مواجه شد. از این رو تصمیم گرفتیم از آنچه 
در این کنســرت های مشترک پیش روی مخاطبان قرار 
دادیم، آلبومی را تولید کنیم که خوشبختانه این اتفاق 
رخ داده و مــا در روزهای گذشــته کارهای مربوط به 

تولید و ضبط اثر را انجام داده ایم.
وی افــزود: این آلبــوم که در حال حاضــر نام موقت 
»غریبه خواهــون« برای آن انتخاب شــده، دربرگیرنده 
۱۵ قطعــه اســت که بــه نوعی منتخب آثاری اســت 
 که همراه با این گروه های موســیقایی در کنســرت ها 

اجرا کردیم. 
فکر می کنم با توجه بــه محتوایی که در این آلبوم در 
نظر گرفته شده، مخاطبان شاهد تولید آلبومی خواهند 
بود که می تواند دارای جذابیت های شنیداری زیادی در 

حال و هوای امروز جامعه باشد.

 یک قطعه 1۵ دقیقه ای متفاوت
محمــدی تأکید کــرد: البته ما در ایــن اثر یک قطعه 
۱۵دقیقه ای نیز آماده کرده ایم که همنوازی ســازهای 
کوبه ای با ســرنا و برخی ســازهای بادی است که کار 
قابل توجهی شده است، چرا که تاکنون کمتر این تجربه 

را در موسیقی نواحی ایران داشته ایم.
سرپرست گروه موســیقی »آوای تبری« بیان کرد: این 
آلبوم نتیجه ماه ها تالش سه گروه موسیقایی مختلف در 
چندین کنســرت است که در این مدت برای به صحنه 
بردن یک موســیقی متفاوت تالش زیادی داشته اند و 
حیــف بود ایــن زحمت ها که اتفاقاً با اســتقبال خوب 
مخاطبان نیز مواجه شــده، ثبت و ضبط  نشود. به هر 
حال تمام تالش ما این است که بتوانیم با انجام کارهای 
نهایی مربوط به ضبط، میکس و مســترینگ، کار را دو 

ماه آینده در بازار موســیقی عرضه کنیم. البته ذکر این 
نکته هم خالی از لطف نیســت که تمام کارهای مربوط 
بــه ضبط و تولید اثر در حال حاضر با هزینه شــخصی 
صورت گرفته که واقعاً برایم کار دشواری بود و امیدوارم 
در آینده فضا به ســمتی برود که ایــن گونه کارها در 

بسته های حمایتی هم قرار گیرد.

شاید این آخرین فصل »پایتخت« باشد
این نوازنده و آهنگساز در بخش دیگری از صحبت های 
خود به همکاری با آریا عظیمی نژاد در ساخت موسیقی 
فصل ششم سریال »پایتخت« اشاره کرد و توضیح داد: 
با توجه به اینکه این قســمت از ســریال شاید آخرین 
فصل از مجموعه پایتخت باشد، بنابراین تمام تالشمان 
را انجــام داده ایم که این بار هم یک موســیقی ناب از 
منطقــه مازندران پیش روی مخاطبــان قرار گیرد که 
بتواند همچون فصل های قبل با بینندگان ارتباط خوبی 

برقرار کند.
وی افــزود: ما در این فصل بــا طراحی های خوش فکر 
و اندیشــمندانه ای که آریا عظیمی نژاد برای ســاخت 
موسیقی ســریال داشته است، کارهای متفاوتی را اجرا 
می کنیم که قطعاً برای مخاطبان سریال تازگی خواهد 

داشت.
این هنرمنــد ادامه داد: از آنجایی کــه کار هنوز تمام 
نشــده، نمی توانم درباره جزئیات آن توضیح بیشــتری 
بدهــم، اما روی ایــن نکته تأکید می کنــم که در این 
ســریال کوشــیده ایم در خدمت موســیقی باشــیم 
 کــه آریا عظیمی نــژاد انصافــاً برای آن ســنگ تمام 

گذاشت.             

صبا کریمی: ســریال »در میان خاکســتر« روایتی از 
مظلومیت خرمشهر روی آنتن شبکه آی فیلم می رود.

بــه گزارش گــروه فرهنگی قدس آنالین، ســریال »در 
میان خاکســتر« بــه کارگردانی ســجاد امیریزدانی و 
تهیه کنندگی مهــدی همایونفر و تهیه شــده در گروه 
مســتند روایت فتح در ۱۶قسمت از امروز هشتم اسفند 

ماه ساعت ۲۰ روی آنتن شبکه آی فیلم می رود.
ارســطو خوش رزم، حمیدرضا محمدی، سوده ازغندی، 
ژاله کاظمی، ایمان ســلگی، مرتضی حســنلو، فاطمه 
عریضی، مســعود رحیم پور، امیرعلی مجلسی، مسعود 
کشــاورز، محمدامیــر زارع و بدرالســادات برنجانی از 
بازیگران این ســریال هســتند که روایتی از مظلومیت 

خرمشهر را به تصویر خواهند کشید.
امیر یزدانی کارگردان ســریال »در میان خاکســتر« با 
اشاره به مراحل ساخت این سریال اظهار کرد: سال ۹۵ 
مشغول تحقیق برای ساخت مستندی درباره خرمشهر 
بودم که برحســب اتفاق و به دلیل یک تشابه اسمی با 

شخصیت شهید »مهدی آلبوغبیش« آشنا شدم.
وی در ادامه افزود: واقعیت این اســت که در ابتدا قرار 
بود متنی برای ســاخت یک مســتند درباره خرمشهر 
بنویســم، اما با پیشــرفت تحقیقات و آشنایی با شهید 
آلبوغبیش روی شــخصیت ایشــان متمرکز شــدم و 
پس از تکمیل تحقیقات به مســئوالن وقت روایت فتح 
پیشــنهاد ســاخت یک اثر مستند ـ داســتانی درباره 
شهید مهدی آلبوغبیش را دادم و آقای همایونفر از این 

پیشنهاد استقبال کردند.

 غلبه کفه داستانی بر کفه مستند
یزدانی تأکیــد کرد: در روند این پروژه و با پیشــرفت 
فیلم نامه کفه داســتانی اثر بر کفه مستند آن غلبه کرد 
و حاال اگرچه این سریال در فرم داستانی ساخته شده، 
اما بیشــتر وقایع آن براساس واقعیت هایی است که در 

مصاحبه با مبارزان خرمشهری جمع آوری شده است.
کارگــردان ســریال »در میان خاکســتر« با اشــاره 
به شــاخصه های این مســتند یادآور شــد: مهم ترین 
ویژگــی که نبرد ۴۰ روزه خرمشــهر را از بســیاری از 
فضاهای جنگ تحمیلی متمایز می کند، شــکل گیری 
خرمشــهر  روزه   ۴۰ مقاومــت  در  شــهری   جنــگ 
اســت. امکانات موجود واقعاً کفاف بازســازی خرمشهر 

ســال ۵۷ را نمی داد، برهمین اســاس و بــا توجه به 
تالش های بســیار در طراحی صحنه و لباس به عنوان 
کارگردان باید قبول کرد در ساخت چنین اثری دوربین 
شــما محدود اســت و نمی تواند مثل یک اثر مربوط به 

امروز و حال جامعه حرکت داشته باشد.

 به کار گرفتن بازیگران جوان و باانگیزه 
در کنار عوامل باتجربه

وی در ادامــه تأکید کرد: امروز بســیاری از وســایل 
موردنیاز برای رســیدن به فضای خرمشــهر سال ۵۷ 
وجود ندارد و در عین حال من به عنوان ســازنده باید 
همچنان وفادار به واقعیت آن روز و زمان باشــم. برای 
مثال وقتی یکی از شــخصیت های فیلــم در آن زمان 
مغازه لوازم یدکی ماشــین داشته، شــما نه می توانید 
شغل شــخصیت را تغییر بدهید، نه شخصیت را حذف 
کنید و نه لوازم یدکی ماشین های سال ۵۷ را به خوبی 
و ماننــد آن دوران تهیه کنید و همه این مشــکالت با 

زمان و امکانات محدود چند برابر می شود. 
اما با این حال همه تیم تولید در تالش بودند تا بهترین 
حالت ممکن به وجــود بیاید و امیدوارم نتیجه کار هم 

همین گونه باشد.
یزدانی در پایان عنوان کرد:  این ســریال می کوشــد با 
بــه کار گرفتن بازیگران جوان و باانگیزه در کنار عوامل 
باتجربه، داســتانی متفاوت دربــاره مقاومت مظلومانه 

مردم خرمشهر برابر ارتش بعث عراق روایت کند.
ســریال »در میان خاکســتر« در ۱۶قســمت از امروز 
هشتم اســفند ماه ساعت ۲۰ روی آنتن شبکه آی فیلم 

می رود.

گفت وگو با تهیه کننده»بنیامین« دومین انیمیشن پرفروش سینمای ایران

شرایط اکران فیلم های کودک و نوجوان مناسب نیست
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