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تاج: برای انتخاب سرمربی عجله نداریم
| رئيس فدراسيون فوتبال در جمع داوران 
اين رشــته گفت: بايد اشــتباه هاى تاثيرگذار به 
 VAR حداقل برسد و سيستم هاى روزآمدى چون
بايد به چرخه فوتبال ما آورده شــوند. او همچنين 
تاكيد كرد كه براى انتخاب سرمربى تيم ملى هيچ 

شتابى وجود ندارد.
مهدى تاج در حاشــيه دوره يــك روزه داوران 
فوتبال گفت: خيلى خوشحالم كه توفيق پيدا كردم در جمع داوران حضور 
دارم. ما چيزى كه از داوران انتظار داريم اين اســت كه وحدت رويه را در 
داورى سرلوحه كارشان قرار دهند و اختالف در اداره مجموعه هاى داورى 
را از بين ببريم. به هر حال فوتبال هــوادار و طرفداران زيادى دارد و بعد از 
فوتبال با يك فاصله معنادارى فوتسال قرار دارد. البته به لحاظ تعداد هوادار 
مى گويم، نه اهميت. اين موضوع مفهومش اين است كه براى اين قشر عظيم 

كه دلواپس فوتبال هستند، بايد يك فكرى كنيم.
وى در ادامه اظهار داشــت: عمده باشگاه ها، مديران باشگاه ها و هواداران 
فوتبال همه داورى را سالم مى بينند ولى معتقدند كه اشتباه در آن را بايد 
مديريت كرد و اين يك بحث ديگر اســت. من ابتدا انتظارم اين اســت كه 
اشتباهات تأثيرگذار را به حداقل برســانيم. من از كميته داوران و عليرضا 
فغانى تشكر مى كنم. ما بايد سيستم VAR را به چرخه فوتبالمان بياوريم. 
درحال حاضر ما امكانات اين موضوع را تا حد زيادى فراهم كرديم و امكان 
اينكه داربى را با سيستم VAR برگزار كنيم، داريم ولى بايد مجوزهايش را 
بگيريم و اين طور نيســت كه ما تصميم بگيريم و اجرا كنيم. در اين برنامه 
پنج بخش وجود دارد، يك بخش آموزش است كه دوستان در قطر در يك 
دوره هفت روزه آموزش مى بينند، مراحل دوم، سوم و چهارم را ما بايد انجام 
بدهيم، مرحله پنجم هم مجوز است كه بايد بگيريم كه من به شخصه دنبال 

اين موضوع هستم.
تاج در ادامه افزود: من اصرارم بر اين است كه كميته داوران اولويتش اين 
باشد كه اين مراحل طى شــود. دير يا زود بايد اين كار را بكنيم و چه بهتر 
كه اين كار را االن انجام دهيم. حساسيت نيم فصل دوم خيلى زياد است و از 
طرفى هم نتايج خيلى به هم نزديك است. چند سال پيش بود كه پنج جام 
تهيه كرديم، يك جام به اصفهان برده شد و جام هايى به تبريز، تهران و … 

برديم. شرايط طورى بود كه قهرمان در روز آخر مشخص شد.

 فروش ۲۷۰ میلیون تومانی
پارسا پیروزفر در یک هفته
| تازه تريــن آمار تفكيكــى اطالعات 
فروش و تعداد تماشاگر تماشاخانه هاى اداره 
كل هنرهاى نمايشى مشخص شد. تازه ترين 
آمار فــروش مجموعه تئاتر شــهر، تاالر هنر 
و تماشــاخانه ســنگلج تا جمعه 17 اســفند 

مشخص شد.
بر ايــن اســاس مجموعه تئاتر شــهر آمار 

تفكيكى اطالعات فروش و تعداد تماشــاگر سه نمايش خود را به شرح 
زير اعالم كرد:

نمايش «مالقات» به نويســندگى فريدريش دورنمــات، با ترجمه، 
طراحى و كارگردانى پارســا پيروزفر كه اجراى خود را از يكشنبه 12 
اسفند در سالن اصلى اين مجموعه آغاز كرد تا جمعه 17 اسفند با پشت 
سر گذاشتن شش اجرا، ميزبان 3575 تماشاگر شد. از اين 3575 نفر، 
1530 نفر با بليت تمام بها، 125 نفر با بليت نيم بها، 1706 نفر با بليت 
تخفيف دار و 214 نفر با بليت مهمان به تماشاى اين اثر نشستند. به اين 
ترتيب با قيمت بليت 700 هزار ريال، رقم دو ميليارد و هفتاد و هشت 

ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال در گيشه اين نمايش ثبت شد.
نمايش «ما داريم از اين خونه مى ريم» به نويسندگى بهزاد آقاجانى 
و كارگردانى حسين اكبرپور از روز يكشنبه 12 اسفند در تاالر چهارسو 
روى صحنه رفت و تا جمعه 17 اسفند با پشت سر گذاشتن شش اجرا، 
ميزبان 198 تماشاگر شد. از اين 198 نفر، 37 نفر با بليت تمام بها، يك 
نفر با بليت نيم بها، پنج نفر با بليت تخفيف دار و 155 نفر با بليت مهمان 
به تماشاى اين اثر نشستند. به اين ترتيب با قيمت بليت 300 هزار ريال، 

رقم 12 ميليون و 450 هزار ريال در گيشه آن ثبت شد.

آقای بازیگر برای لغو بردگی می جنگد
| ايتن هاوك در ســريالى كوتاه براى 
شبكه «شو تايم» جلوى دوربين مى رود.شبكه 
«شو تايم» دستور ســاخت يك سريال هشت 
اپيزودى با عنوان «پرنــده پروردگار خوب» را 
داده است. اين سريال بر مبناى رمانى به همين 
نام نوشــته جيمز مك برايد ساخته مى شود و 
ايتن هاوك بازيگر آن خواهد بود. وى در نقش 

جان براون طرفدار لغو بردگــى در قرن نوزدهم بازى خواهد كرد.هاوك 
همچنين از نويسندگان و تهيه كنندكان اين سريال هم خوهد بود. مارك 
ريچارد نويسنده اصلى و تهيه كننده ديگر اين سريال است. وى نويسنده 
فيلم موفق «اگر سنگ از آسمان ببارد» بود.آنتونى همينگوى كارگردان 
«داســتان جنايت آمريكايى» براى كارگردانى اين سريال انتخاب شده 
است.به گزارش مهر به نقل از ورايتى، «پرنده پروردگار خوب» از زاويه 
ديد اونيون يك نوجوان برده روايت مى شود كه عضوى از خانواده براون 
در دورانى است كه ماجراهاى خونبار كانزاس و جنگ داخلى در سال هاى 
1854 تا 1861 رخ مى دهد. وى از جمله افرادى است كه در حمله به انبار 
ارتش در شهر «هارپرز فرى» در ويرجينيا در سال 1859 شركت مى كند. 
اين حمله هر چند موفق به حذف برده دارى نشد اما رويدادى انگيزشى 

براى ايجاد نبردهاى داخلى براى حذف برده دارى بود.

 روشن: فوتبال داخلی ما زمان کی روش
از بین رفت

| يك پيكسوت فوتبال ايران گفت: فوتبال 
داخلى ما در زمان كى روش از بين رفت و فدراسيون 
فوتبال بايد براى انتخــاب مربى خارجى تيم ملى 

جند ماه صبر كند.
حسن روشــن در حاشــيه مراســم تجليل از 
پيشكسوتان بيان كرد: خوشــحالم در اين جمع 
حضور دارم چندين ســال اســت مــا همديگر را 
نديديم. وزير ورزش قول داد همه فدراسيون ها كميته پيشكسوتان داشته 

باشند تا از تجربيات آن ها استفاده كنند اميدوارم اين امر محقق شود.
او در مورد وضعيت فوتبال كشور گفت: متاسفانه فوتبال داخلى ما در زمان 
كى روش از بين رفت و همه چيز فداى تيم ملى شد. كى روش در اين هشت 
سال دوبار با تيم ملى به جام جهانى رفت اما اين همه فوتبال ما نيست و بايد 

در ساختار فوتبال كار كنيم.
روشن در مورد جايگزين كى روش گفت: فكر مى كنم كى روش بايد فوتبال 
ايران را احيا مى كرد. ادامه فعاليت در تيم ملى با مربى خارجى جايز نيست 
به اين خاطر كه تمام مربيان خارجــى در حال حاضر در ليگ هاى اروپايى 
مشغول فعاليت هستند. به نظرم فدراسيون بايد چند ماه ديگر صبر كند تا 

وضعيت مربيان مشخص شود.
او در مورد وضعيت اســتقالل نيز تاكيد كرد: بازى هاى استقالل را نگاه 
نمى كنــم. اگر بازى هاى اين تيــم را نگاه كنم آن وقــت مجبورم در مورد 
استقالل اظهار نظر كنم و ممكن اســت دوستان ناراحت شوند. مديرعامل 
و هيأت مديره استقالل زمانى كه به اين باشگاه مى آيند خوب وارد مى شوند 

اما نمى دانم چرا بعد از آن تصميمات خوبى نمى گيرند.

 سلطانی فر: کارنامه ورزش
در سال 9۷ قابل قبول است

| وزيــر ورزش و جوانــان گفت: 
ورزش كشــور در ســال 97 نتايج خوبى 
گرفته اســت و كارنامه قابل قبولى داشته 

است.
مسعود ســلطانى فر در حاشيه مراسم 
تجليل از پيشكسوتان و                                   ر                                        ز                                                   ش ايران در جمع 
خبرنگاران، بيان كرد: بخش قابل توجهى 
از تاريخ و                                   ر                                        ز                                                   ش ايران و كسانى كه سال ها در 
طول تاريخ دل مردم را شاد كردند و باعث عزت مردم ايران شدند در اينجا حضور 
داشتند. آنها در ســنى قرار دارند كه شايد به آنها كمتر توجه شود و الزم بود كه 
تكريم شوند. جدا از اين نشست ها بايد شرايطى را به وجود آورد كه به مسائل و 
مشكالت آنها رسيدگى شود. خيلى از آنها بازنشسته و گرفتار بيمارى هستند. ما 
در صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان بيمه تكميلى و مقررى را براى آنها 
فراهم خواهيم كرد. البته مقررى كه مى                             گيرند زياد نيست، ا                                                                            ما متناسب به منابع 

مالى سعى مى كنيم مقدار آن را سال به سال افزايش دهيم.
او خا                                               طر نشان كرد: تالش خواهيم كرد از تجربيات آنها بهره ببريم و تجربياتشان 
را به نســل هاى بعدى منتقــل كنيم. با پيشــنهاد صالحى اميرى نشســت با 
پيشكسوتان در اين وسعت انجام شد و برخى از دوســتانى كه قهرمان هستند 
مى گفتند كه تاكنون ســاختمان كميته ملى المپيك و يا وزير را نديده بودند و 
لطف كردند در اينجا حضور پيدا كردند و بخشــى از يادبودهاى خود را به موزه 
و                                   ر                                        ز                                                   ش تقديم كردند. ما به فدراسيون ها دستور مى دهيم كه كميته پيشكسوتان 

را فعال كنند تا از دانش و تجربيات اين افراد استفاده شود.
وزير و                                   ر                                        ز                                                   ش و جو                                                                                                       انان در ادامه همچنين، خا                                               طر نشــان كرد: و                                   ر                                        ز                                                   ش كشور بايد 
از حاشيه به دور باشــد و همدلى و تعامل بيشتر باشد. همدلى ها در روند توسعه 

و                                   ر                                        ز                                                   ش كشور تأثيرگذار ا ست و در جامعه ملتهب توسعه تحقق پيدا نمى كند.
وى در مورد عملكرد و                                   ر                                        ز                                                   ش ايران در سال 97 نيز، ا                                                                                                                                                                                                                                                         فزود: سال خوبى بود و نتايج 
خوبى را كسب كرده ايم. آغاز آن با جا                                                                                                                                                                                                                               م جها                       نى روسيه بود كه نتيجه تاريخى را در 
گروه مرگ گرفتيم. سپس در باز ى هاى آ                        سيا                يى بيشترين مدال را كسب كرديم. 
در المپيك جو                                                                                                       انان از رتبه 24 به رده هفتم رســيديم. در ليگ قهرمانان آسيا دو 
تيم پر طرفدار استقالل و پر    سپوليس توانستند به جمع هشت تيم برتر راه پيدا 

كنند و يكى از آنها هم فيناليست شد. 

مهم ترین اتفاقات رادیو در سال 9۷
| معاون صدا درباره مهم ترين اتفاقاتى 
كه در سال 97 در راديو رخ داد گفت وگو و در 
عين  حال تاكيد كرد كــه يكى از ظرفيت هاى 
راديو براى سال جديد توليد مسابقات راديويى 
خواهد بــود. به گــزارش كائنات بــه نقل از 
ايسنا، حميد شاه آبادى درباره راديو و مهمترين 
اتفاقاتى كه در ســال 97 رخ داد، اظهار كرد: 
رويكرد ما در سال 97 كه مصادف با اولين سالى 
بود كه من در راديو حضور يافتم را به دو بخش مى توان تقســيم كرد. يكى مربوط به 
كيفيت برنامه هاى راديويى بود كه در اين بخش عالوه بر اينكه به موضوع راديوهاى 

مناسبتى پرداختيم و پنج راديو مناسبتى را افتتاح كرديم.
همچنين با ايجــاد پايگاه هاى جامع از جمله پايگاه كتــاب گويا و پايگاه مداحى و 
ســخنرانى ها كار ارزشــمندى صورت گرفت. و به طور كلى يكى از افتخارات جدى 
معاونت صدا در راديو، افتتاح پايگاه كتاب گويا بود كه در حال حاضر بيش از 400 هزار 

نفر روزانه به طور متوسط 37 دقيقه از طريق كتاب گويا، كتاب مى خوانند.
وى ادامه داد: تغييرات ديگر ما در ســال 97، تغيير ساختار پخش برنامه هاى طنز 
راديو بود. ما در حال حاضر 41 برنامه طنز در راديو داريم كه يكى از آنها برنامه «صبح 
جمعه با شما» است. در حوزه طنز ما موضوعات مربوطه را به سمت دغدغه هاى مردم 
سوق داده ايم و تيم اجرايى آمد و تمام آن چيزى كه مردم در حوزه طنز مى توانستند 
دريافت كنند، ولى شايد با فرهنگ ما سازگارى نداشت را بومى سازى كردند. در حال 
حاضر وقتى به راديو نگاه مى كنيم به عنوان مثال شــبكه صباى ما درست است كه 
آيتم هاى بسيار كوتاهى دارد اما همه اين آيتم ها به طور جدى ارتباط نزديك با ساليق 
و عاليق مخاطبان دارد.شــاه آبادى ادامه داد: ما در سال 97 به حوزه طنز توجه ويژه 
كرديم و خوشبختانه حوزه طنز از نظر كمى و كيفى ارتقا پيدا كرد. همچنين بخشى 
از برنامه ها بازآفرينى شدند، مثًال در برنامه «جمعه با شما» تعدادى از كاراكترهايى 
كه رفته بودند بازگشتند و نويسندگان جديدى هم به توليد اين برنامه اضافه شدند.
معاون صدا در پاسخ به اين پرســش كه چه ظرفيتى از راديو در سال 97 براى سال 
جديد پيش بينى شده است؟ اظهار كرد: يكى از ظرفيت هاى ما براى سال آينده بحث 

مسابقه است ما در حوزه مسابقه تا رسيدن به آن هدف اصلى فاصله زيادى داريم. 

مثلث خطر برای ادبیات
| اصغــر نــورى از تاثيــرى كه 
بحران كاغذ بر وضعيت ادبيات داستانى 
امسال داشته و ضربه اى كه مثلث برخى 
كارگاه هاى ادبى، ناشــران و جايزه ها به 
ادبيات وارد مى كند، مى گويد. به گزارش 
كائنات به نقل از ايســنا،  ايــن مترجم و 
نمايشنامه نويس درباره وضعيت ادبيات در 
سال 1397 اظهار كرد: من فكر مى كنم 
چه براى ادبيات ايرانى و چه خارجى، ســال 97 مثل همه سال هاى اخير بود؛ 
يعنى هم كتاب خوب و هم كتاب بد چاپ شــد. اما مســئله اصلى كه امسال را 
تحت تأثير قرار داد، مسئله كاغذ بود؛ بحران عجيب و غريبى بود كه ناشران را 
به مشــكل انداخت. قيمت كاغذ مدام باال مى رفت و حتى كاغذ ناياب مى شد و 
با قيمت گران هم در دســترس نبود؛ اين باعث مى شد خيلى از ناشران از چاپ 
عنوان هاى تازه صرف نظر كنند و واقعاً نمى دانستند قيمت كتاب را چطور بزنند. 
اگر كتاب ها با قيمت اخير كاغذ قيمت گذارى مى شــد، خيلى گران تر مى شد، 
براى همين خصوصاً در ماه هاى اخير، كتاب هايى كه براى چاپ در برنامه ناشران 

بودند از اولويت خارج شدند.
او در ادامه گفت: من فكر مى كنم در نمايشــگاه كتاب سال بعد شاهد چاپ 
عنوان هاى كمى خواهيم بود و دليلش هم همين معضالت كاغذ است. اين بيشتر 
از همه روى ادبيات داستانى تأثير مى گذارد، چون يك سرى كتاب ها هستند كه 
درسى اند يا چاپ شان قبًال شروع شــده و مشترى شان را پيدا كرده اند. مطمئناً 
اولويت ناشر آن ها هســتند. اما در مورد كتاب هاى داســتانى جديد نمى شود 
صددرصد پيش بينى كرد كه مخاطب چطور با آن ها برخورد مى كند؛ فروش دارند 
يا ندارند؟ اين باعث شده تعداد كتاب هاى چاپ شده در ماه هاى اخير كمتر شود 

و قطعاً در نمايشگاه هم تعداد كم خواهد بود.
نورى با بيان اين كه كارگاه هاى داستان نويسى يا ترجمه مفيد هستند، درباره 
وضعيت كارگاه هاى ادبى امسال گفت: كسانى كه مى خواهند ترجمه يا نوشتن 

را شروع كنند در اين كارگاه ها مى توانند الفباى اين كار را ياد بگيرند يا حداقل 
ياد بگيرند چطــور بخوانند و چه بخوانند. هرچقدر هم تعداد آن ها بيشــتر 

شود، ضرر ندارد. 

 روایت »حامی« از ماجرای کنسرتش
در شیراز / شکایت می کنم

| «مردم ما باهوش تر از آن هســتند 
كه فريب تصويرى فرضى و چند ثانيه اى را كه 
هيچ تقصيرى از پخش آن متوجه بنده نيست 
و نخواهد بود و ســاختگى يــا حقيقى بودن 
آن هنوز مورد شك اســت، بخورند.» اين ها 
را حميد حامى پس از حاشــيه هاى كنسرت 

شيرازش مى گويد.
حميد حامــى - خواننده و آهنگســاز پاپ 
كالسيك كشور - چند روز پس از حاشيه هاى اجراى زنده اش در جشنواره موسيقى 
فجر شيراز و بازتاب هاى آن در برخى رسانه هاى رسمى، بيانيه صادر كرد. روزهاى بعد 
از كنسرت اين خواننده تصويرى در شبكه هاى مجازى مربوط به كنسرت او در شيراز 
منتشر و دست به دست شد كه نشان مى داد براى لحظاتى در حين اجراى موسيقى 

توسط اين خواننده، تصاوير نامتعارفى روى مانيتور پشت سر گروه پخش مى شود.
حامى كه با اعالم معاون هنرى سينمايى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى فارس 
تا اطالع ثانوى در شــيراز ممنوع الكار است، در پاسخ به حاشــيه هاى اخير با انتشار 
بيانيه اى، توضيحاتى را درباره روند اين اتفاق در اجراى جشنواره موسيقى فجر شيراز 

داده است.
او در اين بيانيه آوده است:

«لطف كنيد و در فكر پاپوشــى بزرگ تر باشيد… چرا كه مردم ما باهوش تر از آن 
هســتند كه فريب تصويرى فرضى و چند ثانيه اى را كــه هيچ تقصيرى از پخش آن 
متوجه بنده نيســت و نخواهد بود و ســاختگى يا حقيقى بودن آن هنوز مورد شك 

است، بخورند.
پس از انتشار هماهنگ و هدفمند تصاويرى از كنسرت شيراز بنده در فضاى مجازى، 
رايزنى ها و تحقيقاتى از طرف مسؤوالن ذيصالح و هم بنده در جهت اثبات صحت آن 

تصاوير و نيز مجازات عاملين پخش آن به صورت گسترده اى انجام گرفت.

چهره ها

| رييس فدراســيون دووميدانى گفت: ما همان مبلغ سال قبل را به مك 
ويلكينز مربى آمريكايى حدادى مى دهيم. خود احســان مديريت مى كند و اگر 

نياز باشد ما هم ورود مى كنيم.
مجيد كيهانى رييس فدراسيون دووميدانى در حاشيه تجليل از پيشكسوتان در 
كميته ملى المپيك گفت: تجليل از پيشكوتان وظيفه هر سازمان و ارگانى است، 
خوشحالم كه كميته ملى المپيك با تدبير رييس محترمش اين مراسم را در آستانه 
سال جديد برگزار كرد. اين حركت ماندگار است و من اميدوارم تمامى فدراسيون ها 

و نظام ورزش اين حركت ارزشمند را هر ساله برگزار نند.
وى در خصوص وضعيت دووميدانى اظهار كرد: خوب است. همه چيز خوب پيش 
مى ود و داريم مديريت مى كنم. امشب تيم ملى نوجوانان عازم رقابت هاى قهرمانى 
آسيا هنگ كنگ مى شود. اين تيم يكى از بهترين تيم هاى تاريخ دووميدانى است 
كه با 28 ورزشكار و مربى به مسابقات مى رود و اميدوارم كه نتيجه بهترى هم از نظر 
كمى و هم كيفى نسبت به دوره قبل كسب كند. در بخش بزرگساالن نيز شرايط 
انتخابى و ركوردگيرى را اعالم كرديم و ســعى مى كنيم تركيب تيم ملى را براى 

اعزام به قهرمانى آسيا اوايل فروردين ماه اعالم كنيم.
رييس فدراســيون دووميدانى در خصوص وضعيت احسان حدادى در آمريكا 
گفت: احسان در حال حاضر در آمريكا است او از 20 بهمن تا اوايل ارديبهشت ماه 
در امريكا تمرين مى كند كه بيش از دو ماه مى شــود و بعد مستقيم به رقابت هاى 
قهرمانى آسيا دوحه اعزام مى شود. بعد از مسابقات آسيايى بايد شرايط را بررسى 
كنيم و براى آينده تصميم بگيريم. با او در تماس هســتيم و ديشب با او صحبت 

كردم.

وى در پاسخ به اين سوال كه آيا مك ويلكينز با توجه به اينكه 5 ورزشكار چينى 
هم در كنار احســان دارد باز هم همان حقوق را دريافت مى كند، گفت: ما همان 
مبلغ سال قبل را مى دهيم. خود احسان مديريت مى كند و اگر هم نياز باشد ما هم 
ورود مى كنيم. ما همان حقوق سال گذشته را به مك ويلكينز پرداخت مى كنيم و 
حتماً بايد شرايط بهترى براى احسان رقم بخورد.وى در پاسخ به اين سوال كه چند 
درصد از بودجه خود را گرفته ايد، گفــت: ما 90 درصد از بودجه خود را از وزارت 
ورزش و 85 درصد از كميته ملى المپيك دريافت كرديم آمار خوبى است اميدوارم 
تا پايان سال هم انشااهللا مابقى بودجه را دريافت كنيم. صالحى و سلطانى فر تالش 

مى كنند تا فدراسيون ها را در پايان سال كمك كنند.

کیهانی: مربی حدادی حقوق قبل را می گیرد


