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محمودعاطفي،رئيساسبقبسيج
سازمان صداوسيما و از جانبازان
دفاع مقدس دار فاني را وداع گفت.

«محمود عاطفي» رزمنده پاسدار
و جانباز دفاع مقدس ،دیروز بر اثر
ايست قلبي دار فاني را وداع گفت.
س��ردار عاطفي جانب��از ۴۰درصد
دیروز در بيمارستان خاتماالنبيای تهران دار فاني را وداع گفت.
وي برادر شهيدان عباس و اكبر عاطفي بود كه در سال  ۱۳۶۶به
درجه جانبازي نائل شده بودند .وي متولد شهرستان رشت بود
و در كارنامه كاري خود مسئوليت عقيدتي سپاه گيالن ،رياست
بسيج صداوسيما و مديركلي روابط عمومي اين سازمان و رياست
سازمان سينمايي و هنرهاي نمايشي دفاع مقدس بنياد حفظ
آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس را بر عهده داشت.
.........................................................................................................

بازيگران جديد سريال نوروزي
«دردسرهاي شيرين»

ب�ا اضاف�ه ش�دن افس�انه باي�گان ،يوس�ف مرادي�ان،
پاش�ا جمال�ي و س�ميرا حس�يني ب�ه مجموعه ن�وروزي
م
«دردس�رهاي ش�يرين» تصويرب�رداري اي�ن س�ريال ه 
اكنون در نق�اط مختل�ف تهران در ح�ال پيگيري اس�ت.

سريال«دردسرهاي ش��يرين» به تهيهكنندگي سيدعلياكبر
محموديمهريزي و كارگرداني سهيلموفق براي نوروز شبكه5
س��يما تهيه و توليد ميش��ود .دردسرهاي ش��يرين ،داستاني
اجتماعي با رگههايي كمدي دارد و پوريا پورسرخ و مريم مؤمن در
آن ايفاگر زوجي هستند كه در زندگي با چالشهايي جدي روبهرو
ميشوند .در كشاكش اين چالشها ،حوادث و اتفاقاتي ديگر براي
آنان رخ ميدهد كه گاه زمي��ن ميخورند و گاه برميخيزند ،اما
كسي نميداند سرنوشت براي آنان چه رقم زده...
رضا توكلي ،رس��ول توكلي ،پوراندخت مهيمن ،مرتضي كاظمي،
سهيل قاصدي ،فهيمه سليماني و ژيال دايي ديگر بازيگراني هستند
كه حضورشان در «دردسرهاي شيرين» قطعي شده است و به زودي
چند بازيگر شناختهشده نيز به مجموعه اضافه خواهند شد .سهيل
موفق در كارنامه خود كارگرداني فيلمهاي سينمايي «شكالتي» و
«پاستاريوني» را دارد .وي همچنين به عنوان كارگردان و بازيگر در
چندين پروژه تلويزيوني فعاليت داشته است.
.........................................................................................................

ساالر عقيلي «مادر» را روي صحنهبرد

كنس�رت س�االر عقيلي دیروز در تاالر وحدت برگزار شد.

به گزارش «جوان» به نقل از روابط عمومي و امور بينالملل بنياد
رودكي ،همزمان با هفته بزرگداش��ت مقام زن و روز مادر ،ساالر
عقيلي همراه با گروه راز و نياز ،دیروز ساعت ۱۹:۳۰در تاالر وحدت
روي صحنه رفت .در اين كنس��رت قطعاتي چون س��رو زير آب،
خوشه چين ،مادر ،برادر جان ،حانيه ،ايران ،چه بگويم ،تبريز در مه،
ايران جوان و از تنهايي گريه مكن اجرا شد .كنسرت ساالر عقيلي
به مناسبت هفته نكوداشت مقام زن ،به همت امور زنان و خانواده
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و بنياد رودكي برگزار شد.
.........................................................................................................

تغيير پايانبندي «باشگاه مشتزني»
در چين!

تغيير پايانبندي فيلم سينمايي «باشگاه مشتزني» ساخته
«ديويد فينچر» در كشور چين با خشم طرفداران اين فيلم
سينمايي همراه شد.

به گزارش ايسنا به نقل از گاردين ،طرفداران فيلم در چين در آخر
هفته متوجه شدند نسخهاي از فيلم «باشگاه مشتزني» با بازي
«برد پيت» و «ادوارد نورتون» كه به تازگي در سامانه نمايش آنالين
« »Tencentدر دسترس قرار گرفت ،تغيير پيدا كرده است تا پيام
آنارشيستي و ضدسرمايهداري اين فيلم كه آن را به يك موفقيت
جهاني تبديل كرد ،حذف شود .در صحنههاي پاياني نسخه اصلي
فيلم ،شخصيت «ادوارد نورتون» (راوي) همزاد خيالي خود «تايلر
داردن» با بازي «برد پيت» را از بين ميبرد و سپس انفجار چندين
ساختمان را تماشا ميكند كه نشان ميدهد نقشه شخصيت او براي
نابود كردن تمدن مدرن در حال انجام است اما نسخه دستكاري
شده اين فيلم در چين كام ً
ال متفاوت است.
در نس��خه چيني راوي باز هم «داردن» را ميكش��د ،اما صحنه انفجار
ساختمان با يك صفحه سياه و يك پيام جايگزين ميشود؛ «پليس به
سرعت كل نقشه را كش��ف كرد و همه جنايتكاران را دستگير كرد و با
موفقيت مانع از انفجار بمب شد ».پايانبندي جديد اين فيلم كه در آن
دولت پيروز ميشود ،خشم بسياري از تماشاگران چيني را برانگيخته
است چراكه بسياري از آنها پيش از اين نسخههاي اصلي فيلم را با دانلود
غيرقانوني و بدون سانسور تماشا كرده بودند .استوديوهاي هاليوودي
براي اينكه آثارشان به بازار بزرگ مخاطبان چيني برسد ،معموالً با ايجاد
تغييراتي به ميل مقامات چيني در فيلمهايشان موافقت ميكنند .در
سال  ۲۰۱۹نيز صحنههاي زيادي از فيلم «راپسودي بوهمي» كه درباره
زندگي «فردي مركوري» خواننده معروف بود ،براي اكران در سينماي
چين حذف شد .در دوران رياست جمهوري «شي جين پينگ» مقامات
چيني فعاليت زيادي براي پاكسازي جامعه از عناصر ناسالم ،از جمله
صحنههاي فيلم ،تلويزيون و بازيهاي ويدئويي انجام ميدهند.
كتاب

حكمت

نما | حسین کشتکار

امام صادق(ع):
هرگاه كسي را دوست داشتي
به او خبر ب�ده ،چراكه اين كار،
دوستي ميان شما را استوارتر
ميسازد.
(اصول كافي ،ج ،2ص)644
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همزمان با رقابت آثار سينمايي در چهلمین دوره جشنواره فيلم فجر انجام میشود

رقابت مستندهاي هشتگانه در فجر

مصطفي شاهكرمي

آثار هش�تگانه حاض�ر در بخش مس�تند
چهلمين دوره جشنواره فيلم فجر در حالي
از سوي هيئت انتخاب معرفي شدند كه اين
بخش پرطرف�دار زيرمجموع�ه هنر هفتم
فرازوفرودهاي زيادي را در دورههاي مختلف
پشت سرگذاشته است كه هر بار با روي كار
آمدن برخي مديران سينمايي گاهي بر صدر
نشسته و گاهی با آمدن طيف ديگر بر فرش.

بخش مس��تند جش��نواره فيلم فجر از ابتدا تا
االن كه چهلمين دوره آن را پي��ش رو داريم،
فرازوفرودهاي عجيب و غريبي را پش��ت س��ر
گذاش��ته اس��ت .در برههاي اين بخش حذف
ش��د و به جش��نوارههاي ديگر كوچ كرد و در
دوراني هم ب��ا قرار گرفتن در كن��ار فيلمهاي
كوتاه به جش��نواره فيلم فجر بازگردانده شد.
مستند به عنوان پرتغييرترين بخش جشنواره
فيلم فجر در س��طوح مختلفي از جمله حضور
يا عدمحضور ،نحوه داوري ،قرار گرفتن جايزه
در بين جوايز اصلي جش��نواره در كنار ادغام و
جداس��ازيهاي مكرر روزگار خاصي را تجربه
كرده است.
مسئوالن برگزاري چهلمين جش��نواره فيلم
فجر ك��ه از آن با تعابير متنوعي ياد ميش��ود،
تصميم گرفتهاند در اين دوره با نگاه شخصيت
مستقل اين آثار را در كنار حوزه آثار سينمايي
و تحت عنوان بخش س��ينماي مستند برگزار
نمايند .چند روز پيش ب��ود كه هيئت انتخاب
اين بخش متش��كل از احمد ضابطيجهرمي،
محمد تهامينژاد ،محمدعلي فارسي ،مرتضي
شعباني و محمدرضا عباس��يان اسامي هشت
فيلم راه يافته به بخش س��ينماي مستند اين
دوره جشنواره را اعالم كردند.
«آن مرد با اتوبوس آمد»
مستند «آن مرد با اتوبوس آمد» به كارگرداني
و تهيهكنندگي نيما مهديان اس��ت كه تجربه
حضور در بخش «بلند» مسابقه ملي پانزدهمين
جشنواره بينالمللي «س��ينماحقيقت» را نيز
دارد .طبق گفت��ه مهديان مس��تند «آن مرد
با اتوب��وس آمد» كه در ژانر ت��راژدي -كمدي
ساخته شده اس��ت ،نگاهي به تاريخ 100ساله
اتوبوس��راني در ش��هر ته��ران و ني��ز نگاهي
رفتارشناسانه به مردم دارد .ساختار اين مستند
تلفيقي از تصاوير آرشيوي و نظر افراد مختلف
به نمايندگي از طبقات اجتماعي خود اس��ت
كه از منظر آنها به اتوبوس نگاه ش��ده اس��ت.
هيچگونه مصاحبهاي در فيل��م وجود ندارد و
از روايتهاي مختلف اس��تفاده شده است .از
جمله ويژگيهاي اين فيلم استفاده از گويش

تهراني(نه لهجه تهراني) و نيز بازآفريني كلمات،
َم َتلها و واژههاي قديمي تهراني است.
«احتضار»
مستند «احتضار» به كارگرداني و تهيهكنندگي
حجت طاه��ري و عبدالخال��ق طاهري که در
پانزدهمين جش��نواره س��ينماحقيقت نامزد
درياف��ت جايزه بخشه��اي متنوعي از جمله
بهترين فيلم مستند ،بهترين تدوين ،بهترين
صدا ،بهترين فيلمبردار و بهترين كارگرداني
فيلم مستند بلند شده بود ،سرانجام توانست
جايزه بهترين تدوي��ن را از آن خود كند .اين
مستند روايتگر يك دوس��تدار محيط زيست
اس��ت كه در كنار نگهداري از پ��در بيمارش،
براي طبيعت رو به مرگ زاگرس تالش ميكند
و اتفاقات عجيبي براي او اتفاق ميافتد .حجت
طاهري ،كارگردان اين مستند از سال۱۳۸۰
با فيلمبرداري و تدوين مستندهاي گزارشي
فعاليت س��ينمايي خود را آغاز كرد و محيط
زيست و جغرافياي استان خوزستان موضوع
بيشتر كارهاي اوست .وی تا به حال براي آثاري
مثل «روزهاي خوب گمشد ه تقويم»« ،زندگي
روي خاكريز» و «زندگي در خورموسي» موفق
به كسب جوايز متنوعي از جش��نواه مختلف
داخلي شده است.
«تفنگ برادرم»
كارگردان��ي و تهيهكنندگي اين مس��تند را
كامران جاهدي بر عهده داشته است .داستان
مستند «تفنگ برادرم» كه در بخش «شهيد
آوين��ي» پانزدهمين جش��نواره بينالمللي
«س��ينماحقيقت» نيز حضور داشت ،مربوط
به زندگي شخصي به نام خواهر بسيطي است
كه از قهرمانان تاريخ دف��اع مقدس ايران به
ش��مار ميآيد اما متأس��فانه نامش در تاريخ
حذف ش��ده اس��ت .او در روز حمله بعثيها
بعد از سقوط قصرش��يرين كه باعث شده بود
مردم آنج��ا را تخليه كنند ،هم��راه با 20نفر
ديگر در شهر ماند و موفق شد لشكر 12عراق
را كه جمعي��ت آن حدود 10ه��زار نفر بود،
شكست دهد .خواهر بسيطي در واقع قلب و
هسته اصلي اين نبرد بود و دوشادوش مردان
ميجنگيد .اين مس��تند موفق ش��دعنوان
مستند برگزيده هيئت داوران شبكه 3سيما و
همچنين تنديس برنزي بخش شهيد آويني
جشنواره سينماحقيقت را از آن خود كند.
«دبستان پارسي»
اين اثر به كارگرداني و تهيهكنندگي حس��ن
نقاشي از جمله توليدات جديد مركز گسترش
سينماي مس��تند و تجربي به حساب ميآيد.
نقاش��ي كارگردان اين اثر در رابطه با موضوع

آن ميگويد« :بر مبناي اس��ناد به جا مانده از
پارسيان يزد «زرتشتيان هندي مهاجرت كرده
به ايران» مدارسي ساختند با نام مدارس پارسي
كه بعدها تملك آنها را به مسلمانان سپردند و
از يزد رفتند .اين مدارس در دوران مشروطه و
جنگ جهاني دوم باع��ث رونق تحصيل و علم
شدند و تأثير بس��ياري بر شهرها و واليتهاي
پيرام��ون خود از جمله ش��يراز و سيس��تان و
بلوچستان گذاشتند .مستند «دبستان پارسي»
در مدتزمان  ۶۰دقيقه داس��تان تأسيس اين
مدارس نوين در ايران را طي ۱۰۰سال (۱۲۵۷
تا  )۱۳۵۷بررس��ي ميكند ».اين مس��تند در
جشنواره پانزدهم س��ينماحقيقت موفق شد
جايزه بهترين كارگرداني مستند بلند و جايزه
بهترين نويس��نده و گفتار مت��ن را به خودش
اختصاص بدهد.
«سرباز شماره صفر»
اين مس��تند ب��ه كارگردان��ي و تهيهكنندگي
محمد سليميراد ،مستندساز اهل كهگيلويه
و بويراحمد س��اخته شده اس��ت .اين مستند
داستان زندگي شخصي به نام جهانگير بَدوره
اس��ت كه به دليل بيماري صرع همس��رش،
هزينههاي زيادي را متقبل ميش��ود و حدود
۱۵سال است با اين ش��رايط درگير است .اين
فرد پيش از اين بيرون خان��ه كار ميكرد ولي
به دليل بيماري همسرش خانهنشين ميشود،
چون ۲۴ساعته بايد از او مراقبت كند .جهانگير
مجروحي جنگي اس��ت كه در روستا زندگي
ميكند ،هيچ درآمدي ندارد و به همين دليل
سراغ تشكيل پرونده جانبازياش ميرود .اين
مستند در پانزدهمين جشنواره سينماحقيقت
موفق شد تنديس طاليي جايزه شهيد آويني
را كسب نمايد.
«مشق امشب»
اين مستند به كارگرداني و تهيهكنندگي اشكان
نجاتي و مهران نعمتالله��ي اليههاي پنهان
مسائل آموزشي و پرورشي كودكان ايران را به
تصوير ميكشد كه از نگاه جامعه به دور مانده
است .اشكان نجاتي در مورد اين مستند گفته
اس��ت آن را منطبق با نگاه عباس كيارستمي
ساخته است.
«هيچكس منتظرت نيست»
اين اثر به كارگرداني و تهيهكنندگي محس��ن
اسالمزاده روايتي از س��پيده عليزاده است كه
حدود ۱۰س��الي اس��ت در حوزه آسيبهاي
اجتماعي فعالي��ت ميكند .او ش��ب و روزش
را با زنان تهخط��ي ميگذراند؛ برخ��ي از آنها
هنوز ميان كورههاي متروكه آجرپزي خالزير،
كارتنخواب هس��تند و برخي ت��رك كردهاند
و هم��كارش در گرمخانه زنان ميدان ش��وش
ش��دهاند .جايزه ويژه بهترين فيلم مس��تند از
نگاه داوران ناجي هنر در بخش ملي جشنواره
سينماحقيقت به اين مستند تعلق گرفت.
«يكي از رؤياهاي من»
اين مس��تند به كارگردان��ي و تهيهكنندگي
محس��ن هادي قصه زندگي روزم��ره «وحيد
رجبلو» جوان نخب��ه داراي معلوليت اس��ت
كه قصد دارد يك پلتفرم آنالي��ن براي ارائه
خدم��ات در منزل ب��ه اف��راد داراي معلوليت
ايجاد كن��د .او كارآفرين موفقي اس��ت كه در
بازار ديجيتال براي خودش موقعيتي ساخته
و ديگران را مجاب كرده اس��ت كاري را كه به
ميلش باشد ،به ثمر خواهد رساند.

تلويزيون

پخش مستند «مسابقه قرن» به روايت جواد خیابانی

حواشي و اتفاقات «ايران -امريكا» به تلويزيون رسيد
جواد خياباني :موضوع اين مسابقه ،فقط معطوف به فوتبال نيست و در اين روز
همچون بازي با استراليا ،اتفاقاتي افتاد كه فراتر از فوتبال است و ما در مستند
«مسابقه قرن» به آن پرداختهايم

مس�تند «مس�ابقه ق�رن» ب�ا نگاهي وي�ژه ب�ه بازي
«ايران -امريكا» در جام جهاني فوتبال  1998فرانسه
«به روايت جواد خياباني» از ش�بكه يك س�يما پخش
ميشود .اين مستند ،توليد مشترك مؤسسه فرهنگي-
هنري انديشه ش�هيد آويني و گروه فرهنگ ،تاريخ و
هنر شبكه يك سيماس�ت كه روز جمعه هشتم بهمن
ماه ساعت 16از ش�بكه يك س�يما روي آنتن ميرود.

ج��واد خیابان��ی ،نويس��نده و كارگ��ردان اي��ن مس��تند
80دقيقهاي ،پيرامون ش��كلگيري اين اث��ر گفت :حدود
هشت ماه براي توليد اين مستند كار شد و در ادامه مستند،
«حماسه ملبورن» گزارشي است از آنچه در مسابقه ايران-
امريكا و حواشي آن رخ داد .بعد از مسابقه ملبورن كه منجر
به صعود ايران به جام جهاني  1998ش��د ،اين روايت آغاز
ميشود و اتفاقاتي همچون تغيير رئيس فدراسيون فوتبال،
حضور و بركناري «توميس�لاو ايويچ» سرمربي وقت تيم
ملي ،مس��ابقات تداركاتي تيم ملي از ملبورن تا فرانس��ه
مثل تورنمنتها و بازيهاي دوستانه به شكل چكيده بيان
ميشود تا به جامجهاني فرانسه ميرسيم و بيشترين تمركز
مستند به مسابقه قرن بين ايران و امريكاست.
این گزارش��گر شناختهش��ده فوتبال با اش��اره به پيروزي
تاريخي ايران ب��ر امريكا در جام جهان��ي  1998گفت :در
قرني كه به لحاظ شمسي رو به اتمام است ،مسابقه ايران با
امريكا را تحت عنوان مهمترين مس��ابقه قرن ورزش ايران
ميشناسند و در رسانههاي بينالمللي نيز به تاريخ ميالدي،
اين بازي مسابقه قرن نامگذاري شد .فيفا هم اين مسابقه
را به عنوان بازي جوانمردانه خطاب كرد و همه اين موارد،
نشاندهنده اهميت اين مسابقه تاريخي است.
جواد خیابانی در پاس��خ به چرايي پخش اين مس��ابقه در
تاريخ هش��تم بهمنماه عنوان كرد :گزين��ه اول ما ،پخش
مستند در سالگرد مسابقه در تاريخ  31خردادماه بود ،اما از
آنجا كه در سال آينده وارد قرن جديد ميشويم ،همخواني
ميان عنوان اين اتفاق با تاريخ شمسي رخ نميدهد و زمان
پخش مناس��ب ،زماني پيش از اتمام قرن است تا مطابقت
تاريخي شكل بگيرد.
جواد خیابانی درباره ويژگيهاي مس��تند «مسابقه قرن»
گفت :با توجه به اينكه خودم در فرانس��ه حضور داشتم و
اتفاقات و حواش��ي جام جهاني  1998و تبعات سياسي و

در مراسم رونمايي اثر مطرح شد

سازمان آگهيهاي روزنامه
جوان تلفني آگهي ميپذير د

كتاب «مادر ايران» گستره زندگي يك زن قهرمان را نشان میدهد
به گفته نويس�نده كتاب «م�ادر اي�ران» از آنجا كه
نميخواستيم يك قهرمان دس�تنيافتني بسازيم
و ميخواس�تيم خود خانم فرجواني را معرفي كنيم،
تمام خاطرات تلخ و ش�يرين را در كنار هم آورديم.

ب «مادر ايران» با
به گزارش «جوان» آيين رونمايي كتا 
حضور عصمت احمديان مادر شهيدان ابراهيم و اسماعيل
فرجواني و راوي كتاب ،نورالهدي ماهپري نويسنده كتاب
و فضهالسادات حسيني مدرس دانشگاه در كتابفروشي
بهنشر برگزار شد.
نورالهدي ماهپري ،نويس��نده كتاب «مادر ايران» در
بخش آغازين اين برنامه در سخناني با اشاره به مستند
ساختهشده درباره مادر شهيدان فرجواني گفت :ارزش
كار مس��تند «بانو» اين بود كه امثال من و بس��ياري
ديگر را با خانم احمديان آشنا كرد .وقتي اين مستند
را تماشا كردم ،احساس��ات مختلفي داشتم؛ هم حس
حيرت ،هم اندوه و مهمت��ر از همه ،اينكه چطور امثال
من ،تاكنون با چنين شخصيتي آشنا نشده بودم ولي
وقتي كه به م��ن گفتند تصميم داري��م كتاب زندگي
مادر شهيدان فرجواني را بنويسيم ،ابتدا فكر ميكردم
مستند براي معرفي ايش��ان كفايت ميكند ولي بعد
كه فايل مصاحبههاي كتاب را ديدم ،متوجه ش��دم به

دليل محدوديتهاي زماني ،در مستند نتوانستند همه
بخشه��اي زندگي مادر ش��هيدان فرجواني را روايت
كنند ،اين شد كه بس��ماهلل گفتيم و شروع به نوشتن
كتاب كرديم.
وي با بي��ان اينكه تع��دد فعاليتهاي مادر ش��هيدان
فرجواني و خاطراتش ،كار را براي نوشتن راحت ميكرد،
توضي��ح داد :از آنجا كه نميخواس��تيم ي��ك قهرمان
دستنيافتني بسازيم و ميخواستيم خود خانم فرجواني
را معرفي كنيم ،تمام خاطرات تلخ و ش��يرين را در كنار
هم آورديم ،البته از طرفي ،تنوع و وسعت خاطرات براي

من مانع بزرگي ايجاد ميكرد ،چراكه نميخواستم كتاب
را خاطرهمحور بنويس��م بلكه قصدم نوشتن به صورت
يكپارچه و شبهداستان بود ،البته نه اين معنا كه تخيل
در آن راه داش��ته باش��د ،پيوند دادن و قالب كردن اين
خاطرات ،سختيهايي داشت.
در ادامه اين برنامه ،سحر دانش��ور ،پژوهشگر مطالعات
زنان نيز در سخناني با اشاره به مستند «بانو» گفت :در
اين مستند كه اسمش به درس��تي انتخاب شده بود ،ما
تصوير اجمالي از مادر ش��هيدان فرجواني داشتيم ولي
در كتاب «مادر ايران» با گس��تره زندگي اين زن طرف
هستيم و به نظرم انتخاب اسم «مادر ايران» براي كتاب،
انتخاب هوشمندانهاي بوده است و من هر چقدر از اين
هوشمندي بگويم ،كم گفتهام ،اين عنوان ما را به بحث
نظريه مادري انقالب اسالمي گره ميزند.
وي با اشاره به كنش��گري زنان در انقالب اسالمي ادامه
داد :من وقتي اين كتاب را تورق ميكردم ،به نظرم آمد
وجه مادرانه در ديدگاههاي چنين بانواني خيلي پررنگ
اس��ت و ما نميتوانيم منكر يك وجه در انقالب اسالمي
درباره يك كنش��گري زنان در نسبت با انقالب اسالمي
باشيم؛ نظريه مادري در انقالب اسالمي ،وجهي است كه
اين كتاب به ما ميدهد.

فوتبالي بازي حس��اس با امريكا را از نزديك ش��اهد بودم،
روايتي دقيق از مش��اهدات خ��ود را در قال��ب گزارش به
شكل مستند درآوردم .در اين مستند ،دو مسابقه ايران با
يوگسالوي و به خصوص بازي با امريكا ،بيشترين مدتزمان
را به خود اختصاص ميدهد و اشارهاي كوتاه هم به مسابقه
سوم با آلمان در جام جهاني ميشود .در واقع سوژه اصلي
اين مستند ،مسابقه با امريكاست و مابقي ،شاخ و برگدادن
به اين بازي است.
سازنده مستند «مسابقه قرن» اضافه كرد :بازي با امريكا،
اتفاقات مختلف��ي را در بر ميگيرد و بيش��ترين بازتاب و
تبعات اين مس��ابقه بر محور حوادث سياس��ي و تاريخي
ميان دو كش��ور اس��ت .دخالتها و دروغگويي و خيانت
امريكاييها از 28م��رداد  1332تا امروز كام� ً
لا نمايانگر
دش��مني امريكاييها با ايران است و مس��ابقه با تيم ملي
امريكا ،تصاويري از همه آن حوادث را ب��راي مردم ايران
تداعي ميكند .ما مس��ابقات ورزش��ي مرتبط با جريانات
سياسي بين كش��ورها زياد داش��تهايم ،ولي هيچ كدام به
اهميت مسابقه ايران با امريكا نيس��ت و جايگاه اين بازي
دال بر اين اس��ت كه اين بازي به درس��تي توس��ط فيفا،
مسابقه قرن ناميده شده است ،چراكه موضوع اين مسابقه،
فقط معطوف به فوتبال نيست و در اين روز همچون بازي
با اس��تراليا ،اتفاقاتي افتاد كه فراتر از فوتبال است و ما در
مستند «مسابقه قرن» به آن پرداختهايم.
جواد خیابانی افزود :بازيهاي خاص مثل حماسه ملبورن و
بازي قرن ،مقدمه و مؤخرهاي دارد و ما تنها برشي از اتفاقات
پيوستهاي را كه منجر به اين مسابقات تاريخي شده است
در قالب مستند انعكاس دادهايم.
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ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻧﺨﺴﺖ

ﺳﭙﺎﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻴﻄﺎﻟﺐ )ﻉ( ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ :
 – 1ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ 23
ﻣﺎﻟﻚ ﺍﺷﺘﺮ ﺧﻠﺠﺴﺘﺎﻥ
 – 2ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ 25
ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﺳﻠﻔﭽﮕﺎﻥ
 – 3ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ  24ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ
ﮔﺎﺯﺭﺍﻥ
 – 4ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺴــﻴﺞ  14ﺷــﻬﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪﻯ )ﻗﻢ(
ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎﻯ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ
ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺭﺗﺒﻪ
 4ﻳﺎ  5ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ
ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ
ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1400/11/13ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻗﻢ  ،ﻣﻴﺪﺍﻥ  72ﺗﻦ  ،ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ
ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ )ﻉ(
ﺳﭙﺎﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻴﻄﺎﻟﺐ )ﻉ(  ،ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ  ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ

ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .
ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ :
 – 1ﺁﺧﺮﻳــﻦ ﺭﺗﺒﻪ ﻳــﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳــﺰﻯ ) ﮔﺮﺍﻳﺶ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ(
 – 2ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺎﺭ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ  ،ﺁﺩﺭﺱ ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﻗﻄﻌﻰ ﭘﺮﻭژﻩ
 – 3ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻛﻠﻴﺪﻯ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ
 – 4ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺁﻥ ) ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺳﺘﻴﺠﺎﺭﻯ (
 – 5ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻯ ﻗﺒﻠﻰ
 – 6ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺷﺮﻛﺖ ) ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎﺳﻴﺲ  ،ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺭﺳﻤﻰ ( ﻭ ﺭﺯﻭﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ
ﺷﺮﻛﺖ ) ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻴﻠﻢ ﻭ ﻭﻳﺪﻳﻮﻳﻰ ﻟﻮﺡ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﻋﻜﺲ  ،ﺍﺳﻼﻳﺪ ﻭ ( ...
 – 7ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪﺭﻙ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ 025-31122207 :
ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺳﭙﺎﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻴﻄﺎﻟﺐ )ﻉ( ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ

