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عکسنوشت

ورزش

زنگ خطر برای توکیو به صدا درآمد

سوها؛ نگین درخشان کوه های نمین اردبیل

ناکامی بزرگ وزنه برداری ایران در اوزان المپیکی
وزنه برداری ایران در مس��ابقات جهانی
 ۲۰۱۹نمای��ش خوبی در اوزان المپیکی
نداشتوبرآوردهنشدنانتظاراتنگرانی
ها را برای المپیک ۲۰۲۰دو چندان کرده
اس��ت.به گزارش ایسنا ،مسابقات وزنه
ب��رداری قهرمانی جه��ان  ۲۰۱۹برای
وزنه برداری ایران خوب به پایان نرسید
و مهمتر از آن نباید به س��ادگی از کنار
نتیجه نگرفتن در اوزان المپیکی گذشت و به نوعی در پشت مدال
های اوزان غیر المپیکی پنهان شد چرا که ایران سال آینده باید در
المپیک توکیو شرکت کند و در اوزان المپیکی مسابقه دهد .آنچه
مشخص است ملی پوشان ایران در سال قبل از المپیک و درسه
وزن  ۱۰۹ ،۹۶و  +۱۰۹کیلوگرم موفق نشدند انتظارات را برآورده
کنند و مدالهای مجموع ما در این مسابقات حاصل تالش در اوزان
غیرالمپیکیبود.

مدال آور در اوزان غیر المپیکی


ایران در دس��تههای  ۸۹ ،۵۵و  ۱۰۲که در المپیک حضور ندارند،
 ۵نماینده اعزام کرد که حاصل کارشان یک طال ۲ ،نقره و  ۲برنز
بود .در واقع این پنج نماینده بار مدال آوری تیم را بر دوش کشیدند
و تا حدود زیادی هم موفق بودند.در  ۵۵کیلوگرم ،حافظ قشقایی
توانست بعد از  ۴۲سال ایران را صاحب مدال سبک وزن کند و او
مدال نقره دوضرب را گرفت و البته موفق به کسب مدال مجموع
نش��د؛بااینحالش��روعخوبیبرایعملکردایراندرس��بکوزن
جهان بود.در  ۸۹کیلوگرم ،علی میری و محمد زارعی نمایندگان
ای��رانبودن��دکهمیرینقرهمجم��وعوبرنزدوضربراگرفتاما
زارعینهمجهانشد.در۱۰۲کیلوگرم،برخالفانتظاررضابیرالوند
موفق نشد همانند سال گذشته روی سکو برود و هفتم جهان شد.
اما رضا دهدار عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت و توانست
طالی دوضرب و برنز مجموع را بگیرد.

یک برنز ،حاصل تالش پنج وزنه بردار در اوزان المپیکی


عکس :مهر


اما نکته مهمی که باید به آن توجه شود ،نتایج اوزان المپیکی است.
ما سال آینده المپیک ۲۰۲۰را پیش رو داریم و سه دسته ۱۰۹،۹۶و
+۱۰۹گزینههایایرانبرایاعزامدووزنهبردارهستند.ایراندرسه
وزن ۱۰۹،۹۶وفوقسنگین۵نمایندهاعزامکرداماحاصلکارشان

تنها یک تک مدال برنز دوضرب بود که
ای��ن موضوع نگرانی ها را دوچندان می
کند.درمسابقاتجهانیتایلندطبقانتظار
رقابتدراینسهوزنبسیارسنگینبودو
قطعا در المپیک کار هم برای دو نماینده
ایران بسیار سخت تر هم خواهد بود اما
در س��ال قبل از المپی��ک ایران نمایش
خوبی در این س��ه وزن نداشت.در دسته
۹۶کیلوگرم،کیانوشرستمیکهدرهمانیکضرباوتشدویک
ناکامی دیگر به نام خود ثبت کرد .ایوب موسوی هم در یک ضرب
چندان خوب ظاهر نشد و در دوضرب توانست یک برنز دوضرب
بگیرد و در نهایت پنجم ش��د( .در المپیک تنها مدال مجموع داده
میشود).در دسته  ۱۰۹کیلوگرم ،علی هاشمی مانند سالهای قبل
نتوانستباجنگندگیهمیشگیرویتختهمسابقاتحاضرشودکه
البته این مسئله قابل پیش بینی بود چراکه او مدت ها با مصدومیت
دس��ت و پنجه نرم می کرد و امس��ال به عنوان هفتمی اکتفا کرد.
البته رقابت در دسته ۱۰۹کیلوگرم بسیار سنگین بود و وقتی رکورد
جهان سه مرتبه پشت سر هم شکسته می شود خود گواه بر این
موضوع است .در دسته +۱۰۹کیلوگرم ،از ابتدا طال برای تاالخادزه
کنار گذاشته شده بود و رقابت برای نقره و برنز بود .محسن دادرس
که برای کسب امتیاز روی اوحساب کرده بودند ،متاسفانه با اوت
شدندردوضربموفقنشدازپساینمسئولیتبرآید.علیداودی
هم که امید زیادی به او بود تا عملکرد بسیار خوبی داشته باشد اما
نمایش ضعیفی از خود نشان داد و حتی نسبت به مسابقات جهانی
عشق آباد ۴ ،کیلوگرم کمتر وزنه زد و دهم جهان شد.

دهدار تنها وزنه بردار ایران با شش حرکت صحیح


اتفاقمهمدراینمسابقاتوزنههایزیادیبودکهنمایندگانایران
م��یانداختن��دواز۱۰نف��راعزامیدربخشمردانتنهارضادهدار
توانست شش حرکت صحیح انجام دهد ۱۰.نماینده مرد ایران۶۰
حرکت داشتند که تنها ۲۷حرکت صحیح برایشان به ثبت رسید و
این اتفاق نگران کننده نیاز به بررسی دارد .ما سال آینده المپیک را
داریم و از دست رفتن حتی یک حرکت می تواند به منزله از دست
رفتن مدال المپیک باشد از این رو امیدواریم فدراسیون به سادگی
از کنار این اتفاق نگذرد و آن را ریشه یابی کند.

از میان اخبار

واکنش حسین رضازاده به شکسته
شدن رکوردش توسط تاالخادزه

حس��ین رضازاده گفت :تاالخ��ادزه وزنه بردار خوبی
است و نتیجه زحماتش را میبیند و امیدوارم در ایران
هموزنهبردارفوقسنگینخوبیساختهشوند.حسین
رض��ازاده در گفتوگو با ایس��نا درب��ارهی وزنه بردار
گرجس��تان که با مهار وزنه  264کیلوگرم ،بیش��تر از
رک��ورد  263کیلوگ��رم او وزنه زده اس��ت ،بیان کرد:
تاالخادزه گرجس��تانی وزنه بردار ششدانگ ،جوان و
خوبی است .او هم در یک ضرب و هم در دو ضرب
عالی وزنه زد .معلوم است خیلی خوب تمرین میکند
و با برنامه جلو میرود .وزنه بردار گرجستان چندین بار
با من صحبت کرده است و از لحاظ اخالقی ،رفتاری و
ورزشی خوب است و دارد زحمت میکشد ،نتیجهاش
را هم دارد میبیند .او در مورد اینکه ایرانیها ترجیح
میدادند هموطن خودشان به چنین رکوردی دست
پیدا کند ،تاکید کرد :همه کشورها دوست دارند وزنه
بردار خودشان مدعی باشند هر کسی بیشتر زحمت
بکشد و تمرین کند نتیجه هم میگیرد.

شکست وفایی از ویلیامز در نیمه
نهاییمسابقاتچین

حسین وفایی در مرحله نیمه نهایی مسابقات اسنوکر
چی��ن ب��ه مارک ویلیامز باخت و به فینال نرس��ید.به
گزارش ایسنا ،در مرحله نیمه نهایی مسابقات معتبر
اس��نوکرچین(،)ChinaChampionshipحس��ین
وفایی بازیکن شاخص ایران در مرحله نیمه نهایی به
مصاف مارک ویلیامز نفر سوم رنکینگ حرفهایهای
جهان از ولز رفت که در یک بازی حساس و نزدیک
با نتیجه  ۶بر  ۵شکس��ت خورد و از راه یابی به فینال
بازماند.وفایی با حضور در این مرحله جایزه  ۳۲هزار
پون��دی را ب��ه خود اختصاصداد.مس��ابقاتChina
 Championshipک��ه بهترین های اس��نوکر حرفه
ای جهان در آن حضور دارند از نظر س��طح برگزاری
مس��ابقات ،بس��یار معتبر بوده و چهره های شاخص
حرفهای جهان در این مسابقات حاضر میشوند.

30نما
تهیهکننده «چاقی» مطرح کرد؛

روی خط خبر

دژ باستانی که زیر یک ایستگاه
اتوبوس مدفون شده بود

تنهابرخیخواصاجازهساختفیلمپرفروشدارند

بقایای یک دژ رومی باس��تانی در جریان س��اخت و
س��از در یکی از ش��هرهای انگلستان درحالی کشف
شد که در زیر یک ایستگاه اتوبوس دفن شده بود.
به گزارش ایس��نا و به نقل از انش��نت اوریجینز ،این
اکتش��اف ارزش��مند در جریان ساخت یک ایستگاه
اتوبوس جدید در ش��هر «اکس��تر» واقع در جنوب
غرب��ی انگلس��تان رخ داد .کش��ف بقای��ای این دژ
باستانی از آن جهت موجب حیرت باستانشناسان
ش��د که تاکنون هیچگونه ش��واهدی مبنی بر وجود
استحکامات نظامی در این منطقه یافت نشده بود.
از این رو ،کشف این دژ میتواند اطالعات جدیدی
درباره گذشتهی این منطقه به عنوان یک مرکز مهم
نظامی در زمان حکومت رومیها ارائه دهد .شواهد
بقایای این دژ باس��تانی برای اولین بار توس��ط یک
کارگر گزارش شد .کمی بعد کارگران به دو گودال
موازی برخوردند که پس از بررسی باستانشناسان
به عنوان اس��تحکامات نظامی رومیها شناس��ایی
شد.

علیرضا جاللی تهیهکننده س��ینما که این روزها فیلم «چاقی» را
بر پرده س��ینما دارد ،ضمن گالیه از نحوه اکران این فیلم مدعی
ش��د عدهای فیلمهای اینچنین را زمین میزنند ،تا گروهی دیگر
فیلمشانبفروشد!علیرضاجاللیتهیهکنندهفیلمسینمایی«چاقی»
به کارگردانی راما قویدل که مدتی است به نمایش درآمده است ،در
گفتگوباخبرنگارمهردربارهوضعیتفروشاینفیلمگفت:باتوجه
بهاینکه«چاقی»همزمانبافرارسیدنماهمحرمبهنمایشدرآمد،
فروشش طبق انتظار ما نبود و ما راضی نیستیم به نظرم این فروش
به دلیل اکران در زمان نامناسب بود و همین موضوع به ما صدمه
زد.وی افزود :من فکر میکنم این روزها همه فیلمها در زمانهای
نامناسبی به نمایش درمیآیند از سوی دیگر آنها در رقابتی نابرابر
قرار میگیرند برای مثال همزمان با فیلمهای طنز اکران میشوند
و در این میان فیلمهای عارفانه یا روانشناسانه سخت مورد اقبال
قرار میگیرند .البته ش��رایط اقتصادی و روحی روانی مردم در این
امرتاثیرگذاراس��تآنهابهقدریگرفتاریومش��کالتدارندکه
شاید به سینما رفتن فکر نکنند با این وجود احساس میکنم رفته
رفته این موضوع بهبود پیدا میکند و بعد از مهر شاهد فروش خوب
آثار خواهیم بود.

فیلمتهیهکنندهایرانینماینده
افغانستان در اسکار شد

جاللی با اشاره به تبلیغات این فیلم در فضای مجازی اظهار کرد :ما
در فضای مجازی فعالیت زیادی داشته ایم به طوری که ۵۰میلیون
تومانباتیمتبلیغات«چاقی»درفضایمجازیقراردادبستهاموآنها
برای این فیلم کلیپهای زیادی ساخته اند البته به نظر میرسد به
دلیلاینکهدرایامماهمحرمقرارداشتیماینتیزرهاوکلیپهاچندان
دیده نشد.این تهیهکننده با بیان اینکه از تبلیغات این فیلم رضایتی
ندارند ،توضیح داد :تبلیغات صدا و سیما بسیار اندک بود اما شرکت
پخش فیلم «چاقی» با عنوان فیلمیران هم هیچ تبلیغی برای فیلم
نکرد.جاللی عنوان کرد« :چاقی» یک فیلم شکست خورده است

فیل��م «ح��وا ،مریم ،عایش��ه» محصول س��ینمای
افغانس��تان و به تهیهکنندگی کتایون ش��هابی به
عنوان نماینده سینمای این کشور در نود و دومین
دوره جوایز سینمایی اسکار انتخاب شد .به گزارش
ایس��نا ،ای��ن فیلم که امس��ال در بخ��ش افقهای
جش��نواره ونیز رونمایی شد ،اولین فیلم بلند ساخته
صحرا کریمی مستندس��از افغان اس��ت که ساخت
مس��تند «زنان افغان پش��ت فرمان» را در کارنامه
دارد .صحرا کریمی در این فیلم کلیش��ههای رایج
در م��ورد افغانس��تان و خصوص ًا زن��ان را به چالش
میکشد و از نگاه سینما روایت و تصویری از زندگی
سه زن از سه قشر متفاوت جامعه در کابل امروز را
ارائه میدهد که هر کدام با چالشهای متفاوتی رو
به رو هس��تند« .حوا ،مریم ،عایشه» تولید سینمای
مس��تقل افغانس��تان اس��ت و به رغم ناامنیها که
فیلمبرداری را در افغانس��تان دش��وار کرده ،در شهر
و کوچ��ه پسکوچهه��ای کابل در لوکیش��نهای
واقعی با بازیگران و نابازیگران افغانس��تانی ساخته
شده است.

طــــال

قرارداد ۵۰میلیونی برای تبلیغات مجازی


و این موضوع کار را برای ما به عنوان تهیهکننده سخت میکند و
انگیزهها را پایین میآورد .به یاد دارم که برای دیگر فیلم من با نام
«ماهورا» هم زمان نامناسبی برای اکران در نظر گرفتند؛ فیلمی که
هنوز هم که هنوز است من آن را دوست دارم اما ما مورد بی مهری
قرار گرفتیم برای مثال «ماهورا» در اهواز ساعت  ۱۰صبح نمایش
داشت در این ساعت چه کسی در اهواز به تماشای فیلم مینشیند؟
بهنظرمحتیاعتراضکردنهممعنایینداردچونعدهایبرمسند
امور هستند که هر کاری که دلشان میخواهد انجام میدهند ،هر
فیلمیراکهدوستداشتهباشندباالمیکشند،بهآنجایزهمیدهند
و از آن تقدیر میکنند و هر فیلمی را که نپسندند به زمین میزنند و
هیچکس هم نمیتواند کاری کند.

تنها حامی ما فارابی بود


اینتهیهکنندهعنوانکرد:من ۲فیلمبا ۲کارگردانجوانساختهام؛
کارگردانهاییکهکاراولیبودندبهجایاینکهازمنحمایتکنندو
بگویندتوسرمایهاترابهاینسینماآوردهایو ۲کارگردانبهسینما
معرفیکردیبامناینچنینبرخوردمیکننددراینمیانتنهانهادی
که از ما حمایت کرد بنیاد سینمایی فارابی بود اما بقیه به ما کملطفی
کردند .من دوس��ت دارم چنین نهادهایی یک مقدار خدا را در نظر

بگیرندامادرنظرنمیگیرند.جاللیبااشارهبهاینکهمشغولمطالعه
چندفیلمنامهبرایساختاست،اظهارکرد:مندوستندارماقدامبه
ساختهرفیلمنامهایبکنمچونبرایمخاطباحترامقائلموفکر
میکنمدرفیلمهایمانبایدچیزیبرایگفتنداشتهباشیم.منهم
میدانمفیلمهایهجوفروشخوبیمیکندامادوستندارمچنین
آثاری بسازم چراکه فکر میکنم باید شان مردم را در نظر گرفت و
رعایت کرد .اگر چند جوک دم دستی را به هم بچسبانیم یک فیلم
طنز میشود اما من دوست ندارم چنین کاری کنم البته من مخالف
فیلمطنزنیستمولیمخالفسخیفسازیهستمضمناینکهمن
فیلمنامهای طنز داشتم که به قدری در شورای پروانه ساخت باال
و پایین ش��د که ما را به فکر فرو برد چون با مقایس��ه فیلمنامه ما و
فیلمهای کمدی که اکران شدند به این نتیجه رسیدیم که برخی
دوست دارند تنها یک عده در این حوزه کار کنند.
میگویندتودفاعمقدسیسازیچرامیخواهیطنزبسازی!

وی تصریح کرد :جالب اینجاس��ت که به من میگویند ش��ما دفاع
مقدسیسازهستیدچرامیخواهیدفیلمطنزبسازیداماهمینافراد
ازفیلمهایدفاعمقدسیماهمدراکرانحمایتنکردند.حاالهمین
افرادمیگویندفیلمطنزنسازیدکهفکرمیکنمدلیلشایناستکه
قراراستدیگرانچنینفیلمهاییبسازندوبهتعبیریازقبلزنبیل
گذاشتهاندوقولساختاینفیلمهابهافرادنظرکردهدادهشدهاست.
این تهیهکننده در پایان گفت :ما را بسیار اذیت کردند و در نهایت به
ما مجوز ساخت ندادند حتی ابراهیم داروغه زاده گفته بود ساخت آن
فیلم طنز اشکالی ندارد اما باز آقایان قبول نکردند از همین رو ما به
سراغ حوزه علمیه رفتیم و از آنها هم نامه گرفتیم ولی باز هم قبول
نکردند .من فکر میکنم چون قول ساخت مشابه این فیلم طنز به
دیگران داده شده بود ،به ما مجوز ندادند .منی که فیلم دفاع مقدسی
میسازم میتوانم فیلم طنز هم بسازم اما به نظر میرسد فیلمهای
پرفروش تنها باید توسط عدهای خاص ساخته شوند.

گازوئیلکا ِرسنگنگارههایچندهزارسالهراساخت!

تاریخی
س��نگ نگارههای چند هزار س��اله در بزرگترین محوطهی
ِ
سنگ نگارههای تاریخی در کشور بعد از "تیمره" را با گازوئیل تخریب
میکنند تا معدنکارانی که چند متر پایین تر از سنگنگارهها هر روز
لرزه به جان این آثار تاریخی میاندازند ،محوطهی برداشتش��ان
را گس��ترش دهند!رضا س��لیمان نوری  -رئیس هیات مدیره انجمن
توس��عه گردش��گری چهارباغ خراس��ان  -در گفتوگو با ایس��نا خبر
میدهد :تعدادی از س��نگنگارههای چندهزارساله منطقه "دیزدر"
شهرستان طرقبه شاندیز دری چند روز گذشته توسط عوامل انسانی
به عمد نابود ش��دهاند.او با بیان اینکه در چند هفته گذش��ته اخباری

مبنی بر نابودی چندکلنی بزرگ س��نگنگارههای تاریخی منطقه
بینالود به فعاالن میراثی خراسان رسیده بود ،ادامه میدهد :بر همین
اساس جمعهی گذشته  -پنجم مهر  -تعدادی از این فعاالن بازدیدی
از مناطق تاریخی "کمرمقبوال" و "دیزدر" داشتند که در این بازدید و
بعد از بررسی مشخص شد عالوه بر تخریبهایی که از ابتدای سال
جاری و توسط برخی معدنکاران شروع شده ،در چندروز گذشته نیز
تالش شده است تا با استفاده از گازوئیل تعدادی از سنگ نگارههای
باستانی محدوده "دیزدر" تخریب شوند.وی با اعالم این خبر که با
تالش فعاالن میراثی و هماهنگی آنها با مدیران میراث فرهنگی،

یگان حفاظت میراث در منطقه مس��تقر ش��د تا جلوی تخریب بیشتر
این یادگارهای تاریخی توسط معدنکاران گرفته شود ،ادامه میدهد:
متاسفانه همراهی نکردن برخی نهادهای دولتی به خصوص سازمان
صنع��ت ،مع��دن تجارت با وزارتخانه میراث فرهنگی و دوس��تداران
تاریخ وهویت ایران باعث ش��ده تا در س��الهای گذشته بخش قابل
توجهی از س��نگ نگارههای تاریخی شهرس��تان طرقبه ش��اندیز
نابود ش��وند.وی افزود :اینکه مجموعه س��نگنگارههای موجود در
شهرس��تان طرقبه شاندیز ،دومین مجموعه بزرگ سنگنگارههای
کشور بعد از مجموعه تیمره استان مرکزی است.

عنوان

آخرینقیمت(ریال)

گرمطال

4,075,000

تمام سکه طرح
جدید امامی

40,070,000

تمام سکه
طرح قدیم

39,940,000

نیم سکه
بهار آزادی

20,600,000

ربع سکه
بهار آزادی

12,490,000

سکهیکگرمی

8,590,000

اونس جهانی طال

$1496

ارز

عنوان

دالرآمریکا

آخرینقیمت(ریال)

114,420

یورو

126,890

پوند انگلیس

141,880

لیر ترکیه

20,430

درهمامارات

31,630

ریالعربستان

30,770

رینگتمالزی

27,710

یوان چین

16,250

