
قطع بودجه صداوسیما
نماینده  قاضی زاده هاشمی،  سیداحسان 
مجلس شورای اسالمی با انتشار توییتی 
در صفحه شخصی خود از صفر شدن کل 
بودجه ســازمان صداوسیما توسط دولت 
در ســه ماهه دوم ســال، در پی پخش 
سریال گاندو خبر داد. قاضی زاده هاشمی 
در توییتر نوشته است: امروز مطلع شدم 
دولت به دلیل پخش ســریال گاندو کل بودجه سه ماهه دوم صداوسیما را 
صفر کرده اســت. ضمن پیگیری جدی این مسئله در شــورای نظارت، آیا 
رئیس جمهور هنوز هم می تواند بگوید »پناه می برم به خدا از بســتن دهان 

منتقدین«؟

تنها گالبی برجام
بتازگی فیلمــی از مصاحبه »موگرینی« 
اروپا  اتحادیه  مسئول سیاســت خارجه 
منتشر شده که حسابی در فضای مجازی 
حاشیه ساز شده است. خانم موگرینی در 
این فیلم در پاسخ به خبرنگاری که از او 
درباره مهاجرت های غیرقانونی می پرسد، 
می گوید: »ان شــاءاهلل«! یکی از کاربراِن 
توییتر در واکنش به این ماجرا نوشــته است: »تنها گالبی برجام همینه که 
موگرینی داره فارسی حرف زدن یاد می گیره«! کاربر دیگری هم نوشته است: 

»تبریک خدمت تیم مذاکره کننده و نماینده های سلفی بگیر«.

به جرم دوچرخه سواری
انتشــار تصویر کودک ۶ ساله فلسطینی به نام »طارق ذبانیه« در شبکه های 
اجتماعی بازتاب های گســترده ای را به 
همراه داشته است. این کودک ۶ ساله که 
در حال دوچرخه سواری در نزدیکی شهر 
ترقومیا در غرب الخلیل بوده، از سوی یک 
شهرک نشین صهیونیست، با خودرو زیر 
گرفته شده و به شــهادت رسیده است. 
پس از انتشــار این خبر فعاالن توییتری 
با داغ کردن هشــتگ #طارق_ذبانیه و #رژیم_کودک_کش به این حادثه 
دلخراش واکنش نشان دادند. کاربری نوشته است: »سال 2015 تصویر جسم 
بی جان »آیالن کوری« پســر بچه سه ساله سوری در سواحل مدیترانه دل 
دنیا را به درد آورد و حاال عکس مرگ دلخراش طارق ذبانیه که تنها جرمش 

دوچرخه سواری بوده است«.

قتل عمد را قبول ندارم!
محمدعلی نجفی که پیــش از این ادعا 
کرده بود میترا استاد پرستوی نهادهای 
امنیتــی بــود و قصد داشــت اطالعات 
شخصی  نجفی را به خبرنگاران بدهد، در 
دومین جلسه دادگاهش برای تبرئه کردن 
خود گفت: »اتهام قتل عمد را قبول ندارم«! کاربران به بهانه اظهارات جدید 
نجفی هشتگ مربوط به نام او را در توییتر داغ کردند. نمونه هایی از پیام های 
منتشر شده را می خوانید: »شواهد حاکی از آن است که متهمان اصلی، وان 
حمام و بالشت هستند... شاید آقای نجفی می خواسته با اسلحه دیوار حموم رو 

سوراخ کنه که بعد تابلو آویزون کنه«!

 مجید تربت زاده  با هر کــدام از متر و معیارهای 
معمولی و مرسوم که حساب کنید، 14 سال را نمی شود 
»یک عمر« حساب کرد، مگر اینکه مثل کاربران فضای 
مجازی فکر کنید و در اعتراض به طوالنی شدن روند 
راه اندازی »شــبکه ملی اطالعات« هشتگ بسازید و 

داغش کنید.  
البته آن هایی که از یکی دو روز پیش در فضای مجازی 
با عبارت: »یک عمر گذشــت... از شبکه ملی اطالعات 
خبری نشد« یقه مسئوالن را گرفته اند، حق دارند! یعنی 
وقتی متر و معیارتان، تغییرات، رخدادها و پیشرفت های 
ســریع و حیرت آور هــر روزه ای باشــد که درعرصه 
اینترنت و فناوری های وابســته به آن شکل می گیرد و 
هر از چندی ببینید که فالن کشــور در زمینه توسعه 
شبکه زیرساخت های ارتباطی اش، دیگر رقیبان را پشت 
سر می گذارد و مسئوالن ایرانی هنوز دارند برای اجرای 
طرح »شــبکه ملی اطالعات« این دست و آن دست 
می کنند، آن وقت 14 سال برایتان نه »یک عمر« که به 

اندازه چند عمر سخت می گذرد.

 کمی دیر اما ...
شاید دیر، اما سال 1384، سرانجام مسئوالن کشورمان 
به فکرافتادند »شبکه اطالعات« را هم مثل صنعت نفت، 
ملی کنند و از چنگ انحصارغربی ها در بیاورند. آن هم 
وقتی غول اینترنت  چند سالی می شد که افتاده بود به 
جان مردم ایران و داشت نظام و ُکل ارتباطات کشورمان 
را می بلعیــد! یعنی قرار بود پس از پایان عصر »انفجار 
اطالعات« و در آســتانه ورود به عصرجدید اطالعاتی 
سرانجام »اینترنت ملی« راه بیندازیم و اطالعات را در 
بســتر شبکه و امکانات توسعه داده شده داخل کشور، 
بین خودمان رد و بدل کنیم تا هم دستمان پیش این 
کشور و آن کشور دراز نباشد و هم اگر الزم شد، دست 
بیگانگان به اطالعات و منابع اطالعاتی ما نرسد. تعریف 
رســمی و علمی این طرح هم در آن سال ها این طور 
نوشته شد: »پروژه ای برای توسعه شبکه زیرساخت امن 
و پایدار ملی در ایران اســت... طبق تعریف مصوب در 
تبصره 2 ماده 4۶ قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه 
شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطالعات کشور، 
شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت )آی پی( به همراه 
سوئیچ ها و مسیریاب ها و مراکز داده ای است به صورتی 
که درخواست های دسترسی داخلی و دریافت اطالعاتی 
که در مراکز داده داخلی نگهداری می شوند به هیچ وجه 
از طریق خارج کشــور مسیریابی نشود و امکان ایجاد 
شــبکه های اینترنت و خصوصی و امن داخلی در آن 

فراهم شود...«. 

 از این ُکندتر؟
نخستین تصور منفی از »شبکه ملی اطالعات« این بود 
که قرار است اینترنتمان محدود و ُکند شده و دستش 
هم از فضای تبادل اطالعات بین المللی کوتاه شود. این 
فرض و شایعه به دو دلیل رد می شود. نخست اینکه با 
توجه به سرعت فعلی اینترنت در کشور، مگر می شود 
ُکندتر و محدودتــر از این را هم تصور کرد! دوم اینکه 
اینترنت ملی در واقع یکی از اهدافش باال بردن سرعت 
اینترنت اســت. نمونه اش کره جنوبی که هم شــبکه 
ملی اطالعات دارد و هم ســرعت اینترنتش باالترین 
سرعت هاست. »استقالل« دومین هدف بود. یعنی بر 
فرض هر اختاللی در اینترنت جهانی روی دهد، کاربران 

داخلی می توانند بدون مشکل از شبکه داخلی استفاده 
کنند و این جور نیســت که اگر سرورهای فالن غول 
اینترنتی جهان در قطب شــمال کمی سرما بخورند، 
کاربران ایرانــی اینترنت، این طرف جهان تب کنند و 
توی بســتر بیفتند. قدرتمندی و توان رقابت با دیگر 
کشورها در این زمینه و همچنین ارزان شدن خدمات 
اینترنتی در داخل و امنیت بیشــتر در مقابل خطرات 
سایبری هم از جمله دیگر مزایای شبکه ملی اطالعات 
است که کشــورهای صاحب آن در حال حاضر دارند 

حاِل داشتنش را می برند.

 دست به دست کنید
همان طور که اکنون من و شما از مزایای داشتن شبکه 
ملی اطالعات حرف می زنیم و خبر داریم، طراحان آن و 
همچنین مجری هایی که قرار بود آن را پیگیری و اجرا 
کنند نیز از همه چیز خبر داشــتند. اما از آنجایی که 
معموالً در کشور ما اجرای طرح های مفید، زمانبر است، 
طرح شبکه ملی اطالعات هم 14 سال زمان بُرد، چون 
احتماالً هر مســئول، دولت و سازمانی آن را به دست 
مسئول و ... بعدی ســپرد که: بی زحمت این طرح را 

دست به دست کنید و برسانید به نفر بعدی!
مطالبه هر ســاله مردم و کاربران شبکه های اجتماعی 
هم تأثیری بر عزم جزم نشده برخی مسئوالن نداشت 
و شبکه ملی مان همچنان روی کاغذ های شورای عالی 
فضای مجازی و آرشیو های وزارتخانه های مختلف ماند 
تا در نهایت رهبر انقالب بگویند: »در مســئله فضای 
مجازی، آنچه از همه مهم تر است، مسئله شبکه ملی 
اطالعات است. متأســفانه در این زمینه کوتاهی شده 
... امــروز فضای مجازی مخصوص ما نیســت و همه 
دنیا با فضای مجازی درگیرند و کشورهایی که شبکه 
ملــی اطالعات درســت کرده و فضای مجــازی را به 
نفع خودشــان و ارزش های موردنظر خودشان کنترل 
کرده اند، یکی دو تا نیستند. متأسفانه در زمینه شبکه 
ملی اطالعات در کشــور کوتاهی شده و کاری که باید 

انجام گیرد، انجام نگرفته است«. 

 کو 80 درصد؟
شــاید همین تأکید و گالیه بود که سبب شد مدتی 
پیش مسئوالن وزارت ارتباطات بگویند پروژه راه اندازی 
شبکه ملی اطالعات 80 درصد پیشرفت داشته است! 
تازه داشــت دلمان گرم می شد و امیدوار می شدیم که 
مســئولی از شورای عالی فضای مجازی ندا در داد که: 
»گزارشــی که از وزارت ارتباطات درباره شــبکه ملی 
اطالعات به دست ما رسیده است  فقط یک پاورپوینت 
و فایل اســت و خبری  از گزارش رسمی فنی که ابعاد 

طرح را مشخص کرده باشد، نیست«!
بعد هم دبیر شورای عالی فضای مجازی صحبت هایی 
کرد که نشان می داد میان متولیان و مسئوالن پیگیری 
و اجرای این طرح اصالً هماهنگی و تفاهم وجود ندارد: 
»ما مصوبات را داریم ولی انســجام اجرایی یا زنجیره 
اجرایی ما کامل نیست. ما روی کاغذ  فقط ناظر شبکه 
ملی اطالعات هســتیم و وزارت ارتباطات مجری آن 
است. ناظر شرایطی دارد، بودجه و ساختار می خواهد 
که نه بودجه و نه ساختار تعریف شده و نه حوزه مداخله 
نظارتی ما مشخص نیست... وزارت ارتباطات هم تعریفی 
که از شــبکه ملی اطالعات دارد برداشت های خودش 
است. حتی در خود شــورای عالی فضای مجازی هم 

برداشــت های متفاوتی دارند! یعنی یک مصوبه داریم 
و یک فرامصوبه که برآمده از مصوبه در ذهن هاســت. 
دوستان وزارت ارتباطات حداقلی فکر می کنند و عالقه 
دارند شبکه ارتباطات و اطالعات را به صورت کالسیک 

در کشور توسعه دهند«.

 سپر امنیتی هم داریم
اردیبهشت ماه همین امسال، مسئوالن از راه اندازی پروژه 
سپر امنیتی شــبکه ملی اطالعات )دژفا( خبر دادند و 
گفتند این سپر قادر به تأمین امنیت سایبری کشورمان 
خواهد بود؛ سپری که با ســرمایه گذاری 200 میلیارد 
ریالی ایجاد شــده و قرار است مثل یک تله، ویروس ها 
و عوامل مخربی را که به زیرســاخت های شــبکه ملی 
اطالعات حمله می کنند، شناسایی و بی اثر کند. این سپر 
اما انگار قدرت شناسایی عوامل مخرب داخلی و موانعی 
که سر راه شبکه ملی اطالعات وجود دارد را ندارد، چون 
در حال حاضر با وضعیتی مواجهیــم که در آن وزارت 
ارتباطات به عنوان مجری مدعی اســت که 80 درصد 
کار را پیش برده و زیر ســاخت ها و بستر مناسب برای 
کار را فراهم کرده، اما بخش های دیگر و دســتگاه های 
دولتی تمایلی به اجــرای مصوبه و ارائه خدمات در این 
بســتر را ندارند. شــورای عالی فضای مجازی هم فقط 
وظیفه نظارت را دارد و اعتراف می کند که بســیاری از 
سازمان ها و دستگاه ها حاضر یا قادر به پیوستن به این 
طرح نیستند. این وسط مردم و کاربران مختلف فضای 
مجازی هستند که فعالً فقط دود راه اندازی شبکه ملی 
اطالعات به چشمشان می رود. به عبارتی شما فکر کنید 
تا اینجای کار که 14 ســال دست دست کرده ایم، هنوز 
مقصری برای این همه تأخیر پیدا نشده و البد مسئوالن 

سخت در تالشند تا مقصر اصلی را پیدا کنند! 

 مثل اتوبان تهران - شمال
بخش آخر مطلب را بگذاریم برای انعکاس حرف های 
کاربرانی که گفتیم فقط دود ماجرا تا حاال به چشمشان 
رفته اســت. پس از اینکه معلوم شــد هنوز برخی از 
دستگاه ها و مسئوالن دارند توپ »شبکه ملی اطالعات« 
را به زمیــن یکدیگر می اندازند، کاربران شــبکه های 
اجتماعی و فضای مجازی حرف هایشــان را با هشتگ 
داغ شبکه ملی اطالعات منتشر کردند: »چندین سال 
پیش جنگیدیم و نفت کشورمون رو ملی کردیم... امروز 
ملی کردن اینترنت از نون شــب هم واجب تره... آقای 
وزیر خواهشــاً این حق الناس رو پیگیری کنین...هیچ 
می دونین با راه اندازی شبکه ملی اطالعات چقدر هزینه 
اینترنت پایین میاد... حاال ببینید چه کسانی ذی نفع 
هســتن که این شبکه تا حاال راه اندازی نشده... گوگل 
فقط یه موتور جست و جو نیست بلکه ابزار جاسوسیه... 
کیا از این جاســوس بازیا توی ایران سود می برند که 
حاضر به راه انداختن شــبکه ملی اطالعات نیستند؟... 
وقتی همه گرونی ها تقصیر تحریم باشه خب معلومه 
که شبکه ملی اطالعات هم به دلیل تحریم هنوز آماده 
نیست... نمی فهمم چه ارتباطی بین شبکه ملی اطالعات 
و اتوبان تهران - شمال هست که یه عمره ملت منتظرن 
هر دو تکمیل بشن... البته اگه برخی مسئوالن محترم 
خواســته باشــن... آقای وزیر! طبق قانون، شبکه ملی 
اطالعات باید دو ســال پیش راه می افتاد، تازه شــما 
اومدید میگید 80 درصدش درســت شده ... خودتون 

می دونید دارید دروغ می گید...«!  

این روزمره روشن نیست
رقیه توســلی: رخت ها از گردش 
تلویزیون  دســته جمعی می افتند، 
خاموش می شود و از آشپزخانه فقط 
جیزجیز ســیب  زمینی های درحال 

سرخ شدن می ماند.
چشم هایم را می بندم و می دانم این 

تازه اول ماجراست...
برادرخان کف آلود برمی گردد از حمام، »گل ترمه« می خواهد برود دستشویی، 
»آبان« فوبیای تاریکی اش گل می کند و عزیز به کولری که دیگر ُخنک نیست، 
ُزل زده.زیر شــعله را کم می کنم و موبایل به دست و »آبان« به بغل می گردم 

دنبال شمع. ِهق ِهق پسرک تمامی ندارد، مادرش را می خواهد.
برق خانه که می رود، یک آن همه چیز در هم می پیچد. به اندازه 100 نفر از 

دسِت اداره برقی که درست و درمان اطالع رسانی نکرده، شاکی ام.
وســط کلنجارهای درونی، گوشــی زنگ می خورد. خواهری اســت. صدای 

سرماخورده اش می پیچد توی سکوت اتاق. هنوز نوبت ویزیتش نشده.
حال و احوال می کند. با خنده می گویم: بیا پسرت خودش را کشت از ترس... 
مثل اینکه توی تاریکی، خالــه و دایی و خواهر به کارش نمی آید... تازه حال 
همه را پرســیدی ااّل برق... اینجا از وقتی رفتی کن فیکون شــده عزیزم... اگر 
بدانی چه جور غرِق عیش و لذتیم! دو ساعت و اندی بعد وقتی هیچ کداممان 
دیگر آن آدم قبلی نیســتیم، خانه به یکباره روشــن می شود.اما افسوس که 
گاهی روشنایی، ترسناک تر از تاریکی است. مثالً وقتی می بینی انرژی منفی 
به گوشه کناره های زندگی سرک کشیده است... وقتی بچه های گریاِن به خواب 
رفته، غذای نیمه آماده، رخت های کف آلود و ترجمه های عقب افتاده دوره ات 
می کنند... وقتی می روی ســمت شیر آب و دستت می آید که آب هست، اما 

صفر درصد رمقی نمانده در رگ هایت که چای َدم کنی.
هرگزنوشت: دوست ندارم هیچ گاه جای آن آدمی باشم که دکمه قطع برِق 

محله ای را می فشارد.

قبرخواری!
م.ظرافتــی: مدیرعامل ســازمان 
بهشت زهرا)س(: تهران تا سه سال 

آینده مشکلی در دفن اموات ندارد.
خدا را شکر از اآلن تا سه سال دیگر با 
خیال راحت می توانیم بمیریم، اما از 
سال سوم به آن طرف احتماالً مرده ها 

هم مثل زنده ها وارد بحران اقتصادی خواهند شد. برای این دوراِن بحرانی سه 
حالت بیشتر متصور نیست:

حالت اول: شما به اآلن نگاه نکنید که قبر خالی مثل نقل و نبات در قبرستان ها 
ریخته. با این اوضاع اقتصادی، آمار سکته و مرگ و میر رو به افزایش است و تا 
سه سال دیگر با پر شدن ظرفیت تمام قبرستان ها، حاشیه نشینی دامن مرده ها 
را هم خواهد گرفت و این عزیزان مثل زنده ها به حاشیه قبرستان ها پناه برده 

و همان گوشه و کنارها جایی برای خاک شدن خودشان پیدا خواهند کرد.
حالت دوم: احتماالً با افزایش ســکته و مرگ و میر بــه دلیل اوضاع خراب 
اقتصادی، دالل ها بازار مسکن را رها کرده و رو به قبرخواری می آورند و سلطان 
قبر هم البد سر و کله اش پیدا می شود. در این شرایط قیمت قبر به طور ناگهانی 
چند برابر شده و درحالی که چند میلیون قبر خالی در قبرستان ها موجود است، 
مرده ها روی دست صاحب عزا می گندند! از آن طرف، به وسیله سوِد حاصل از 
قبرخواری، منطقه ای خصوصی به نام »ِدد هیلز« برای اموات الکچری ساخته 

می شود که قیمت قبرهایش احتماالً سر به چند ده میلیارد خواهد زد!
 حالت ســوم: از آنجایی که تعداد قبرها محدود اســت و تعداد اموات هم 
بی نهایت، مرحوم را برای حفظ آبرو می گذارند توی قبِر اجاره ای و پس از رفتن 

میهمان ها منتقلش می کنند به باغچه خانه شان!

 مجازآباد
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ورزش
پنجره نقل و انتقاالت استقالل بسته شده است؟

 48 ساعت پر ابهام
در اردوگاه آبی

وزنه برداری قهرمانی معلوالن جهان

 روح اهلل رستمی
نخستین طالیی کاروان ایران

گفت و گو با احسان عبدی پور کارگردان بوشهری که این روزها مشغول تولید یک سینمایی جدید است

از ساخت فیلم بومی لذت می برم

نبرد دوستی ها
 فکرهــا و حرف ها و رؤیاهای بد، هدفی جز افزایش بحران و تفرقه در جامعه 
ما ندارند و بســیاری اوقات خود ما با تاکتیــک و رفتار غلط بر این بحران ها 
می افزاییم . ادبیات و رفتار ستیزه جویانه در داخل جامعه ما روز به روز ما را از 
هم دورتر می کند. »مسیح علی نژاد«ها هم هدفی جز همین ندارند و با بازی 
هوشمندانه، ما را بیشتر با هم جنگ  می اندازند. جنگ نرم بیشتر از آنکه جنگ 
باشد، نرم است. دعوا بر سر بیشتر نرم بودن و بیشتر لّین بودن است. دعوا بر 
سر جلب محبت است و چنین دعوایی اساساً ماهیت دعوا ندارد. اگر از کلمه 
جنگ استفاده می کنیم هدف این است که بدانیم شیطان ها درصدد مدیریت 

محبت ها، گرایش ها و عالقه های ما هستند.
 باید هشیار باشیم تا کسی نتواند دل های دوستانمان را از ما جدا کند. وضع اما 
در واقعیت این است که ما قسمت جنگ ماجرا را خیلی بیشتر از میزان الزم 
جدی گرفته ایم. ما باید خوش برخورد و خندان باشیم و مهربانی و نشاط داشته 
باشیم؛ اما جنگجویان جنگ نرم، میل نشست و برخاست با مردم ندارند. جنگ 

نرم، تنازع بقای مهربانی هاست.
 مهربانــی بــه خاطر خدا و به خاطــر خلق خدا باید نمود پیــدا کند وگرنه 
مهربانی های دروغین شیطانی، میدان را دست می گیرند. هر کسی که معتقد 
است حرف مهمی دارد باید از همه مهربان تر و شادی بخش ترین عضو خانواده 

و اداره خود باشد.
ماجرا، ماجرای تصرف قلوب اســت و دردناک اســت که اصل ماجرای جنگ 
نرم یعنی تالش برای جذب قلب های متحیر و سرگردان، فهمیده نشده است. 
قلب ها را جز با رفتار دلی نمی توان جذب کرد و نگه داشــت. جنگ نرم، نبرد 

پوسترها و تابلوهای تبلیغاتی نیست، نبرد دوستی هاست.
 اگر حرفی داریم باید حوصله محبت کردن و دوستی ورزیدن را هم پیدا کنیم؛ 
باید در جشــن تولدها و عروسی و عزاها با مردم باشیم؛ باید یادمان باشد که 
در داخل جامعه اســالمی وظیفه ای جز مودت و رحمت نداریم. البته نصیب 
منافقان و کفار در فرهنگ دینی غلظت است ولی یادمان باشد که این غلظت به 
رفتار های نادرست اختصاص دارد، نه به آدم ها. آدم ها تا وقتی زنده اند در معرض 
تغییرند و مشمول رحمت الهی می توانند باشند. ما علم غیب نداریم که درون 
آدم ها را ارزیابی کنیم و رفتارهای سلبی ما با رعایت شرایط باید فقط رفتارها 

را هدف بگیرند نه آدم ها را.

مجمع انتخابات ریاست فدراسیون کشتی سرانجام برگزار شد 

دوبنده ریاست بر تن دبیر
ورزش: مجمع انتخابات ریاســت فدراسیون کشتی دیروز 

در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد که در نهایت 
علیرضا دبیر با کسب 31 رأی برای چهار سال به عنوان 

رئیس فدراسیون کشتی انتخاب شد.
علیرضا دبیر، حمید بنی تمیم، سید اصغر آزوره، جاسم 

امیری، علی اکبر جیره، محمدرضا صالحی و 
عبدالمهدی نصیرزاده کاندیداهای حضور 
در انتخابات فدراسیون کشتی بودند که 

با انصراف سایر کاندیداها دبیر، آزوره، 
نصیــرزاده و بنی تمیم به رأی گیری 
نهایی راه یافتند.در پایان رأی گیری 
دور نخســت، علیرضا دبیر 18 رأی، 
اصغــر آزوره 2 رأی، بنی تمیــم 11 
رأی و عبدالمهــدی نصیــرزاده 12 
رأی کســب کردند تا علیرضا دبیر و 

نصیرزاده به دور دوم راه پیدا کنند.
در دور دوم، علیرضا دبیر با کسب بیشتر 

آرای مجمع به عنوان رئیس چهار ســال 
آینده این فدراسیون انتخاب شد. دبیر 31 رأی 

و نصیرزاده 12 رأی کسب کردند...

روزمره نگاری

تحلیل و ته دیگ

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

کلیدها

طرح شبکه ملی اطالعات 14 ساله شد

روزی روزگاری اینترنت ملی

2 تیر 1398 
شنبه 7
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سینا حسینی: در شرایطی که بســیاری از هواداران 
تیم فوتبال استقالل بر این باور بودند خطر کسر امتیاز 
به واسطه شکایت پروپئیچ برطرف شده و نگرانی از این 
بابت وجود ندارد، خبر محرومیت استقالل از دو پنجره 
نقل وانتقاالت شــوک بزرگی وارد کرد تا خیلی زودتر 
از آنچه تصور می رفت ماجــرای محرومیت بین المللی 
استقاللی ها به تیتر نخست رســانه های خبری ایران و 

منطقه تبدیل شود.
مهلت باشگاه اســتقالل برای پرداخت طلب پروپئیچ، 
دوشــنبه ۲۴ تیر به اتمام رســید ولی سه شنبه باشگاه 
استقالل و امیرحســین فتحی، مدیرعامل این باشگاه 
اعالم کردند که با وجود اتمام مهلت اســتقاللی ها برای 
پرداخت طلب ۴۳۰ هزار دالری پروپئیچ، فیفا موافقت 
کرده که طلب این بازیکن را از محل درآمدهای استقالل 
پرداخت می کند و به همین خاطر نگرانی بابت حل این 

پرونده وجود ندارد.

فتحی:استقاللقطعاًمحرومنمیشود
امیرحسین فتحی، مدیرعامل باشگاه این خبر را تکذیب 
و آن را شیطنت رسانه ای خواند: واقعاً نمی دانم باید چه 
بگویم، خبر محرومیت استقالل صرفاً گمانه زنی و یک 
تحلیل اســت و من قویاً می گویم هیچ خطری استقالل 

را تهدید نمی کند.
او ادامه داد: مــن نمی دانم چرا چنین تحلیلی منتشــر 
می شــود. چون ما باید تا تاریخ 15 جــوالی پول پرو را 
پرداخت می کردیم، این طور تحلیل کرده اند که استقالل 
از دو پنجره نقل و انتقاالتی محروم شده است در حالی 
که چنین چیزی اصاًل درست نیست چون فیفا پذیرفته 
اســت که پول پروپئیچ را از محل درآمدهای استقالل 

پرداخت کند.
مدیرعامل اســتقالل در پاســخ به این پرسش که فیفا 
چطور راضی شــد که پول پروپئیچ را پرداخت کند هم 
گفت: فدراسیون فوتبال نامه ای زد. درخواست باشگاه 
اســتقالل را منعکس کرد و بعد از پیگیری های ما آن ها 
پذیرفتند چنین کاری را انجــام بدهند. فیفا از پروپئیچ 
شماره حساب خواسته اســت تا این پرونده بسته شود، 

پرونده ای که ما یک سال درگیر آن بودیم.
فتحی در پایان گفت تأکید می کنم هیچ خبری استقالل 
را تهدید نمی کنــد و این خبر فقط یــک تحلیل بود و 
ربطی به حکم فیفا ندارد. قطعاً استقالل از پنجره نقل و 
انتقاالتی محروم نخواهد شد و هیچ نگرانی وجود ندارد. 

تأییدوکیلپروپئیچ
اما وکیل پروپئیچ صراحتاً به این موضوع اشــاره کرد 
که با حکم فیفا این محرومیت قابل اجراست و باشگاه 
استقالل بایســتی تاوان دیرکرد و بی توجهی به نامه ها 
و اخطارهای فیفا را با ایــن محرومیت بپردازد. کپین، 
وکیل پروپئیچ، درباره این اظهارنظرها گفت: در6 ماه 
گذشته افراد زیادی از باشگاه استقالل صحبت کردند 
که فیفا فالن کار را خواهد کرد اما فیفا هنوز هیچ کاری 

انجام نداده است. 
در حال حاضر استقالل باید ۲۰ هزار فرانک هم به عنوان 
جریمه به فیفا پرداخت کنــد و از پنجره نقل و انتقاالت 

محروم شــود، این حقیقتی اســت که وجود دارد. اما با 
انتشــار اظهارات وکیل پروپئیچ بازهم مدیران باشگاه 
اســتقالل با مصاحبه های پرشــمار مدعی شدند هیچ 
اتفاقی رخ نخواهد داد و موضوع رفع رجوع خواهد شد، 
امیر حســین فتحی در اظهارنظری مدعی شد که حکم 
تأییدیه فیفا مبنی بر پرداخت بدهی پروپئیچ روز جمعه 
به دست فدراسیون فوتبال ایران خواهد رسید و مشکلی 

از این مسئله استقالل را تهدید نمی کند.

ابهامتاجمعه
با این وجود کارشناســان حقوقی فوتبال ایران با اشاره 

به اتفاقات رخ داده در این پرونده فقدان اسناد و مدارک  
کافی را دلیل مبهم بودن موضوع عنوان کردند و تأکید 
کردند تا زمانــی که حکــم فیفا به صورت رســمی به 
فدراسیون فوتبال ایران ابالغ نشود نمی توان درباره آن 

اظهارنظر کرد.
حاال هواداران باشگاه استقالل نگران تر از همیشه اخبار 
مرتبط با این پرونده را دنبال می کنند، چون آن ها بخوبی 
می دانند وقوع چنین فاجعه ای می تواند اســتقالل را به 
مدت زیادی از اهداف خــود دور کند و همچنان کابوس 
ناکامی روی سر استقالل باقی بماند تا هوادارانش با بیم 

و امید مسابقات این تیم را دنبال کنند.

پنجره نقل و انتقاالت استقالل بسته شده است؟

48 ساعت پر ابهام در اردوگاه آبی

کی روش با سپاهان دو ساله تمدید کرد
ورزش:پایان لیگ هجدهم چند دغدغه برای هواداران سپاهان به همراه داشت و یکی 
از آنها تمدید قرارداد با والدیمیر کومان و اســتنلی کی روش بود.هافبک مجارستانی 
اوکراینی تیم فوتبال سپاهان چند روز پیش بود که برای تمدید قرارداد با مدیران باشگاه 
به توافق رسید و در تمرینات حاضر شد و حاال هم خبر می رسد استنلی کی روش آقای 
گل فصل گذشته لیگ، حضورش در اصفهان و سپاهان را دو فصل دیگر تمدید کرده است.

این بازیکن که به دلیل زایمان همسرش در تمرینات حضور ندارد، پس از به دنیا آمدن 
فرزندش از روز یکشنبه به تمرینات سپاهان در ترکیه ملحق می شود.

دانیله ده روسی به بوکا جونیورز می رود؟
ورزش: رسانه های ایتالیایی ادعا کردند که دانیله ده روسی، هافبک باتجربه ایتالیایی، قصد 
دارد پیش از بازنشستگی، برای باشگاه آرژانتینی بوکا جونیورز بازی کند.ده روسی همه 
دوران حرفه ای اش را در باشگاه رم سپری کرد اما پس از اینکه این باشگاه تصمیم گرفت 
قرارداد او را تمدید نکند، گفته می شد از دنیای فوتبال خداحافظی خواهد کرد.اما اکنون 
اسکای اسپورت ایتالیا ادعا کرد که او آماده است تا با قراردادی 5 ماهه راهی بوکا جونیورز 
شود تا پیش از بازنشستگی، به یکی از آرزوهای بزرگ فوتبالی اش برسد. دامیانو تومازی، 

هم تیمی سابق ده روسی، به طور تلویحی این موضوع را تایید کرده بود.

نسخه لواندوفسکی برای بایرن 
ورزش:رابرت لواندوفسکی ، مهاجم و ستاره بایرن مونیخ می گوید این تیم اگر می خواهد 
در ســطح اروپا در کورس رقابت باقی بماند باید بازیکنان بیشــتری به خدمت بگیرد.  
لواندوفسکی در لس آنجلس به خبرنگاران گفت: باید منتظر بمانیم تا بازیکنان جدید از 
راه برسند. اگر بایرن بازیکن جدیدی به خدمت نگیرد، قهرمانی ما در چمپیونزلیگ دشوار 
خواهد بود.ستاره لهستانی خط حمله بایرن در ادامه گفت: برای بازی کردن در باالترین 
سطح، یک تیم به بازیکنانی باکیفیت و تیمی منسجم نیاز دارد. ما در دو فصل گذشته شاهد 

نقل و انتقاالت بزرگ به بایرن نبوده ایم و حاال به بازیکنان جدید نیاز داریم.

تالش دوباره میالن برای جذب لوکا مودریچ
ورزش: جیان لوکا دی مارتزیو، روزنامه نگار ورزشــی مطرح ایتالیایی می گوید آث 
میالن قصد دارد تا پیش از پایان فرصت نقل و انتقاالت تابســتانی برای جذب لوکا 
مودریچ از رئال مادرید تالش کند تا در صورت امکان، این ستاره کراوات را به جمع 
بازیکنانش اضافه کند. رئال مادرید تمایل چندانی به از دست دادن مودریچ ندارد اما با 
توجه به اینکه رئال تا این لحظه در بازار نقل و انتقاالت فعالیت زیادی داشته و تابستان 
شلوغی را پشت سر گذاشته این احتمال وجود دارد که برای جبران هزینه های انجام 

شده و خالص شدن از پرداخت دستمزد باالی مودریچ به واگذاری او فکر کند.

حمید رضا خداشناس: قرعه کشی مرحله دوم رقابت های 
انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و جام ملت های ۲۰۲۳ چین 
دیروز در مالزی برگزار شد و حریفان تیم ملی فوتبال ایران در 
این قرعه کشی مشخص شدند. سیدبندی این قرعه کشی 
بر مبنای رده بندی فیفا بود و تیم ملی فوتبال ایران به عنوان 
بهترین تیم آســیا در رده بندی فیفا در سید نخست قرار 
داشت. همچنین تیم ملی قطر به عنوان میزبان حضورش 
در جام جهانی قطعی است و این قرعه کشی برای آن ها تنها 
جنبه صعود به جام ملت های ۲۰۲۳ چین را داشت. بر اساس 
این قرعه کشی تیم ملی کشورمان به همراه عراق، بحرین ، 

هنگ کنگ و کامبوج در گروه C قرار گرفتند. 

بازهمعراق
 از نکات جالب قرعــه کشــی دیروزهمگروهی مجدد 
تیم ملی کشــورمان با عراق و بحرین بود که می تواند 
از جذابیت های این گروه باشــد. عــراق و بحرین جزو 
تیم هایی هستند که در مسابقات آسیایی یا انتخابی جام 
جهانی معموالً در گروه ایران  قرار می گیرند . یا در صورت 
عدم همگروهی در مراحل حذفی به تور هم می خورند. در 
دوره اخیر جام ملت های آسیا عراق و ایران در یک گروه 
قرار داشتند و رقابت سختی را برای سرگروهی پشت سر 
گذاشتند که با تساوی ای که تیم ملی کشورمان از عراق 
گرفت به عنوان تیم نخست به مرحله بعد صعود کرد. در 
بازی های مرحله اول مقدماتی جام جهانی نیز با توجه به 
اینکه تیم نخست مستقیم به مرحله بعد صعود می کند، 
رقابت اصلی برای صعود مستقیم بین ایران وعراق خواهد 
بود. شایان ذکر است که چهار تیم دوم برتر نیزبه صورت 

مستقیم به مرحله نهایی راه پیدا می کنند.

تاج:بایدنشاندهیمآقایفوتبالآسیاهستیم
 رئیس فدراســیون فوتبال گفت: به نظر من گروه D این 
مسابقات کمی سخت تر از گروه ایران است. مهدی تاج در 
گفت و گو با فارس به مالزی در خصوص قرعه ای که نصیب 
ایران شده و شاگردان ویلموتس با عراق، بحرین، هنگ کنگ 
و کامبوج همگروه شده اند گفت: به نظر من بین گروه ها گروه 
ما نه آسان است و نه سخت. به نظر من گروه D این مسابقات 
کمی سخت تر از گروه ایران است.وی افزود: فوتبال ایران باید 
خودش را نشان دهد چون تیم اول آسیا است و در سیدبندی 
هم دیدید که ایران در سید A قرار داشت. ما باید نشان دهیم 

آقای فوتبال آسیا هستیم.

برنامهبازیهایتیمملیدرانتخابیجامجهانی
بازی های گروه c انتخابی جام جهانی از پنجشنبه 1۴ شهریور 
شروع می شود که تیم ملی کشورمان در هفته اول استراحت 
دارد و نخســتین بازی خودش را سه شــنبه 19 شهریور به 
میزبانی هنگ کنگ برگزار می کند، 18 مهر میزبان کامبوج 
است و ۲۳ مهر برای دیدار با بحرین به منامه سفر خواهد کرد. 
اما مهم ترین بازی شاگردان ویلموتس ۲۳ آبان در عراق برگزار 
خواهد شد که نتیجه این بازی برای تیم ملی کشورمان بسیار 
اهمیت دارد. ۲8 آبان ماه دیگر تیم های این گروه در حالی با 
یکدیگر رقابت می کنند که ملی پوشان کشورمان در این هفته 
استراحت دارند. هفتم فروردین 99 شاگردان ویلموتس میزبان 
هنگ کنگ هستند و 1۲ فروردین به کامبوج سفر می کنند تا 
آخرین بازی خارج از خانه خود را در این مرحله برگزار کنند. تیم 
ملی کشورمان در دو بازی آخر خود میزبان بحرین و عراق است 
که بی شک نتیجه این دو دیدار نقش مهمی در صعود مستقیم 

شاگردان ویلموتس خواهد داشت.

ورزش: مجمع انتخابات ریاست فدراســیون کشتی دیروز در 
محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد که در نهایت علیرضا دبیر با 
کسب ۳1 رأی برای چهار سال به عنوان رئیس فدراسیون کشتی 

انتخاب شد.
علیرضا دبیر، حمید بنی تمیم، سید اصغر آزوره، جاسم امیری، 
علی اکبر جیره، محمدرضا صالحــی و عبدالمهدی نصیرزاده 
کاندیداهای حضور در انتخابات فدراســیون کشتی بودند که با 
انصراف سایر کاندیداها دبیر، آزوره، نصیرزاده و بنی تمیم به رأی 

گیری نهایی راه یافتند.
در پایان رأی گیری دور نخست، علیرضا دبیر 18 رأی، اصغر آزوره 
۲ رأی، بنی تمیم 11 رأی و عبدالمهدی نصیرزاده 1۲ رأی کسب 

کردند تا علیرضا دبیر و نصیرزاده به دور دوم راه پیدا کنند.
در دور دوم، علیرضا دبیر با کسب بیشتر آرای مجمع به عنوان 
رئیس چهار سال آینده این فدراسیون انتخاب شد. دبیر ۳1 رأی 

و نصیرزاده 1۲ رأی کسب کردند.
علیرضا دبیر دارنده مدال طالی المپیک ۲۰۰۰ سیدنی و یک 
مدال طال و سه نقره رقابت های جهانی است که چندین سال هم 

به عنوان عضو شورای شهر تهران، سابقه مدیریت شهری دارد.

دبیر:تنهایینمیتوانمکاریانجامدهم
رئیس جدید فدراسیون کشتی در پایان مجمع گفت: 
»این چیزی کــه اتفاق افتاد ان شــاءاهلل که صالح خدا 
بوده است. امیدوارم بتوانیم واقعاً خدمت کنیم چرا که 
فدراسیون کشتی جایی نیست که آدم بخواهد خودش 

را نشان بدهد«.
وی افزود:» ان شــاءاهلل خدا کمک کند پرچم 
ایران را باال ببریم چه در رده آزاد و چه فرنگی 
و در رده های مختلف ســنی باید این اتفاق 
بیفتد. من تنهایی نمی توانم کاری انجام 
بدهم. اینجا منی وجود ندارد و ما هستیم. 
همه یکی هستیم و همه باید کمک کنند. 
کار اصلی فرایند تصمیم سازی است که 

قرار است با یک کار تیمی انجام شود«.
وی در ارتباط با چهره هایی که تأیید 
صالحیت نشــدند و تأیید صالحیت 
خودش هم گفت:»امیرخادم مربی و 
رئیس فدراسیون من و آقای جدیدی 
کاپیتان من بوده است. از این دو عزیز 
می خواهم به ما کمک کنند. همه نباید 
در فدراسیون باشند، ما باید کل کشتی 

را ببینیم و فدراســیون هم جزیی از آن 
است«.

وی در مــورد تغییرات احتمالــی هم گفت: 
»کادرفنی که اکنون در رده های مختلف سنی و 
در رشته های آزاد و فرنگی هستند باید با قدرت به 

کارشان ادامه دهند. من می دانم تغییر در این مقطع چقدر می تواند 
ضربه بزند. کسانی که االن کار می کنند شناخته شده هستند و باید 
به کارشان محکم ادامه دهند. ان شاءاهلل تصمیمی نمی گیریم که 
تیم دچار لرزه و آسیب شود، تمام تالشمان این است که با تدبیر 

و فکر آرام کار کنند«.

داورزنی:دبیرازنقاطقوتمخالفانشاستفادهکند
محمدرضا داورزنی، معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 
وزارت ورزش و جوانان پس از پایان رأی گیری خطاب به اعضای 
مجمع گفت: مجمع انتخاباتی و رقابت ها دیروز تمام شد و اختالف 
سلیقه ها باید جمع شود تا یک وفاق ملی و اتحاد در کشتی حاصل 
شود. رمز موفقیت و پیشرفت یکدلی است. اگر اهالی کشتی به 
جان هم بیفتند نخستین چیزی که لطمه می خورد خود کشتی 
است. البته اختالف نظر همیشه طبیعی است.وی صحبت هایش 
را این گونه خاتمه داد: همه باید از رئیس جدید برای رسیدن به 
برنامه هایش حمایت کنیم و دبیر هم بایــد از تمام ظرفیت ها 
از جمله نقاط قوت مخالفانش برای ادامه راه و اعتالی کشــتی 

استفاده کند.

محمدی:بادبیرمشکلیندارم
غالمرضا محمدی مربی تیم ملی کشــتی آزاد 
کشور پس از انتخاب علیرضا دبیر در پاسخ به این 
پرســش که انتخابات و روند آن را چطور ارزیابی 
می کند، بیان کرد: دیروز مجمع خوبی بود. من 
نگران بودم و اظهار تأســف کردم به 
دلیل عدم حضور قهرمانان جهان 
و المپیک کشورمان. ای کاش 
آن ها هم بودنــد و در مجمع 
حضور داشتند. آقای امیررضا 
خادم و عباس جدیدی سرمایه 
ورزش این کشور هستند. باید 
این ها را جذب کنیم و نه اینکه 
آن ها را طرد کنیم. در مجموع 
اما دیروز مجمع خوبی برگزار 
شد و کشتی ما از بالتکلیفی 

درآمد.
دبیر در مصاحبه خود اعالم کرده 
که کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد 
و فرنگی با قدرت به کار خودشان 
ادامه می دهند. شما که مشکلی برای 
ادامه همکاری نداریــد؟ محمدی در 
واکنش به این دیدگاه بیان کرد: نه مشکلی 
نیست )باخنده(. ما دیوانه این کار هستیم. 
هم من و هم آقای بنا که در ســخت ترین 

شرایط این کار را قبول کردیم.

قرعه کشی مقدماتی جام جهانی 2022 انجام شد

ایراندرگروهکالسیکآسیا
مجمع انتخابات ریاست فدراسیون کشتی سرانجام برگزار شد 

دوبندهریاستبرتندبیر

سینا حسینی: کنار گذاشتن دو بازیکن پرسپولیس توسط 
ســرمربی نامدار آرژانتینی واکنش های تنــدی را به دنبال 
داشت. یکی از نفراتی که بشدت با این تصمیم مخالف بود، ضیا 
عربشاهی پیشکسوت باشگاه پرسپولیس بود، وی با انتقاد از 
تفکرات کالدرون مدعی شد که پرسپولیس بابت از دست دادن 

سروش رفیعی متضرر خواهد شد.
خبر قرار گرفتن نام سروش رفیعی و شایان مصلح در 
فهرســت بازیکنان مازاد پرسپولیس، با واکنش تند 
هواداران و منتقدان باشگاه رو به رو شد، در این خصوص 

نظر شما چیست؟
من هم جای رفیعــی و مصلح بودم قطعاً عصبانی می شــدم، 
بازیکنانی که برای پیراهن پرسپولیس زحمت کشیدند انتظار 
احترام دارند، این رفتار شایسته نام پرسپولیس نیست، من در 
ارتباط با کارنامه آقای کالدرون قبالً هم حرف زده بودم، ایشان 
در الهالل عربستان کارنامه موفقی داشت البته با ابزارهایی که در 

اختیار داشت اما در باشگاه های دیگر هرگز موفق نبوده به همین 
خاطر همچنان معتقدم  باید بعد از هفته پنجم درباره عملکرد فنی 
او قضاوت کنیم. اما کنار گذاشتن این دو بازیکن بویژه سروش 
رفیعی یک اشتباه فاجعه بار بود، سروش رفیعی یک پلی میکر 

خوب است که هر تیمی نیاز به وجود چنین بازیکنی دارد.
 این اتفاق می تواند در طول فصل به پرسپولیس لطمه 

وارد کند؟
1۰۰ درصد این اتفــاق رخ می دهد، ســروش به عنوان یک 
بازیکن تأثیرگذار و وینگل چپ و راســت عملکرد خوبی در 
ترکیب پرسپولیس برانکو داشــت، شایان مصلح نیز بازیکن 

آرام و بدون حاشــیه ای بود اما متأســفانه آن ها را براحتی از 
ترکیب کنار گذاشتند در صورتی که هر سرمربی بزرگی آرزوی 
داشتن یک بازیکن نظیر سروش را در تیمش دارد. مدیریت 
باشگاه پرسپولیس اشتباه مهلکی انجام داد آن ها احمدزاده 
نیمکت نشــین را به تیم اضافه کردند و سروش آماده و بدون 

حاشیه را از تیم کنار گذاشتند.
یعنی اعتقاد دارید حضور احمدزاده باعث کنار گذاشتن 

سروش رفیعی شد؟
دقیقاً همین طور است، البته من به نظر سرمربی تیم احترام 
می گذارم اما نظر شخصی من این است. باید دید در این زمینه 

چه کسانی به کالدرون مشورت دادند، به عقیده 
من کالدرون در این خصوص به تنهایی تصمیم 

نگرفته بلکه به وی قطعاً یک نفر خط داده است.
البته برخی اخبار حکایت از این دارد 

که حضور بشار رسن عامل جدایی 
سروش رفیعی شده است، آیا این 

انتخاب منطقی بود؟
بشار رسن بازیکن خوبی است اما بشار 
به اندازه سروش بازیکن خالقی نیست 
که ما او را به عنوان جانشین سروش 

رفیعی معرفی کنیم، بازیکن باید 
خالقیت داشــته باشد، سروش 
رفیعــی کاماًل روان و شــناور 
بازی می کند اما بشار چنین 

خصوصیتی ندارد.

ضد  حمله

 قدوس در رده دوم 
گران ترین بازیکنان تاریخ آمیا

ورزش: نشریه معتبر فرانسوی فهرست 1۰ بازیکن گران قیمت تاریخ 
تیم فوتبال آمیا را معرفی کرد. به نقل از فرانس فوتبال، سامان قدوس 
با قیمت ۴ میلیون یورو رتبه دوم فهرست 1۰ بازیکن گران قیمت تاریخ 
تیم فوتبال آمیای فرانســه را به خود اختصاص داد.ســرهو گویراسی، 
مهاجم ۲۳ ساله فرانسوی با قیمت 6 میلیون یورویی گران قیمت ترین 

بازیکن آمیا است.

مقصد میالد محمدی مشخص شد
ورزش: به نظر می رسد کار انتقال میالد محمدی به تیم »خنت«بلژیک 
تمام شــده اســت و قرارداد این بازیکن با تیم جدید خود بزودی امضا 
می شــود. محمدی که برای فصل جدید از چند تیم پیشــنهاد داشت 
تصمیم گرفته است تا خنت بلژیک را به عنوان مقصد جدید خود انتخاب 
کند. او به همراه مدیربرنامه های خود در بلژیک حضور دارد و قصد دارد 

بزودی قرارداد خود را با این تیم امضا کند.

سروش رفیعی در راه فوالد
ورزش: سروش رفیعی که از سوی گابریل کالدرون کنار گذاشته شد، 
پس از بازگشت به تهران، با درخواست فوالدی ها مواجه شد و این تیم 
خواهان به خدمت گرفتن هافبک ســابق پرسپولیس شده است.گفته 
می شود رفیعی هم بی میل نیســت که به تیم سابق خود برگردد و اگر 
اتفاق خاصی رخ ندهد، هافبک سابق پرسپولیس در فصل آینده پیراهن 

فوالد خوزستان را بر تن خواهد کرد.

سومین خروجی پرسپولیس چه کسی است؟
ورزش: لیست بزرگسال پرسپولیســی ها با حضور 18 بازیکن پر شده 
است و این باشــگاه برای خرید یک بازیکن برای خط حمله  خود نیاز 
دارد یک بازیکن را از این لیســت کنار بگذارد. شنیده می شود بوژیدار 
رادوشــویچ گزینه  اول پرسپولیســی ها برای کنار گذاشتن از لیست 
بزرگسال است،با توجه به قرارداد دو ساله  او با باشگاه و مبلغ ۲۰۰ هزار 
دالری که برای هر فصل باید به او پرداخت شود، توافق با این دروازه بان 
کروات در اولویت باشگاه است. پرسپولیسی ها اگر نتوانند راهی برای کنار 
گذاشتن رادوشویچ پیدا کنند، مجبور می شوند از بازیکنان دیگر فهرست 
بزرگسال برای خروج از باشگاه استفاده کنند. مهدی شریفی و حسین 
ماهینی دیگر بازیکنانی هستند که به لیست خروج پرسپولیس نزدیکند.

رسن: با پرسپولیس به توافق رسیدم
ورزش: بشــار رسن، هافبک عراقی پرســپولیس در مصاحبه با شبکه 
»الکاس« قطر درباره آینده اش با پرسپولیس گفت: با پرسپولیس برای 
یک فصل دیگر به توافق رســیدم و بزودی قــراردادم را امضا می کنم. 
هیئتی از پرسپولیس به همراه مدیر برنامه هایم اکنون در دوحه هستند 
تا قرارداد امضا شود من نیز از دو هفته پیش برای درمان مصدومیت در 

کلینیک اسپایر دوحه به سر می برم.

کاپیتان تیم امید گزینه اصلی خط دفاع استقالل
ورزش: استقالل در خط دفاع سیاوش یزدانی، محمد دانشگر، شاهین 
طاهرخانی، ســینا خادم پور و میالد باقری را در اختیار دارد اما ظاهراً 
آندره آ استراماچونی به مدیران باشگاه درخواست داده است و به همین 
دلیل باشگاه در تالش است یک مدافع وسط جذب کند.از بین بازیکنانی 
که فیلم آن ها به استراماچونی نشان داده شــده است ظاهراً این مربی 
ایتالیایی نمایش عارف غالمی را پسندیده است و او به احتمال فراوان 
ظرف یکی دو روز آینده با استقالل قرارداد امضا می کند.غالمی بازیکنی 
است که با وجود سن کم در ســال های گذشته تیم های زیادی عوض 

کرده است و در سپاهان، ذوب آهن و فوالد بازی کرده است.

کریمی پرونده اسدی را می بندد
ورزش: سرانجام پس از حرف و حدیث های فراوان علی کریمی برای 
تمدید قرارداد با استقالل به توافق رسید و در صورتی که اتفاق خاصی رخ 
ندهد او تا قبل از شروع تمرین آبی پوشان در تهران قرارداد خود را تمدید 
خواهد کرد.با این شرایط در صورتی که قرارداد علی کریمی با استقالل 
تمدید بشود استقالل قید جذب رضا اسدی را خواهد زد، بازیکنی که در 
مذاکرات با این باشگاه پیشنهاد مالی برای عقد قرارداد داده بود.با حضور 
علی کریمی در استقالل این تیم در کنار فرشید باقری و مسعود ریگی از 

جذب بازیکن در پست هافبک دفاعی بی نیاز خواهد شد.

منهای فوتبال

فینال جام ملت های آفریقا
سنگال - الجزایر

جمعه 28 تیر -ساعت: 23:30 از شبکه ورزش

جام بین المللی قهرمانان
آرسنال - بایرن مونیخ

پنجشنبه 27 تیر - ساعت: 7:30 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

وزنه برداری قهرمانی معلوالن جهان
 روح اهلل رستمی

نخستین طالیی کاروان ایران
ورزش: مسابقات قهرمانی وزنه برداری معلوالن جهان در دسته 8۰ 
کیلوگرم روح اهلل رستمی نماینده کشورمان با رکورد ۲۳6  کیلوگرم 
به مقام نخست دست پیدا کرد و نخستین طالی کاروان ایران در 

این رقابت ها را برای خود ثبت کرد.
تیم وزنه برداری ایران تا اینجای رقابت ها یک مدال  طال توســط 
روح اهلل رستمی و یک مدال نقره توسط نادر مرادی و همچنین یک 

مدال برنز توسط امیر جعفری کسب کرده است.

 یزدانی خرم: وزارت ورزش 
در کشتی و والیبال ضعیف عمل کرد

ورزش: یزدانی خرم، رئیس اســبق فدراســیون والیبال گفت: 
وزارت ورزش و جوانان هم در کشــتی و هم در والیبال، عملکرد 

بسیار ضعیفی داشت. 
درست نیست که فدراســیونی مانند والیبال که چنین مسابقات 
مهمی در پیش دارد، بدون رئیس باشد؛ این ضربه روحی بزرگی به 

والیبال می زند که قابل جبران نیست. 
وزارت ورزش باید هر چه ســریع تر تکلیف مجمــع انتخاباتی را 
مشخص کند. افرادی که توانایی هدایت فدراسیون را دارند، باید 
معرفی شوند. اگر بخواهیم ورود به انتخابات را آزاد بگذاریم، کار 

درستی نیست. 
فردی باید برای انتخابات شــرکت کند که از نظر مالی و فکری، 
بتواند کمک زیادی به والیبال کند. وزارت ورزش هر چه سریع تر 
باید تکلیف را مشخص کند؛ این یکی از نقاط ضعف این وزارتخانه 

است که باید هر چه سریع تر جبران شود.

دلیل ماندن سعید معروف در آمریکا 
ورزش: تیم ملی والیبال ایران ســه شنبه شــب در غیاب سعید 
معروف و بدون اســتقبال افشــین داوری، سرپرست فدراسیون 

وارد تهران شد.
امیر خوش خبر، سرپرســت تیم ملی والیبال درباره غیبت سعید 
معروف در بازگشــت به ایران گفت: بازیکنان حدود هشــت روز 
تعطیلی و مرخصی دارند و خودشان تصمیم می گیرند که از این 
تعطیلی چگونه استفاده کنند.وی درباره آغاز تمرینات تیم ملی 

نیز گفت: اردوهای ملی از 6 روز دیگر آغاز خواهد شد.
سرپرست تیم ملی درباره زمان بازگشت ایگور کوالکوویچ گفت: 

سرمربی تیم ملی نیز با آغاز تمرینات در ایران حاضر خواهد شد.

 مجوز اعزام تیم موی تای ایران 
به تایلند صادر نشد

ورزش: در روزهای گذشــته انتخاب و انتصاب مسئول موی تای 
در فدراسیون ورزش های رزمی حرف و حدیث های فراوانی در پی 
داشت. جدیدترین موضوع در این خصوص مخالفت با اعزام تیم 

ملی به تایلند بود.
به نظر می رسد صادر نشدن مجوز شورای برون مرزی وزارت ورزش 
برای این اعزام، به نوعی مخالفت غیر رسمی با این انتصاب پر حرف 
و حدیث به صورت غیر رسمی باشد. این در حالی است که شنیده 
می شود اعضای تیم اعزامی هزینه سفر را نیز پرداخت کرده بودند و 
با انجام نشدن این سفر، می بایست پول های خود را دریافت کنند.

سرپرســت فدراســیون ورزش های رزمی در تالش اســت تا با 
رایزنی های جدی، مجوز شورا را برای این اعزام دریافت کند.

انتقاد ضیا عربشاهی از مدیریت سرخ ها در گفت وگو با قدس:

رفیعیبهتربودیااحمدزادهنیمکتنشین؟
ورزش: بعــد از خداحافظی پروین با شــماره هفت از 
فوتبال در بازی پرســپولیس و دارایی در تیرماه سال 
1۳66، بازیکنانی که تصمیم گرفته بودند شماره پروین 
را در پرسپولیس بپوشند همیشه ســنگینی پوشیدن 
انتخاب شماره پروین را حس می کردند سروش رفیعی 
آخرین بازیکنی است که با وجود اینکه در دو نیم فصل 
شماره هفت را در پرسپولیس پوشید و دو قهرمانی هم 
بدست آورد اما در نهایت از باشــگاه با تصمیم گابریل 
کالدرون کنار گذاشــته شــد. به بهانه کنار گذاشتن 
رفیعی، در این گــزارش عاقبت وارثان شــماره هفت 

پروین را بررسی کرده ایم. 

کوروش لرســتانی وعبــداهلل ریاحی جزو نخســتین 
بازیکنانی بودند که در اوایل دهه 7۰ شــماره هفت را 

پوشیدند. 
محمود شــافعی و حامد کاویانپور هرکــدام تنها یک 

بارهفت را پوشیدند و بس.
اما حمید اســتیلی بهترین وارث شــماره هفت پروین 
بود. این بازیکــن در نهایت با شــماره ۲5 که بین دو 
عدد دو و پنج عالمت به عالوه گذاشــته بود، از فوتبال 
و پرسپولیس خداحافظی کرد. محمد پروین، بادامکی 
و حمیدرضا علی عســگری هم پیراهن شــماره هفت 

پرسپولیس را پوشیدند.

ورزش: وبسایت معتبر ترانســفرمارکت که فعالیت اصلی 
خــود را در زمینه مطالعه بازار و بررســی قیمــت ها انجام 
می دهد، به بررسی 1۰ باشگاه پرهزینه اروپایی در پنج فصل 
اخیر پرداخته و سعی داشته بررســی کند کدام باشگاه ها، 
بیشترین هزینه را در جهت جذب بازیکنان انجام داده اند و 
البته چقدر از فروش بازیکنان سود برده اند.مطابق این آمار، 
تنها یک باشگاه در پنج سال گذشته از مرز یک میلیارد یورو 
هزینه برای خرید بازیکنان جدید گذشــته و آن باشگاه هم 
بارسلونا نام دارد. بارسلونا که در این پنج سال تحت مدیریت 
جوزپ ماریا بارتومئو قرار داشته )به شکل دقیق تر، از ژانویه 
۲۰1۴(، از تابســتان ۲۰1۴ تاکنون 1.۰88 میلیارد یورو را 

برای جذب بازیکنان جدید هزینه کرده اســت.در رده دوم 
نام باشگاه منچسترسیتی به چشــم می خورد که با 996.۲ 
میلیون یــورو هزینه بــرای بازیکنان جدیــد، فاصله ای تا 

میلیاردی شدن ندارد. 
یوونتوس، قهرمان هشــت دوره اخیر ســری آ با 896.۴ 
میلیون یورو هزینــه روی بازیکنان جدید در پنج ســال 

گذشته، سومین تیم اروپایی در این زمینه بوده است.
شاید برای بســیاری باورنکردنی باشــد اما باشگاهی مثل 
رئال مادرید با هزینه ای 7۴7.۳ میلیون یورویی تنها در رده 
هشتم این فهرست و پایین تر از باشگاه هایی نظیر چلسی، 

منچستریونایتد و اتلتیکومادرید قرار گرفته است. 

آیاشمارهپروینطلسمشدهاست؟
پرهزینه ترین تیم های اروپایی در 5 سال گذشته

دستپختیکمیلیاردیوروییبارتومئو!
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آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی آریا کارتن آسیا شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 56952 و شناسه ملی 14005527293

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,02,29 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : خانم ملیحه فقفوری با شماره ملی 0939023059 به 
س��مت رئیس هیئت مدیره خانم فهیمه فقفوری با ش��ماره ملی 0946435431به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم زهرا قنبری 
با ش��ماره ملی 0935324976 به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای جواد رجب نیا با ش��ماره ملی 0850021294 به س��مت مدیرعامل 
)خارج از اعضاء هیئت مدیره( برای مدت دوس��ال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء 
رئی��س هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر ش��رکت و س��ایر نامه های اداری با امض��اء مدیرعامل به همراه مهر 

شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )534777(
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آگهی تغییرات شرکت خدمات زیارتی راهیان بلدامین شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 47188 و شناسه ملی 10380633020

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,04,03 ونامه ش��ماره 97,19,6345 مورخ 1397,05,06 س��ازمان                
حج و زیارت تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای احس��ان احمدی س��المی با ش��ماره ملی 0941599884 و آقای امیرحس��ین احمدی سالمی با 
شماره ملی 0945636075 و آقای سعید احمدی سالمی با شماره ملی 0921316453 به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای باقی مانده 
مدت تصدی مدیران تاتاریخ 1398,10,07 انتخاب گردیدند. آقای مهدی س��بحانی با ش��ماره ملی 0702541605 به س��مت بازرس اصلی و 

آقای مهدی بهروان با شماره ملی 3341200150 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )534749(
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آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سبز پویان شرق شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 17233 و شناسه ملی 10380328109

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,02,30 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - محل ش��رکت در واحد ثبتی مشهد به 
آدرس استان خراسان رضوی- شهرستان مشهد- بخش مرکزی-شهر مشهد- نوید- خیابان خیام68- بلوار خیام شمالی)شهید چراغچی 
39( پالک 0- ساختمان بازار بین المللی سپاد )شهیدکاوه(-)شهید کاوه2(- طبقه اول- واحد204 با کد پستی 9196998896 تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق اصالح گردید. - موارد ذیل به موضوع ش��رکت الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردی��د: تولید،خری��د و فروش و واردات و ص��ادرات کلیه محصوالت زراعی، باغی . کش��اورزی، باغداری، ایجاد نهالس��تان . راه اندازی 
وپرورش بخش های مختلف دام )گاوهای ش��یری وگوش��تی و گوسفند(و طیور)ش��تر مرغ پرواری و تخم گذار بوقلمون ،کبک ،بلدرچین، 
اردک( و آبزی��ان )ماهی��ان س��ردآبی و گرم آبی( و زنبور داری .احیاء اراضی ش��یبدار منابع طبیعی )تراس بندی اراضی ش��یبدار جهت 
جلوگیری از فرس��ایش خاک و نفوذ آب به س��فره آبه��ای زیرزمینی( پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موض��وع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش��د. - ش��عبه ای از ش��رکت به نشانی استان خراسان ش��مالی، شهرستان بجنورد،بخش مرکزی، شهر 
بجنورد، بلوار معلم، خیابان بهارک- کوچه بهارک3 پالک 11 طبقه همکف کد پستی 9417873818به مدیریت آقای میر حمیدرضا خضرایی 

با کدملی 0702365361 تاسیس گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )534079(

آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی مهندسی 
و بازرگانی ش�مس طوس ش�رکت س�هامی 
خاص به ش�ماره ثبت 5397 و شناسه ملی 

10380213272
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 1397,04,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - روزنامه 
کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
شد. تراز نامه و صورت های مالی سال 1396 به تصویب 
رس��ید. - موسسه حسابرس��ی و خدمات مدیریت آئین 
پژوهان ایرانیان با شناس��ه ملی 14006282050 بعنوان 
بازرس اصل و آقای احمد خباز مافی نژاد با ش��ماره ملی 
0930502965 به عنوان ب��ازرس علی البدل برای مدت 

یکسال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 
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آگه�ی انتق�ال مرکز اصلی ش�رکت 
دوش  زر  دام�داری  و  کش�اورزی 
روس�تای ش�ور گش�ت از نیش�ابور 
مل�ی  شناس�ه  ب�ه  فی�روزه  ب�ه 

10380107178
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی فوق 
الع��اده م��ورخ 1398,02,16 تصمیم��ات ذی��ل 
اتخ��اذ ش��د : مح��ل ش��رکت از واح��د ثبت��ی 
نیشابور به استان خراسان رضوی شهرستان 
فیروزه منتقل گردید ومراتب ذیل شماره 11 

ثبت گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزه )534080(
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تغیی�رات موسس�ه درمانگاه  آگهی 
)ع(  معص�وم  چه�ارده  خیری�ه 
آذربایجانی های مقیم مشهد موسسه 
غیر تجاری به ش�ماره ثبت 5039 و 

شناسه ملی 14005830136
عموم��ی                                   مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
ف��وق العاده مورخ 1396,10,11 و برابر نامه ش��ماره 
پلی��س   1396,10,30 1914,2,516,1,560م��ورخ 
اطالعات و امنیت عمومی فا استان خراسان رضوی 
تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : اساس��نامه جدید 
اساس��نامه موسس��ه در 3 فصل و 41 م��اده و 30 

تبصره تایید گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )534077(
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حصروراثت 
آقاى غالمعلى كاظمى اقدام بطرح دعوى بطرفيت ورثه مرحوم حسين كاظمى بخواسته حصر وراثت نموده 
وچنين اعالم ميدارد كه آن مرحوم در مورخه 98/3/4دراقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين 

الفوتش عبارتند از1.غالمعلى كاظمى متولد1350/4/5به ش.ملى0749137762
2.زهرا بذرافشان متولد1357/6/1به ش.ملى0702498025مادر متوفى مى باشدوبجز اينها وارثى ندارد لذا 
مراتب فوق الذكر طى يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثير االنتشار درج آگهى شده تا هركسى نسبت به 
ــر اين آگهى به شوراى حل  ــته ويا وصيت نامه ئى دارد ظرف مدت يك ماه پس از نش آن مرحوم ادعايى داش
اختالف باخرز مراجعه وگر نه گواهى حصروراثت برابر مقررات قانونى وقضايى صادر خواهد شد.9805049

دبير حوزه دو شوراى حل اختالف باخرز
خدادادى

راى قاضى شورا 
ــى گوربندى فرزند عليجان بطرفيت خوانده اقاى عثمان باغ  ــوص دعوى خواهان خانم راضيه ابراهيم درخص
ــته الزام خوانده به پرداخت مهريه اى به مبلغ ده ميليون تومان به نرخ  جرى بقائى فرزند محمدعلى بخواس
روز بانضمام هزينه دادرسى شورى باعنايت به جميع اوراق پرونده رابطه زوجيت دائم فى مابين را به داللت 
سند ازدواج صادره از دفترخانه 18_جام به شماره 17186_1385/4/4محرز دانست ونظر به اينكه به مجرد 
ــد نكاح زن مالك تمام مهريه ميگردد وميتواند هرگونه تصرفى كه بخواهد درآن انجام دهد واينكه  ــوع عق وق
ــن ثابت بوده وعندالمطالبه بايد پرداخت  ــول مهريه زمان و مدتى تعيين نگرديده وبر ذمه زوج دي ــراى وص ب
گردد وخوانده عليرغم ابالغ درجلسات رسيدگى حاضرنگرديده واليحه دفاعيه اى نيز كه حكايت ازپرداخت 
ــورا ضمن احراز اشتغال ذمه خوانده واستصحاب بقاء  ــد ارائه واقامه ننموده است لذا ش دين وبرائت ذمه باش
دين دعوى خواهان راوارد تشخيص وبه استناد مواد 198و519 ق_آ_د_م و1082ق_محكم به محكوميت 
ــاس  ــبه مهريه خواهان براس خوانده به پرداخت مبلغ ده ميليون تومان بابت مهريه به نرخ روز پس از محاس

قيمت ساالنه زمان تاديه توسط واحد محترم اجراى احكام مجموعا درحق خواهان صادر و اعالم ميدارد راى 
ــعبه وسپس  ــت روز پس از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين ش ــوب وظرف مدت بيس صادره غيابى محس

ظرف مدت بيست روز قابل تجديد نظرخواهى در دادگاه عمومى وحقوقى باخرز مى باشد.9805050
مصطفى حسن نژاد مشاور وقاضى شعبه دو شوراى حل اختالف شهرستان باخرز

آگهى فقدان سند مالكيت
ــين   ــه اينكه آقاى محمد ابراهيم قلى زاده وخانم فاطمه جوان بوكالت از آقاى حامداحمدى ، فرزند حس نظري
ــماره 66979-91/04/25به استناد دوبرگ استشهاديه  ــنامه 942برابروكالتنامه ش ششدانگ بشماره شناس
ــه اين اداره مراجعه  ــندمالكيت المثنى نوبت اول ب ــده منضم به تقاضاى كتبى  جهت دريافت س ــى ش گواه
ــدانگ اعيانى  پالك 9514 فرعى  از 13اصلى مزرعه شيروان  واقع  ــند مالكيت شش نموده ومدعى اند كه س
در قطعه سه شيروان بخش 5قوچان به آدرس شهرك آزادگان   كه متعلق به ايشان مى باشد بعلت نامعلومى 
ــند مالكيت آن بشماره چاپى 193598ذيل  ــى دفتر امالك معلوم گرديده كه س ــده است با بررس مفقود ش
ــماره ثبت66184بنام نامبرده صادروتسليم گرديده است  سپس براى اسناد رهنى  دفتر355صفحه223 بش
ــكن قرارگرفته  ــن بانك مس ــمارات 59998-89/07/10و35833-89/05/18و66022-91/02/02درره ش
است دفتر امالك بيش ازاين حكايتى ندارد لذا به استناد تبصره يك اصالحى ماده 120آئيننامه قانون ثبت 
ــك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى  ــبت به مل مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگرددهركس نس
ــار آگهى اعتراض خود را به همراه  ــد بايستى ظرف 10روز ازتاريخ انتش ــندمالكيت نزد خود مى باش وجود س
اصل سند مالكيت يا سندمعامله رسمى به اين اداره تسليم نمائيدبديهى است درصورت عدم وصول اعتراض 
درمهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت 

المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. تاريخ انتشار:98/04/27  آ-9805051
صمد ابراهيم زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى فقدان سند مالكيت
ــعلى لطيفه گو باستناد وكالتنامه شماره 21819-93/6/10 دفتر 4 درگز و دو برگ  نظر به اينكه آقاى عباس
ــده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره  ــهاديه گواهى ش استش
ــدانگ پالك 4166 فرعى از 22- اصلى واقع در درگز بخش  ــت سند مالكيت شش مراجعه كرده و مدعى اس
ــده است با بررسى دفتر امالك معلوم  ــد  بعلت نامعلومى مفقود ش 7 قوچان كه متعلق به رضا لطفى ميباش
ــدانگ پالك فوق بنام رضا لطفى ثبت و سند مالكيت چاپى 609406د/93 صادر و تسليم گرديده  ــد شش ش
ــماره  ــند ش ــماره 1674-85/12/22 دفتر 6 درگز در قبال مبلغ 221545035 ريال و س ــند ش و برابر س
1675-85/12/22 دفتر 6 درگز در قبال مبلغ 92925748 ريال در رهن بانك مسكن درگز مى باشد. دفتر 
امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد مفاد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى 
ــند مالكيت  ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س و متذكر مى گردد هر كس نس
ــتى ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند  ــد بايس نزد خود باش
مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
ــند معامله رسمى نسبت به صدور سند وفق مقررات  ــند مالكيت يا س مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س

اقدام مى گردد.آ-9805060
ناصر حسن زاده

رئيس ثبت اسناد و امالك درگز

شماره : 303/98/1718  تاريخ : 04/25/ 1398
آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

حوزه ثبتى شهرستان فردوس
نظر به دستور موارد يك و سه قانون تعيين تلكيف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

ــتقر در اداره ثبت  ــن نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيئت مندرج در قانون مذكور مس ــاده 13 آيي و م
ــهر فردوس مورد رسيدگى و راى آن صادر گرديده است جهت اطالع عموم به شرح ذيل  ــناد و امالك ش اس
ــهم ( مترمربع ) از 1486/56  ــبت به 534/56 س اگهى مى گردد .1ـ آقاى على قائم مقامى فرزند محمد نس
سهم ( مترمربع ) ششدانگ يكقطعه زمين مزروعى ، خريدارى شده مع الواسطه از آقاى محمد قائم مقامى 
ـ قسمتى از پالك3365 فرعى از 1 ـ اصلى بخش يك فردوس محل وقوع ملك شهرستان فردوس ـ اراضى 

بلده پشت شهرك انصار 
2ـ آقاى شعبان قنبرى باغستان فرزند غالمرضا نسبت به 950سهم (مترمربع ) از 1486/56 سهم (مترمربع 
ــمتى از  ــطه از آقاى محمد قائم مقامى قس ــده مع الواس ــدانگ يكقطعه زمين مزروعى ، خريدارى ش ) شش
ــردوسـ  اراضى بلده  ــتان ف ــى بخش يك فردوس محل وقوع ملك شهرس ــى از 1ـ  اصل ــالك 3365 فرع پ

پشت شهرك انصار  
ــمى اين آگهى   ــند رس ــاختمان هاى فاقد س به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــود لذا  درصورتى كه اشخاص ذى  ــر مى ش ــبت  به امالك فوق الذكر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش نس
ــار اولين آگهى ظرف مهلت دو ماه  ــند بايد از تاريخ انتش ــته باش ــبت  به آراء صادره اعتراضى داش نفع ,  نس
اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رسيد اخذ نمايند،معترضين بايد از تاريخ تسليم اعتراض به اداره 
ــت در دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم  ــرف مهلت يك ماه  ,مبادرت به تقديم دادخواس ــت ظ ثب
ــت را به اداره ثبت فردوس تحويل دهند،در اين صورت اقدامات ثبت ،موكول به ارائه حكم قطعى  دادخواس
ــل نگردديا معترض ،گواهى تقديم  ــود  ،در صورتى كه اعتراضى در مهلت مقرر قانونى واص ــد ب دادگاه خواه
ــند  ــه نكند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور س ــه دادگاه عمومى محل را ارائ ــت ب دادخواس

مالكيت مينمايد و صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست . 9805053
تاريخ انتشار نوبت اول:   27/ 1398/04
تاريخ انتشار نوبت دوم :  1398/05/12
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︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ﹙︡ا﹝﹫﹟︫  ︡﹝︀ت ز︀ر︑﹩ را﹨﹫︀ن︋   ︠️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٧١٨٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۶٣٣٠٢٠

︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠۴,٠٣ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : آ﹇︀ی ا﹝﹫︧︣ــ﹫﹟ ا﹞︡ی ︨ــ﹑﹝﹩ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره 
                                ︦﹫ر ︉︀﹡ ️﹝ــ  ︨﹤ ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ﹩ ٠٩٢١٣١۶۴۵٣︋   ︫︀ ــ﹑﹝﹩︋  ــ︺﹫︡ ا﹞︡ی︨  ــ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و آ﹇︀ی︨   ︨﹤ ﹝﹙ــ﹩ ٠٩۴۵۶٣۶٠٧۵︋ 
﹨﹫️ ﹝︡︣ه و آ﹇︀ی ا︧ــ︀ن ا﹞︡ی ︨ــ﹑﹝﹩ ︋︀ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴١۵٩٩٨٨۴ ︋﹥ ︨﹞️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ا﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه ﹝︡ت 
 ﹏﹞︀︻︣︡﹞ و ︋︀﹡﹊﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ء ﹝﹠﹀︣د ﹩﹝آور ر︨ــ ︡︺︑ ︀دار و︋ اوراق و ا︨ــ﹠︀د ﹤﹫﹚﹋ .︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡١٣٩٨,١٠,٠٧ ا ︣ان ︑︀︑︀ر︡﹞ ︭︡ی︑

﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
(۵٣۴٧٣۵) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۵۰
۴۴

︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩  ︫﹤︺﹞︀︗ ﹩﹎︡﹠﹁︀ ︣﹋️ ﹝︭︣ف ﹋︀ر﹋﹠︀ن ر︧﹠︡﹎﹩ و︋  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٧٨۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٠۶٧٠۵

︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١١,٠٩ و﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ۶۴٢١ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠١,٢۶ اداره ︑︺︀ون ﹋︀رو ر﹁︀ه 
ا︗︐﹞︀︻﹩ ︫︨︣︐︀ن ﹝︪︡ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : - ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ از ︨︀ل ٩١ ا﹜﹩ ٩۶ ︋﹥ ︑︭﹢︉ ر︨﹫︡ . - آ﹇︀ی ﹁︣﹨︀د ﹡﹢ری ﹋︡ ﹝﹙﹩ 
٠٧٧٩۵٧٣٣٠٧ و آ﹇ــ︀ی ﹨︀︫ــ﹛ ﹇︣ا﹩ ﹡︖︿ آ︋︀دی ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩۴٢٢۶١۴٩۶ و آ﹇︀ی ︗﹢اد ﹋︣﹛ زاده ︫ــ﹫︣ی ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩٣٣۵٠٩٠۶۵ ︋︧ــ﹞️ 
 ️﹝︧ ︀﹐ر︀ن ﹋︊﹫︣ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩٣٩٨۴٩٧۵۵︋  ا︻︱︀ء ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و آ﹇︀ی ︾﹑﹝︣︲︀ ︗﹢ا﹡︪ــ﹫︣ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩۴٣۴۴٠٣۴٣ و آ﹇︀ی ︧ــ﹟︨ 
ا︻︱︀ ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت ︨﹥ ︨︀ل ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡. - آ﹇︀ی ﹝︡ی ︑﹢﹋﹙﹩ ر︨︐﹍︀ر ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩٣٣۴۴۶٠۵۵ ︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس 

ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی ا﹞︡ ﹡︖︿ زاده ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩٣٩٧٩۵٠۶١ ︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋﹥ ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡.
(۵٣۴٠٨١) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری
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فرهنگ و هنر

خبر

یک تهیه کننده قدیمی سینما:
کود می فروختم وضعم بهتر بود!

فرهنگ و هنر: یک تهیه کننده 
پیشکسوت فیلم های سینمایی با 
گالیه از طرد کردن و خانه نشین 
شدن قدیمی های سینما گفت: اگر 
در این 52 سال که در سینما کار 
کردم، می رفتــم کود می فروختم 

وضعم بهتر بود. غالمرضا گمرکی با بیان اینکه اقتصاد ناسالم دامن سینما را 
هم گرفته است، افزود: دلم برای سینما می سوزد، من از سال 46 وارد سینما 
شــدم و از دستیاری آغاز کردم. شــرایط سینمای ایران اصالً خوب نیست، 
مانند یک کشــتی روی امواج پرتالطم دریا که ناخدایی ندارد آن را هدایت 
کند.  او خاطرنشان کرد: بسیاری از قدیمی ها و پیشکسوتان سینما در صنوف 
مختلف از طراحی صحنه و گریم گرفته تا کارگردانی و تهیه کنندگی، بیکار و 
خانه نشین هستند. کسانی در سینما دارند کار می کنند که با رابطه و پول وارد 
این عرصه شده اند.  گمرکی گفت: اکنون پارتی بازی و روابط در سینما حرف 
اول را می زند، بویژه در اکران فیلم ها که می تواند موجب شکست یا توفیق آن 
فیلم شود.  او با بیان اینکه اکران فیلم ها با رابطه است، افزود: یک فیلم وقتی 
پروانه نمایش می گیرد، در همان تاریخ باید به آن، زمان اکران بدهند؛ حتماً 
باید گلزار در فیلمی  بازی کند که اکران بگیرد؟ شورای پروانه نمایش باید به 
نوبت اکران بدهد نه اینکه فیلمی  که بازیگر مشهوری دارد، اکران بگیرد و سایر 

فیلم ها در شرایط ناعادالنه ای اکران شوند و شکست بخورند.

زندگی »اویس قرنی« رمان می شود
مهــر: میــر شــمس  الدیــن 
نگارش  آغاز  از  فالح هاشمی نسب 
رمانی بر مبنــای زندگی »اویس 
قرنــی« خبر داد و گفــت این اثر 
احتماالً جدی تریــن و مهم ترین 
اثر داســتانی ای خواهد بود که به 

نگارش درمی آورم. هاشمی نسب گفت: این اثر روایتی از داستان زندگی یکی از 
مهم ترین چهره های صدر اسالم است که در قالب طرحی با عنوان »رمان های 
خاتم« به مســئولیت آقای مجید قیصری به همــراه چند رمان دیگری که 
نویسندگان دیگری می نویسند، توسط انتشارات جام جم منتشر خواهد شد.

وی با بیان اینکه داستان زندگی اویس قرنی در این رمان کامالً امروزی شده و 
روایت می شود، گفت: این رمان درباره شخصیتی امروزی است که ویژگی های 
زندگی اش شــباهت هایی با زندگی اویس قرنی پیدا می کند و مخاطب در 
جریان این پیوند قرار خواهد گرفت. این نویسنده و منتقد ادبی اظهار کرد: 
این شــخصیت، یک محقق و پژوهشگر است که نسبتی هم با امور مذهبی 
و معنــوی ندارد و عمداً از این فضاها فاصله می گیرد. او که در زندگی اش با 
مشکالتی مواجه است، به دنبال حقیقت و حکمت امور و جهان گام برمی دارد 
و می خواهد به آن گنج گمشده انسان که همان »حکمت« است برسد. در این 
مسیر با شخصی آشنا شده و شیفته او می شود و ما در اینجا با ویژگی هایی از 
زندگی این آدم روبه رو می شویم که به شکلی نمادین، اویس قرنی را به ذهن 
متبادر می کند. به گفته میر شمس الدین فالح هاشمی نسب هنوز عنوان این 

رمان که نگارشش در چند روز آینده آغاز می شود، انتخاب نشده است. 

آخر هفته با تلویزیون
»هامون« را از شبکه 4 ببینید

 فرهنگ و هنر: فیلم سینمایی 
»هامون« بــه کارگردانی داریوش 
مهرجویــی، امروز ســاعت 2۱ از 
شــبکه چهار ســیما روی آنتن 
می رود. همچنین  فیلم سینمایی 
»هویــت« به کارگردانــی ابراهیم 

حاتمی کیا، امشب ســاعت 2۳ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد. فیلم 
ســینمایی »شجاعت« به کارگردانی جیانفرانکو آلبانو، هم فردا ساعت ۱6 از 
شبکه یک سیما پخش خواهد شد. فیلم سینمایی »دنیای خیالی دخترم« 
به کارگردانی کری کرک پاتریک،  ســاعت ۸ صبح امروز از شبکه دو سیما 
پخش می شــود. فیلم سینمایی »یک پرونده عاشقانه« به کارگردانی جورگو 

پاپاواسیلیو،هم فردا ساعت ۱:۳۰ بامداد از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
فردا همچنین فیلم ســینمایی »مســابقه نهایــی« بــه کارگردانی رابین 
ســیکس، ســاعت ۱۷:۱۰ از شــبکه دو، امروز فیلم ســینمایی »شیدا« به 
کارگردانی کمال تبریزی، ســاعت ۱۰ و فیلم ســینمایی »همدســت« به 

کارگردانی هاجیمه هاشیموتو، ساعت 24 از شبکه سه سیما پخش می شود.
همچنین فردا فیلم ســینمایی »کیمیا« به کارگردانــی احمدرضا درویش،  
ســاعت ۱4:۳۰ و فیلم سینمایی »مگ« به کارگردانی جان تارتلتاب، ساعت 
۱۹ از شــبکه سه سیما پخش می شود. فیلم سینمایی »جانگوی آزاد شده« 
به کارگردانی کوئینتین تارانتینو هم فردا ساعت 2۱ از شبکه چهار روی آنتن 
می رود. شبکه افق فردا ساعت ۱۰  فیلم سینمایی »دشمن پشت دروازه« به 
کارگردانی جین جاکواز را ساعت ۱۰ و فیلم سینمایی »روزهای زندگی« به 

کارگردانی پرویز شیخ طادی را ساعت ۱۷ پخش خواهد کرد.

شاه محمدلو:
انجمن قصه گویی پشتوانه علمی  جشنواره 

قصه گویی است
رئیس  فکری:  پرورش  کانون 
انجمن قصه گویــی کانون گفت: 
هرچه کار آموزشی انجمن قوی تر و 
به روزتر باشد، جشنواره قصه گویی 
باکیفیت تر برگزار می شود، چراکه 
بیشتر شرکت کنندگان جشنواره از 

مربیان آموزش  دیده  کانون پرورش فکری هستند. شاه محمدلو توضیح داد: 
انجمن قصه گویی در استان ها تشکیل شده و نمایندگان آن ها در تهران حضور 
یافتند. این کارگردان افزود: در این کارگاه ها تالش می شود شیوه های تازه در 
عرصه ساخت و پرداخت قصه گوی ماهر، آموزش داده شود تا این  نمایندگان 
نیز بتوانند این آموخته ها را با رعایت چارچوب های حرفه ای در اســتان های 
مختلف انتقال بدهند. رئیس انجمن قصه گویی کانون خاطرنشان کرد: مربیان 
در این کارگاه ها در معرض ســبک ها و مقوله های بــه روز قرار می گیرند و 
اشکال هایشان برطرف می شود تا از سال آینده برنامه های مدون تری را هم 
برای بزرگســاالن و هم برای کودکان و نوجوانان داشته باشیم. شاه محمدلو 
یادآور شد: روی آوردن سازمان های مختلف به قصه گویی که با تجهیز علمی، 
دانــش قصه گویی و نیروی متخصص همراه نیســت، نتیجه معکوس دارد. 
وی افزود: باید یک ســازمان متولی برگزاری جشنواره قصه گویی شود و آن 
مجموعه جایی به غیر از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیست که 

سالیان سال در این زمینه فعالیت کرده است.

 فرهنگ و هنر/ زهره کهندل  کارگردان جوان 
و شیرین لهجه بوشهری کشورمان در آغاز ساخت 
جدیدترین فیلم ســینمایی اش قرار دارد؛ اگرچه 
هنوز کارش کلید نخورده اما احسان عبدی پور از 
روزهای پایانی نگارش فیلم نامه اش خبر می دهد 
که قصه آن در جنوب کشــور روایت می شــود. 
نخستین ســینمایی داســتانی او با نام »تنهای 
تنهای تنها« توجه عالقه مندان به سینما را جلب 
کرد و توانست جایزه خالقیت و استعداد درخشان 
ویژه فیلمسازان اول را در جشن انجمن منتقدان 
سینمای ایران در سال ۹2 از آن خود کند. پس از 
آن عبدی پور چند فیلم سینمایی دیگر و سریال 
تلویزیونی ســاخت. او مدتی مجری-کارشناس 
برنامه »کیوســک« مجله ای تصویری در باب هنر 
بویژه سینما بود. با این کارگردان جوان بوشهری 
که این روزها مشغول ساخت فیلم جدیدش است، 
درباره وضعیت سینمای ایران گفت و گو کردیم که 

می خوانید. 

 این سال ها کمتر شاهد ساخت فیلم های 
جدی از سوی کارگردان های شناخته شده 
هستیم، چون این فیلم ها در گیشه فروش 
موفقی ندارند؛ چه اتفاقی برای ســینمای 
ایران افتاده که فیلم های جدی کمتر دیده 

می شوند؟
انگار کانال ساخت فیلم های کمدی سهل تر است 
و دســت اندازهای ســاخت فیلم های اجتماعی، 
بیشتر. سینما، دســت پخش کننده و سینمادار 
افتاده که برایش حجت، پول است و دغدغه این 
را ندارد که چیزی به سینما اضافه کند. می خواهد 
ســینمایی که پولساز اســت را پررنگ کند و به 
آن پروبال بدهــد. اگر یکی دو فیلم بفروش را از 
فهرست فروش بردارید به فیلم هایی می رسید که 
فروش متوسط دارند؛ در این سطح می بینید که 
فروش فیلم های اجتماعی از کمدی بهتر اســت. 
فیلم های کمدی زیادی داریم که در گیشه، سر 
بلند نمی کنند. این طور نیست که هر فیلم کمدی 
هم بفروشد. در این وضعیت، فیلم های اجتماعی 
فروش بدی نداشــته است، معادله کمی  پیچیده 

است.

 آیا ذائقه مردم به این سمت رفته که بروند 
فیلم کمدی ببینند و بخندند، سینماگران در 

این ذائقه سازی چقدر نقش داشته اند؟
این طور نیست که فکر کنیم ذائقه مردم فقط به 
سمت تماشای فیلم های کمدی رفته است، این را 
فروش خوب فیلم مغزهای کوچک زنگ زده نشان 

می دهد، که فیلم تلخی است. 

 قصه های بومی  در سینما چقدر مشتری 
دارند، فیلمســازان به ســراغ روایت ها و 

لوکیشن هایی خارج از تهران می روند؟
پاســخ به این پرسش نیاز به تحلیل آماری دارد، 
اینکه در یک سال فیلم هایی که ساخته می شود 
چقدر مربوط به کرانه های فرهنگی و مرزی است.

خود شــما با چه مالحظاتی ســراغ   
سوژه های بومی  می روید، پیش از ساخت به 

فروش فیلم هم فکر می کنید؟
اصــالً چنین مالحظاتی را ندارم، یعنی اگر بدانم 
که فیلم فروش هم ندارد، سبب نمی شود فضایی 
را که در آن فیلم می سازم تغییر دهم، این فضا به 
من لذت می دهد. اگرچه فروش باال هم لذتبخش 
است اما برای من فروش، همه چیز نیست؛ ساخت 
فیلمی  با قصه ای بومی  برای من لذتبخش تر است. 
حتی اگر بدانم که فالن فیلم نامه در گیشه خوب 
می فروشد در ذات من نیست که آن فیلم نامه را 

بسازم.
فروش، دغدغه یک فیلمساز است، ولی من دوست 
دارم که فیلمم جریان ســاز و اثرگذار باشد. تأثیر 
فیلــم از فروش فیلم برای من اصالت بیشــتری 
دارد. فیلم های اثرگذار دیده می شــوند و دوباره 
به آن ها ارجاع می شود. تاریخ سینما، همنشینی 
مســالمت آمیز فیلم هــای بفــروش و فیلم های 
کوچک اثرگذار است، چون این فیلم ها، مدرسه 
سینما هستند و اتفاقات در آنجا رخ می دهد. این 
همنشینی همیشه بوده و خواهد بود. هر دو نوع 
باید باشد، سینمایی که فقط به گیشه توجه دارد 
و سینمایی که دغدغه اش فروش نیست اما چیزی 

به جامعه و سینما می افزاید. 

 کار جدیدتان هم در جنوب خواهد بود؟
بله در شــهر بوشهر است. در حال حاضر مراحل 
پایانی نگارش فیلم نامــه را می گذراند و به امید 
خدا کم کم قرار است که ساختش را کلید بزنیم. 
۹۰ درصد هم از نابازیگرها استفاده می کنم، چون 
استایل فیلم این طور اقتضا می کند. بازیگر شناخته 
شــده، قرابتی با ایــن کار ندارد امــا از بازیگران 

شناخته شده هم استفاده می کنم. 

نابازیگرها خوش  برخــی  اینکه  دلیل   
درخشیده اند، چیست؟

خب نابازیگر مالحتی با خودش دارد که مخاطب 
را غافلگیــر می کند. تماشــاگر پیش فرض هایی 
درباره بازیگرهای شــناخته شــده دارد که این 
ذهنیت ها موجب می شــود بیننــده از بازی اش 
غافلگیر نشود. ضمن اینکه گاهی الزامات فیلم و 
فیلم نامه، کارگردان را به سمت استفاده از نابازیگر 
می برد. اگرچه خرج فیلم هم کمتر می شود، اما 
احتمال فروش هم کاهش می یابد چون ســتاره 

ندارد.

 یعنی دلیل فروش باالی برخی از فیلم ها 
به خاطر وجود بازیگران پولساز است؟

ببینید، نه بازیگر به تنهایی می فروشد و نه فیلم 
خوب به تنهایی. فیلم خانم یایا با اینکه سه بازیگر 
پولســاز داشــت اما خوب نفروخت. فیلم خوِب 
بازیگردار می فروشــد، با وجــود اینکه این فیلم 
رضا عطاران فروش خوبی نداشــت اما اگر کلی 
نگاه کنید عطاران بازیگر موفقی اســت و گیشه 
پرفروشی داشته اســت، بازیگر ۱۰۰ میلیاردی 

است.

 ردکارپت و خانم یایا با اینکه لوکیشــن 
خارج از ایران داشتند و بازیگر زن خارجی 
می توانست برگ برنده ای برایشان در گیشه 
باشــد اما اولی خوب فروخــت، دومی  نه، 

دلیلش را چه می دانید؟
خب ردکارپت جزو نخستین فیلم های کمدی 
بود که با لوکیشن خارج از ایران، تماشاچی را 
به سینما کشــاند و خارج کار کردنش، جواب 

داد اما برای خانم یایا این طور نبود.

 ســاخت فیلم خارج از تهــران، کمی 
 دشوار است. چه شرایطی باید فراهم شود 
تا فیلمسازان ترغیب شــوند که خارج از 

پایتخت فیلم بسازند؟
اکنون ســاز و کار تولید پیشــرفته شده است و 
این طور نیســت که فیلمســاز به اقلیم خاصی 
بــرود و پایــش در ِگل گیر کند. فیلم ســازی 
در خارج از تهران، باب شــده اســت اما ستاد 
ســینمای ایران در تهران اســت. ضمن اینکه 
فیلمسازان بومی  که به تهران می روند اسمش 
الزاماً فرار نیست چون مرکز فیلم سازی ایران، 

تهران است. 

 با توجه به اینکه نخســتین گام های 
فیلمســازی تان با تلویزیون آغاز شد اما 
با ساخت فیلم سینمایی شناخته شدید، 
فعالیت در کدام حــوزه برایتان جذابیت 

بیشتری دارد؟
آغاز کار من در تلویزیون هم با ســاخت فیلم 
بوده اســت، اما تجربه بدی از ســاخت سریال 
در تلویزیون دارم، بویژه برای ســاخت سریال 
»آرمانــدو« چون چیزی که دلم می خواســت 

درنیامد. 
نخستین بار بود که فیلم نامه یکی دیگر را کار 

می کــردم. نه فیلم نامه نویس هــا از من راضی 
بودنــد و نه من از آن هــا. مثل دو خط موازی 

بودیم که به هم نمی رسیدیم.

 پس نویسنده- کارگردان بودن، خوب 
است؟

نمی گویــم خوب اســت یــا بد، ولــی برای 
مــن این طور بــوده که ترجیحم بر ســاختن 

فیلم نامه های خودم است. 
در ســینمای هنــری و مؤلفان هــم معموالً 

صاحبان اثر، نویسنده کارگردان هستند. 
البته اگر فیلم نامه خوبی به دســتم برســد با 
کمال میل، دوســت دارم آن را بســازم. کما 
اینکه اکنــون روی فیلم نامه یک رمان قدیمی  
خــوب کار می کنــم که اصل قصــه مال من 

نیست.

 در ســاخت فیلم هایتان با لوکیشن و 
قصه های بومی  که بیشتر در جنوب کشور 
می گذرد، احساس نکرده اید که دارید به 

تکرار می افتید؟
ممکن اســت روزی به تکرار برســم، اما فیلم 
بومی  یک ژانر نیست. مثاًل کشورهایی همچون 
ِولز یا بحرین، مساحتشــان  به اندازه بوشــهر 
است. وقتی فیلمسازی در این کشورها پنج تا 

فیلم ساخت، بعدش باید چکار کند؟ 
برادران دارِدن در شــهر کوچکی گوشه بلژیک 
زندگی می کنند که 2۰۰ هزار نفر هم جمعیت 
ندارد، همه فیلم هایشان را در آنجا ساخته اند و 
کل جهان را با همان شهر کوچک فتح کردند. 
من هم تا جایی که قصه های بهتر داشته باشم 
در بوشهر فیلم می سازم؛ برایم فرقی نمی کند 
که کجا باشد. تاکنون همه بهترهایم در بوشهر 

بوده است.

بودجه 3 ماهه دوم: صفر!

گروکشی از صدا و سیمای پسا »گاندو«
فارس: پــس از پخش مجموعه تلویزیونــی »گاندو« دولت 
عزم خود را جزم کرده که از طریق بودجه بتواند بر محتوای 

تولیدات سازمان صداوسیما تأثیر بگذارد.
هنوز مدتی از پخش سریال نگذشته بود که باوجود استقبال 
باالی مردم از سریال، موضع گیری های دولتی درباره »گاندو« 
شــدت گرفت. ولی تالش های دولت به همین جا ختم نشد 
و در گامی  جدید برای کنترل محتوای برنامه های تلویزیون، 
شرط و شروط جدیدی را برای صداوسیما تعیین کرده است 
که از جمله آن ها می توان به انتخاب دو ناظر در شورای نظارت 
بر سازمان صداوسیما اشاره کرد. اگر این طرح اجرایی شود، 
نمایندگان دولت ابتدا باید طرح های مورد نظر صدا و ســیما 
برای ساخت را ارزیابی کرده و پس از آن اجازه بدهند که آیا 

این اثر ساخته شود یا خیر. 
در همین راســتا نیز براساس شنیده ها تخصیص بودجه سه 
ماهه دوم صداوسیما صفر شده و بناست با ندادن بودجه این 
ســازمان از سوی دولت، اعمال فشار بیشتری برای پذیرفتن 

شرایط به صداوسیما وارد شود. 
این نخستین بار نیست که در طول سال ها، صداوسیما که یک 
سازمان مستقل به حساب می آید، از سوی دولت ها زیر فشار 
قرار گرفته و مجبور شده برای تأمین اعتبارات خود به موارد 
تحمیلی تن بدهد. به نظر می رسد مورد اخیر »گاندو« فرصتی 
فراهم کرده تا موضوع مستقل شدن بودجه سازمان صداوسیما 
در دستور کار مجلس شورای اسالمی  قرار بگیرد تا صداوسیما 
بتواند به عنوان یک رسانه مستقل و حرفه ای و بدون زیر فشار 

گرفتن از سوی دولت های مختلف، کار خود را انجام بدهد. 
در همین زمینه محمدتقی فهیم، منتقد سینما و تلویزیون 
گفت: اتفاقاً گاندو بهترین فرصت بود که دولت نشــان بدهد 

چقدر ظرفیت پذیرفتن دیدگاه هــای مخالف را دارد. اگرچه 
گاندو اساساً سریالی برای انتشار دیدگاه های مخالف هم نبود 
ولی در حالی که فضای سریال سازی ما را متفاوت کرد، دیده 
شدن آن توسط مردم سبب شد دیکتاتور کوچکی که درون 

آن ها وجود دارد، بروز و خودنمایی کند. 
وی با بیان اینکه حاال پس از ســال ها گاندو جذابیت تازه ای 
داشت و همه شمشیرها را از رو بسته اند، اظهارداشت: بدتر از 
همه شنیده شده که دولت برای دادن بودجه، ممیزی ایجاد 
کرده و همه اتفاقات سینما در حال تکرار شدن در تلویزیون 
است. اگر کسانی که در شورا فیلم نامه های سینما را می خوانند 
آن ها را می فهمیدند که ما اکنون شاهد این همه فیلم نامه های 

توقیفی و مشکل دار نبودیم. 
اینکه دولت در حال گروکشــی از سازمان صداوسیماست و 
می خواهد بودجه را تحدید کند، یک سانسور علنی دستگاهی 
علیه دستگاه دیگر است که نقض قانون اساسی است و دولت 
آن را زیر ســؤال می برد و تضعیــف می کند. از لحاظ قانونی 
دســتگاه های دیگر هم باید ورود کننــد و جلو این ماجرا را 

بگیرند که این اتفاق برای صداوسیما نیفتد.
نصراهلل پژمانفر نماینده مجلس شــورای اسالمی  نیز در این 
بــاره گفت: اینکه دولت در موضوع ســریال گاندو ورود پیدا 
کرده، سوء استفاده ای است که از ظرفیت اعتبارات خود انجام 
می دهد و نباید این کار را انجام بدهد. به هر حال صداوسیما 
شــورای نظارت دارد و اگر دولت هم گالیه ای دارد، می تواند 
آنجا مطرح کند و اگر اشــکالی هم دارد باید از همان مسیر 

تعقیب شود.
وی ادامه داد: اما اینکه ما انتظار داشته باشیم رسانه ملی یک 
رســانه دولتی باشد، کما اینکه متأسفانه در جراید این کار را 

انجام داده، کار درستی نیســت. هر روزنامه ای که در وصف 
دولت مطلب نوشته، بیشترین حمایت را داشته و بیشترین 
یارانه را از آن خود کرده اســت. هر روزنامه ای که کمی  انتقاد 
کرده، شدیدترین برخوردها، مجازات ها و تحریم ها را دیده و 

اعتبار کمتری هم دریافت کرده است. 
پژمانفر تأکید کرد: نتیجه این مسئله تکصدایی و دیکتاتوری 
در کشور است و ما باید تحمل انتقاد را داشته باشیم. امروز 
تریبون صداوسیما خود یکی از تریبون هایی است که دولت 
از آن بیشــترین بهره برداری را دارد و دائم رسانه ملی مورد 
انتقاد اســت که چقدر این تریبون باید در اختیار دولتی ها 
قرار داده شــود تا مسائل غیرواقعی را به مردم منتقل کنند. 

این کار بسیار غلطی است و خالف شعارهایی است که دولت 
تا به حال مطرح کرده اســت. مــردم تا به حال صدها مورد 
دیده اند که دولت به شــعارهایش عمل نکرده و امیدوارم که 
این برخورد با صداوســیما کارنامه سنگین و رو به سیاهی 

دولت را سنگین  تر نکند.
وی در پایــان گفت: به هر حال دولــت این کار را می کند و 
مسئله ای نیست که در انجام یا نشدن آن تردید داشته باشیم 
و پیش از این هم انجام داده اســت. به نفع دولت نیست و ما 
نباید به جای مردم تصمیــم بگیریم و بگوییم که هرچه ما 
می گوییم بشنوید و ببینید و بپذیرید. این مسیر غلطی است 

که دولت در پیش گرفته است. 

مهر: تهیه کننده ســریال »نون.خ« ضمن تکذیب خبرهای منتشــر شده درباره 
احتمال کناره گیری سعید آقاخانی از ادامه تولید این سریال تأکید کرد، آقاخانی با 

جدیت روی فیلم نامه و روند تولید سریال نظارت دارد.
مهدی فرجی، تهیه کننده سریال »نون.خ« درباره اظهاراتی که روز گذشته به نقل 
از سعید آقاخانی در فضای مجازی منتشر و منجر به شکل گیری شایعه احتمال 
انصراف این کارگردان از تولید فصل دوم ســریال »نون. خ« شده بود، گفت: پیرو 
انتشــار این اظهارات من با سعید آقاخانی صحبت کردم، او تعجب کرد که چرا 
مواضعش این گونه منعکس شــده است. آقاخانی به طور جدی و محکم کارش 
را انجام می دهد و روی متن هایی که نوشــته می شود نظارت دارد. بزودی هم به 
صورت جدی تر پیش تولید را آغاز می کنیم و امیدوار هســتیم اواخر شهریور کار 

را کلید بزنیم.
فرجی تأکید کرد: سعید آقاخانی در حال حاضر کار پروژه را پیش می برد و سریال  

با نظارت او جلو می رود، بازبینی و انتخاب لوکیشن ها هم در حال انجام است.

تکذیب احتمال انصراف 
آقاخانی از ساخت »نون.خ«

قدس آنالین: بنا بر آخرین خبرهای منتشر شده از سازمان اوج، فیلم سینمایی تلویزیون
»خروج« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و تهیه کنندگی حبیب والی نژاد با پایان 

نگارش فیلم نامه وارد مرحله پیش تولید شد.
این فیلم سینمایی پس از »بادیگارد« و »به وقت شام« سومین همکاری سازمان 

هنری رسانه ای اوج با ابراهیم حاتمی کیا خواهد بود.
در حال حاضر حاتمی کیا نگارش فیلم نامه این فیلم ســینمایی را به پایان برده 

است و پس از گذراندن مراحل پیش تولید، این فیلم را جلو دوربین خواهد برد.
گفتنی است، در سال های گذشته حاتمی کیا نشان داده که برای ساخت هر فیلم به 
دو ســال وقت نیاز دارد. فاصله زمانی ساخت فیلم سینمایی »چ«، »بادیگارد« و »به 
وقت شام« هر کدام دو سال بود و حاال بر اساس همین فرمول به احتمال فراوان این 
کارگردان پیشکسوت امسال باید فیلم جدید خود را به جشنواره فیلم فجر برساند.

»خروج« بیســتمین فیلم ابراهیم حاتمی کیا در مقام کارگردان در ســینمای 
ایران است.

 حاتمی کیا با اوج 
»خروج« را می سازد

سینما

گزارش

گفت و گو با احسان عبدی پور کارگردان بوشهری که این روزها مشغول تولید یک سینمایی جدید است

ازساختفیلمبومیلذتمیبرم

برش

برادران دارِدن در شهر کوچکی 
می کنند  زندگی  بلژیک  گوشه 
جمعیت  هم  نفر  هزار  که 200 
در  را  فیلم هایشان  ندارد، همه 
با  آنجا ساخته اند و کل جهان را 

همان شهر کوچک فتح کردند
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