
جشن ملی
کاربران فضــای مجازی پــس از پایان 
انتخابــات مجلس، با داغ کــردن دوباره 
هشــتگ #جشــن_ملی از تجربیــات 
حضورشــان در انتخابات و توقعاتشان از 
نمایندگان منتخب نوشتند. در ادامه چند 
نمونه از توییت های منتشــر شده توسط 
کاربران را می خوانید: »مردم در بزنگاه مهم 
تاریخ نشــان دادند که هرچقدر دشمن تالش بیشتر کند، آن ها بیشتر پای 
ارزش ها ایستاده اند. همین ایستادگی تودهنی بزرگی است...اومدم چون آینده 
ایران برام مهمه. اومدم چون بچه هامون قراره توی همین کشور زندگی کنن. 
اومدم چون بی تفاوت نیستم. اومدم تا بعدها حق اعتراض داشته باشم و بتونم 

از مجلس مطالبه گری کنم«.

امیدمون به سپاهه
آریــا عظیمی نژاد با انتشــار تصویری از 
کارکنان سپاه، با اشاره به انتشار ویروس 
کرونا در کشور، اعالم کرد که برای مقابله 
با کرونا، تنها امیدش به ســپاهیان است. 
داور مسابقه عصر جدید، با هشتگ های 
#سپاه_مقتدر و #حاج_قاسم_سلیمانی 
در صفحه اینســتاگرامش نوشته است: 
»اگر خطر کرونا جدی بشه، حتماً بازم مثل جنگ، داعش، زلزله و سیل باید 

امیدمون به سپاه باشه که بیاد وسط و به داد مردم برسه«.

هر توییت 868 هزار دالر
کریســتیانو رونالدو،عالوه بــر فوتبال در 
فضای مجازی نیز درآمد خوبی دارد و با 
انتشار هر پست در صفحه اینستاگرامش 
مبلغ قابل توجهی دریافت می کند. آقای 
فوتبالیســت با کسب درآمد هنگفت ۴۷ 
میلیون دالر، بیشــترین درآمد را نسبت 
به ســایر بازیکنــان و افــراد مختلف در 
اینستاگرام دارد. اما موفقیت این فوتبالیست مشهور به همین جا ختم نمی شود. 
به تازگی اخباری منتشر شده که نشان می دهد رونالدو برای انتشار هر توییت 
در شــبکه اجتماعی توییتر هم حدود 868 هزار دالر درآمد کسب می کند!

کرونا هراسی
رضا سراج، کارشــناس مسائل راهبردی 
در کانال شخصی خود در تلگرام نوشت: 
»عملیــات روانی-ادراکی کروناهراســی 
آخرین تیــر در ترکش جریــان نفوذ و 
شبکه همکار داخلی غرب برای ممانعت 
از برگزاری انتخابات پُرشور و جلوگیری از 
شکست بزرگ بود. طراحان عملیات روانی 
کروناهراسی، از طریق فرایند فوق تا حدودی توانستند ادراِک هول و هراس در 
ذهنیت جامعه را جایگزین فضای انتخاباتی کنند. مهم ترین هدف این جنگ 
ادراکی- روانی، کاهش مشارکت مردم در انتخابات و زمینه سازی برای فتنه 
پسا انتخاباتی بود. در این ارتباط اگرچه خطرپذیری مردم در دفاع از نظام و 
اهداف ملی تا حدود بسیار زیادی آثار و تبعات شوم این جنگ ادراکی-روانی 
را خنثی کرد، ولی متأسفانه موجب محرومیت عده ای از شرکت در انتخابات 

و کاهش مشارکت مردمی گردید«.

خشِت  به  خشت  که  روزهایی  آن  البد  قدس زندگی   
قرارگاه اشرف را روی هم می گذاشتند، پیش خودشان خیال 
می کردند از همان جا کارِ جمهوری اسالمی را یکسره خواهند 
کرد! سال های پس از سقوط صدام اما انگار سال های جهنمی 
منافقین در عراق بود که خیلی هایشان فرار را به قرار ترجیح 
دادند و به هر زحمتی که بود یا خودشان را به مرز ایران 
رساندند یا به کمپ های نظامی آمریکا در عراق پناهنده 
شدند. ته مانده های جریان نفاق اما تا پیش از تخلیه کامل 
کمپ، هنوز اصرار داشتند که 99/8 درصد اعضا، همچنان 
بر سر عهدشان با سازمان مانده اند و در کمپ اشرف زندگی 
می کنند. در حمله سال 2013 اما مشخص شد فقط 100 
نفر از 3 هزار عضو اولیه در کمپ اشرف باقی مانده اند. پایگاه 
منافقین در عراق که برای همیشه تخلیه شد، مغزهایشان 
را روی هم ریختند تا جایی برای سکونت پیدا کنند. زد و 
بند با دولتمردان آمریکایی، البی در پشت پرده سازمان ملل، 
همکاری با گروهک های تروریستی و... باالخره جواب داد و 
دولت آلبانی حاضر شد چندین هکتار زمین را در یکی از 
شهرهای دورافتاده به آن ها بفروشد تا کمپ جدیدشان را 
این بار کیلومترها دورتر از مرز ایران، علم کنند. کمپی که 
تابه حال فقط چندین نفر خارج از دایره سازمان مجوز ورود 
به آن را گرفته اند. گزارشگر روزنامه نیویورک تایمز یکی از این 
افراد است که به تازگی مجوز ورود به کمپ منافقین در کشور 
آلبانی را گرفته و به طور مفصل مشاهداتش از داخل کمپ را 
شرح داده است. در ادامه بخش هایی از این گزارش که توسط 

»ایسنا« ترجمه شده است را می خوانید.

  پایگاه سری
در دره ای در ییالقــات آلبانی، گروهــی از مخالفان ایرانی، 
پادگانی وسیع و به شدت محافظت شده ساخته اند که تنها 
غریبه های انگشت شــماری تاکنون وارد آن شده اند. پر سر 
و صداتریــن متحدان این گــروه، رادولف و جولیانی وکیل 
شخصی ترامپ و جان بولتون مشاور امنیت ملی پیشین او 
بودند. هردوی آنان برای سخنرانی در کنفرانس های این گروه 
ده ها هزار دالر دریافت کرده اند تا مجاهدین خلق را به عنوان 
»مشروع ترین اپوزیسیون ایرن« معرفی کنند.در ابتدا این گروه 
چندین درخواســت برای دسترسی را رد کردند. بنابراین با 

امیدی کمتر از ناامیدی، به سمت پایگاه آنان حرکت کردم و 
مدارک شناسایی خود را به یک مأمور امنیتی ارائه دادم. سه 
ساعت بعد، کمی پیش از غروب، تماسی دریافت کردم. در 
کمال شگفتی، به من اجازه  ورود داده شد. بنابراین سلسله  
مصاحبه هایی شروع شد؛ جلسات و گشت وگذارهای تبلیغاتی 
تا ســاعت یک ونیم بامداد ادامه پیدا کرد. یکی از عکاسان 

»نیویورک تایمز« هم چند روز بعد پذیرفته شد.

  پایگاه خالی است
پس از خروج از عراق آن ها مورد استقبال آلبانی قرار گرفتند. 
به گفته دیتمیر بوشاتی، وزیر امور خارجه آلبانی بین سال های 
2013 و 2019، دولت امیدوار بود که میهمان نوازی این کشور 
مورد توجه واشنگتن قرار گیرد. این گروه چندین مزرعه را 
در 1۵ مایلی غرب تیرانا، پایتخت آلبانی، خرید و یک اردوگاه 
در آنجا ساخت.هنگام بازدید، پایگاه به طرز عجیبی خالی به 
نظر می رسید. این گروه ادعا می کند که حدود 2هزار و ۵00 
عضو را اسکان داده اســت، اما در طول دو روز، ما بیشتر از 
200 نفر ندیدیم. به نظر می رســد الباقی یا توقیف شده اند 
یا این گروه را با هم ترک کرده اند.ده ها عضو پیشین اکنون 
به طور مســتقل در آلبانی زندگی می کنند. من با 10 نفر 
از آنان مالقات کردم که هر کدام توصیف می کردند چطور 
برای زندگی بدون همسر شست وشوی مغزی شده اند. آنان 
می گفتند درون گروه روابط عاشقانه و افکار جنسی ممنوع، 
تماس با خانواده بســیار محدود و روابط دوستانه تضعیف 
شده بود. همگی تعریف می کردند که مجبور به شرکت در 
آیین های خودانتقادی می شدند که در آن اعضا باید هرگونه 
افکار جنسی یا »خائنانه «ای که داشتند را به فرماندهان خود 
اعتراف می کردند.عبدالرحمن محمدیان 60 ساله که در سال 
1988 به این گروه پیوست و در سال 2016 آن را ترک کرد، 
می گفت: »کم کم شکسته می شوی. خود را فراموش می کنی 
و شخصیتت را تغییر می دهی. فقط از قوانین پیروی می کنی. 

تو خودت نیستی، فقط یک ماشینی«.

  لشکر مجازی
این گروه در پی تأثیرگذاری، به طور فزاینده ای به اینترنت 
روی آورده است. یک اســتودیوی ضبط به من نشان داده 

شد که در آن دو نوازنده، سرودها و نماهنگ های »ضد رژیم« 
را برای انتشــار در رسانه های اجتماعی ایرانی آهنگ سازی 
می کنند.مجموعه هــای رایانه ای را که افراد فــراری آن را 
بــه عنوان نوعی »مزرعــه  ترول« به تصویر کشــیده بودند 
به من نشــان ندادند. اعضای جوان با اســتفاده از چندین 
حساب در فیس بوک و توییتر، پیام هایی در انتقاد از دولت 
ایران می نویســند و »مجاهدین خلــق« و رهبرش را مثل 
شــیر توصیف می کنند و البی کننده هایی که خرجشان را 
می دهند را برجسته  می کنند.آقای محمدیان، عضو پیشین 
گروه می گوید: در ســال های اخیر کــه جولیانی و بولتون 
سخنرانی های عمومی کردند، اعضا دستور داشتند که »یک 
خط مشخص را در پیش بگیرند و آن را 10 بار از حساب های 
مختلف توییت کنند«.من به یک باشــگاه ورزشی خالی و 
بعــد به یک کافه تریای کوچک برده شــدم؛ تقریباً نزدیک 
نیمه شــب بود. با این حال به گــروه کوچکی از زنان گفته 
شده بود که منتظر من باشــند.آن ها ایده  »مزرعه ترول« را 
مسخره می کردند. همین طور درباره  محدودیت های زندگی 

خصوصی شان گفتند.
شــیوا زاهدی گفت: »وقتی می خواهید برای چیزی تالش 

کنید، نمی توانید زندگی شخصی داشته باشید«.

  کاماًل  سرکوبگر
بعد از اینکه آنجا را ترک کردم، گروه مرا با سه افسر نظامی 
سابق آمریکا که به محافظت از اردوگاه در عراق پس از حمله  

آمریکا کمک کرده بودند، در تماس قرار داد.
هرکدام با ســتایش درباره  این گــروه صحبت می کردند و 
می گفتند که اعضای آن از زمان آغاز حمایت ارتش آمریکا 

در سال 2003، آزاد بودند که آنجا را ترک کنند.
ژنرال سرتیپ دیوید فلیپس که در ســال 2003 و 200۴ 
فرماندهی پلیــس نظامی محافظــت از اردوگاه را برعهده 
داشت، گفت  که افســران آمریکایی به تمام مناطق پایگاه 
عراقی دسترســی داشتند و هیچ ســلول زندان یا وسایل 
شکنجه ای پیدا نکردند.او گفت: »می خواستم اسلحه پیدا کنم. 
می خواســتم افرادی را پیدا کنم که به تخت بسته شده اند؛ 
هرگز چنین چیزی پیدا نکردیم«.اما ســوابق و شــاهداِن 
دیگر، شــرح پیچیده تری بدســت می دهند. سروان متیو 
وودســاید، یکی از افسران ذخیره  تفنگداران دریایی آمریکا 
که بین سال های 200۴ و 200۵ ناظر سیاست های آمریکا 
در اردوگاه عراقی بود، از کســانی که گروه پیشنهاد کردند 
با او تماس بگیرم، نبود.وی گفت که در حقیقت ســربازان 
آمریکایی به طور منظم به ساختمان های اردوگاه یا اعضایی 
که بستگانشان می گفتند باالجبار در آنجا نگه داشته شده اند، 
دسترسی نداشتند.کاپیتان وودساید گفت که رهبری گروه 
تمایــل دارد اعضا فقط پس از تأخیری چندروزه با مقامات 
آمریکایی یا اقوام خودشــان مالقات کننــد. او گفت: »برای 
هــر یک از آن ها می جنگند«.او به یــاد می آورد از وقتی که 
دو نفرشان سرانجام تصمیم گرفتند با کامیون حمل بار از 
اردوگاه فرار کنند، فرار برای برخی از اعضا به ویژه زنان، بسیار 

دشوار شد.
کاپیتان وودساید گفت: »من آن سازمان را کامالً سرکوبگر 

می دانم؛ متعجبم که آن ها در آلبانی هستند«.
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بسکتبال انتخابی برای کاپ ۲۰۲۱ آسیا 

 ایران- قطر 
بدون تماشاگر؟!

 پرسپولیس، سپاهان، استقالل و شهرخودرو 
به میدان می روند

عصرمدعیان!

 چرا نمایش سیگار کشیدن زنان و مردان در فیلم های ایرانی زیاد شده است؟

دود سیاه روی پرده  سفید 

پا روی رکاب، بی خیال کرونا
صبح جمعه زودتر از هر روز از خواب بیدار می شوم تا خودم را به محل قرار 
برنامه دوچرخه سواری گروه آراد برسانم. خیابان های شهر خلوت است و هوا 
جان می دهد برای رفتن و رکاب زدن. بیشتر از هر وقتی دوست دارم از شهر 
بزنم بیرون مخصوصاً در این روزهایی که هر چه می شــنوم حرف از کرونا و 

مرگ چند هموطن است.
 انگار رفتن آرامشــی اســت که خداوند مهربان برایم تعریف کرده است و 
من بهترین لحظات زندگی ام را در رکاب زدن یافته ام. ساعت 12 است و ما 

ایستاده ایم روی ارتفاعات کنگ به زشک.
 پشــت سرمان را که نگاه می کنیم، مسافت زیادی را از مشهد تا این جایی 
که ایستاده ام رکاب زده ایم. در راه هم نرمک نرمک باران را دیدیم، هم ابر و 

مه و آفتاب و هم ابرهایی که انگار با خورشید بازیشان گرفته بود.
 حالــم خوب اســت آن قدر که قابل وصف کردن نیســت تنها می توانم از 
همیــن کلمه خوب و یا عالی و یا چیزهایــی از همین جنس برای بیانش 

استفاده کنم. 
وقتــی از باال به جــاده ای که پیچ می خورد و پایین می رود تا می رســد به 
زشــک زیبا نگاه می کنم خوبی حالم چند برابر می شــود هر چه باشــد از 
صبح نفس نفس زنان رکاب زده ایم و حاال قرار اســت ســرازیری زیبایی را 
پاییــن بروم و چه اتفاقی از این بهتر، اما نمی دانم این باال یک دفعه از کجا 
فکر کرونا ســراغم می آید، به این فکر می کنم دوباره باید برگردم به شهر و 
دوباره خبرهایی را بشــنوم که انگار تمامی ندارند و هر روز به شکل تازه ای 

ظاهر می شوند. 
بــا خودم فکر می کنم حاال در اداره، در اتوبوس، در تاکســی، در جمع های 
خانوادگی و دوســتان، خالصه در هر کجا انســانی باشد حرف از کرونا هم 
هست. دلم می گیرد هر چند با خودم فکر می کنم خوشبختانه در بحث رفت 
و آمدهایم به روزنامه، نه مجبورم از تاکسی استفاده کنم، نه از اتوبوس و نه 
از مترو چون من وسیله خودم یعنی دوچرخه را دارم. دلم بخواهد هدفونی 
به گوشم با موسیقی انتخابی خودم رکاب می زنم و الزم نیست همصحبت 
با راننده ها و بغل دستی هایی بشوم که دارند بی وقفه از کرونا حرف می زنند.

 با خودم فکر می کنم دوچرخه چه نعمت خوبی اســت هم حالت را خوب 
می کند و هم بی آزارترین همراهی اســت که می توانیم داشــته باشیم. به 

سرازیری زیبا نگاه می کنم و پایم را می گذارم روی رکاب و رکاب می زنم.

روزمره نگاری

 رقیه توسلی

یادداشت های چرخدار

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir

باقری در گفت و گو با قدس:

با عبوراز 
سپاهان 
مسیرمان 
هموار 
می شود

در اردوگاه فوق سری منافقین چه می گذرد؟

ویروس »اشرف« درآلبانی
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تولد یک سؤال
یک:

بیش از ۵0 روز است با یک سؤال دست و پنجه نرم می کنم... سؤالی که مثل 
طوطی دستی »فرید« هرروز دنبالم می آید و پاپی ام می شود؛ آیا فداکاری؟ 

بعد از شهادت سردار قاسم و نمایش آن عقیق بی دست، پرونده ای توی سرم باز 
شد. راهی ام کرد بروم بنشینم پای فیلم و گزارش زندگی نامه تعدادی از شهدا 
و مشترکات مردماِن ازخودگذشته. پای طمأنینه، مهربانی، تواضع، سکوت و 

صبرشان.
پژواک این سؤال تمامی ندارد؛ آیا فداکاری؟

هنوز جواب کاملی برایش پیدا نکردم. ۵0 روز است مشغول فکر کردنم. آنچنان 
که باید هنوز نمی دانم و نمی شناسم خودم را... یا که شاید می دانم و به عبارتی 
طفره مــی روم و دارم یک جورهایی فرجه می خرم بلکه جوابم به این چالش 

بزرگ، نه نباشد.
شاید هم یک جورهایی سرافکندگی پاسخ به این سؤال زیاد است، البته نه برای 
همه... نه برای شهید بلباسی... نه برای شهید تازه داماد... برای من و امثالهم... 
بی اختیار یاد صبحی می افتم که چشمم به تصویر غرق به خون محمد بلباسی 

در اینترنت افتاد و فکرم رفت تا همسر و کودکان قد و نیم قدش.
آهی روانه فضا می کنم. از وقتی پرونده فداکاری با آن عالمت سؤال قلچماق باز 
شده روی میز َسرم، انگار بیشتر خودم را می بینم و صفات داشته و نداشته ام 
را. کج و راست رفتاری ام را. جزئیات را. انگار قاضی شده ام.نمی دانم قصه این 

سردار فداکار چیست که حضور و غیابش از آدم، دستگیری می کند!

دو:
شلوغ و پُرازدحام اســت کوچه پس کوچه َسرم، اما خانه »عزیز« سوت و کور 
است اگر من و »سبزک« را فاکتور بگیریم... قندی و لبخندی، ُسر می دهم َدم 
پَِر طوطی فرید و می روم سراغ فولدر اخبار و ویدئوهای به جامانده از فرمانده... 
ایران و ســوریه و عراق و لبنان را می گردم... نه، نمی شــود... هرچه بیشــتر 
می خوانم و تماشــا می کنم نمی شود بیشتر خوِد خوِد خودش را ندید... خود 
خاکی در اوج ایستاده اش را... کسی که برای صلح می جنگید... نمی شود حظ 

نبرد و نیاموخت و زوم نکرد روی کردار این آدمیزاد مخلص ایثارگر.
صندلی را می دهم عقب و یکراست پناه می برم به آینه بزرگ نشیمن. شروع 

می کنم به بررسی بی نقاب خودم و تکرار سؤال جاری... آیا فداکاری؟
دقیقه ای بعد می لرزم. اوضاعم به وضوح روبه راه نیست. مستند زندگی ام انگار 
پخش می شود از آینه و می خواهد شیرفهم ام کند تو درراه مانده کجا، جماعِت 

ُعّشاق کجا؟
لب و لوچه آویزان، فاز گریه می آید ســروقتم کــه ناگهان ورق برمی گردد و 

»سبزک« پَر می کشد و روی شانه راستم فرود می آید.
درجا، این رو به آن رو می شوم و نگاهم را دوباره می دوزم به آینه... الحمدهلل از 
زبانم نمی افتد و به زنی که ایستاده روبه رویم می گویم: پرنده ها پاقدمشان سبک 

شــاهنامه آخرش است. خدا را چه دیدی! مگر نمی گویند 
خوش است.

گل محمدی قید استوکس را زد

 انفجار بمب ایرلندی در
دستان یحیی
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سینا حسینی: روزی که یحیی گل محمدی نام آنتونی 
استوکس را به عنوان یکی از بازیکنان مدنظرش به محمد 
حســن انصاری فرد ارائه کرد برخــی نزدیکانش به وی 
توصیه کردند از این خریــد صرف نظر کند اما یحیی این 
پیشنهادها و توصیه ها را نپذیرفت اما انگار بمب ساعتی 

ایرلندی خیلی زود در دستان گل محمدی منفجر شد.
تاوان انتخاب اشتباه آنتونی استوکس شاید برای مدیریت 
پرسپولیس زیاد به چشــم نیاید، اما نکته تأمل برانگیز 
اینجاست که بسیاری از کارشناسان و مفسران ورزشی 
پیش از استخدام این بازیکن توسط باشگاه پرسپولیس 

هشدارهای الزم را به وضوح ابراز داشتند.

هشدار به یحیی
نکته جالب توجه اینکه بلیت برگشت استوکس که باشگاه 
پرسپولیس برای او تهیه کرده بود، ساعت 8 روز )جمعه( 
بوده اما وی مدعی می شود به دلیل خواب ماندن به این 
پرواز نرسیده است! او بلیت بازگشتش را آخرین پرواز دبی 
به تهران  که ساعت 22:30 بوده تهیه می کند تا حداقل 
یک روز دیگر هم در کنار دوســتانش باشد! ضمن اینکه 
استوکس دو هفته پیش هم از یحیی خواسته بود تا راهی 
دبی شــده و دیداری با خانواده اش داشته باشد که با این 
خواسته او مخالفت شده بود. محمد تقوی سرمربی پیشین 
تراکتورسازی تبریز که برای نخستین بار آنتونی استوکس 
را به ایران دعوت به کار کرد، قبل از استخدام او خطاب به 
گل محمدی گفت: این بازیکن نمی تواند بازیکن دلخواه 
شما باشد و قطعاً باید با مدیریت اصولی وی را کنترل کرد 
در غیر این صورت حاشیه بزرگی به تیم وارد خواهد کرد!

ردپای دالل ها
با انتشــار تصاویر غیرمتعارف از وضعیــت این بازیکن 
در کشــور دبی و عدم حضور به موقــع وی در تمرینات 
پرسپولیس گل محمدی چاره ای جز اخراج این بازیکن 
ایرلندی پیش روی خود ندید اما همزمان با تصمیم تند 
گل محمدی در قبال بازیکن حاشیه ساز عوامل مدیریتی 
باشــگاه که تنها در شــعارهای پرطمطراق توصیه های 
اخالقی می کنند مسیر را برای بازگشت وی هموار کردند.

البته نکتــه ای که نبایــد در این میــان نادیده گرفت، 
تأثیرگذاری جریان داللیسم در پشت پرده است. همان 
جریانی که استوکس را به پرسپولیس غالب کرد حاال در 
تالش است تصمیم یحیی در قبال این بازیکن بی اخالق 
را وتو کند تا او همچنان در ترکیب پرسپولیس باقی بماند 

و دستمزد ارزی خود را دریافت کند.

دفاع روابط عمومی!
در همین حال روابط عمومی باشگاه پرسپولیس در اوج 
ناباوری بدون اینکه توجهی به اتفاقــات رخ داده در دبی 
داشته باشد، مدعی شد که موضوع آنتونی استوکس یک 
موضوع درون خانوادگی بوده و ارتباطی به حاشیه سازان 
ندارد، وی با طرح موضوعــات عجیب و غریب تالش کرد 

توپ را به زمین حاشیه سازان و مخالفان سیستم مدیریتی 
پرســپولیس بیندازد تا شــاید راه فراری برای مجموعه 
مدیریتی به وجود بیاورد که اگر نیاز شد مدیران باالدستی 

توسط آن از غائله استکوس جان سالم به در ببرند.
پس از اظهارات حسین قدوسی درباره ماجرای استوکس 
و حواشــی مرتبط با غیبت وی منتقدان مدعی شدند به 
احتمال فراوان مســئوالن باشگاه پرســپولیس در مفاد 
قرارداد خود با آنتونی اســتوکس مرتکب گاف مدیریتی 
شدند در غیر این صورت بدون هیچ تعللی از این بازیکن 
به دلیل غیبت های غیر موجه و حاشــیه ســازی هایش 

شکایت می کردند.

زمزمه های اختالف
مســئوالن باشــگاه پرســپولیس با رقم 300 هزار دالر 
)حدود 4 میلیارد تومان( برای چهــار ماه این بازیکن را به 
خدمت گرفتند. آن هم در شــرایطی که به گفته مدیریت 
پرسپولیس این باشــگاه با چالش بزرگ مالی مواجه بود. 
یحیی گل محمدی نیز در همان مقطع در نشست خبری 
اعالم کرد اگر باشگاه مشکل مالی دارد بهتر است ابتدا پول 

بازیکنان پرداخت شود و جذب استوکس در اولویت نباشد. 
در همان بدو ورود استوکس به تمرینات پرسپولیس پس 
از دریافت پیش قراردادش، عدم اســتقبال سرخپوشان از 
وی به خوبی نشان داد که اصرار به این انتقال درست نبوده 
است. حاال به نظر می آید این اتفاقات سبب شده اختالفات 
میان انصاری فرد و گل محمدی برای چندمین ماه ظرف 

هفته های اخیر باال بگیرد.
یحیی گل محمدی به یکی از نزدیکانــش گفته من در 
اصول اخالقی خود کاماًل پایدار هستم، همان گونه که در 
شــهرخودرو بهترین بازیکن ملی پوش خود را از ترکیب 
کنار گذاشتم و کسی نتوانست او را به اجبار تحمیل کند 
در این ماجرا هم نشان خواهم داد که حرف اول و آخر در 

حوزه فنی را من خواهم زد نه فرد دیگری!

از هوار تا گولچ
تیم فوتبال پرسپولیس پیش از این هم بازیکنان خارجی 
داشت که رفتار هایی مثل استوکس داشتند. از هوار مال 
محمد و ابراهیم توره تا گولچ و وسلی برازیلیا، همه از آن 
دسته بازیکنانی بودند که همین رفتار ها را انجام دادند. 

پرسکی مدافع اهل مقدونیه تیم پرسپولیس ۱3، ۱2 بازی 
برای این تیم در زمان حضور علــی پروین روی نیمکت 
پرسپولیس در دومین دوره  لیگ برتر انجام داد، اما پس 
از آن برای همیشــه از ایران رفت و حتی از باشگاه هم به 

فیفا شکایت کرد.
هوار مال محمد، هافبک عراقی تیم پرسپولیس در زمان 
حضور زالتکــو کرانچار روی نیمکت ایــن تیم، به دلیل 
مسائل مالی با حبیب کاشانی، مدیرعامل وقت این باشگاه 

به مشکل خورد و از ایران رفت. 
ابراهیم تــوره دیگر بازیکنی بود کــه رفتار های عجیبی 
داشــت. او پس از مدتی بدون داشتن هیچ دلیل خاصی 

ایران را ترک کرد و پس از 4۵ روز بازگشت. 
وسلی برازیلیا در مجموع دو بازی برای پرسپولیس انجام 
داد. برازیلیا به بهانه تولد فرزندش ایــران را ترک کرد و 
ماه ها برنگشت. آنتونی گولچ هم یکی دیگر از همین دسته 
بازیکنان بود. گولچ به لطف قوانین جدید و عجیب فیفا، 
قراردادش را به صورت یک طرفه با پرسپولیس فسخ کرد 
و شکایتش را تا جایی پیش برد که توانست پول هنگفتی 

به جیب بزند.

فرناندس: پس از پیوستن به یونایتد از رونالدو تشکر کردم
ورزش: بازیکن جدید تیم فوتبال منچستریونایتد گفت که پس از انتقالش به این تیم در 
پنجره نقل و انتقاالت ماه ژانویه از همتای سرشناس خود در یوونتوس قدردانی کرده است. 
برونو فرناندز می گوید: »من قبل از آمدنم به منچستریونایتد با رونالدو صحبت نکردم اما پس از 
اینکه آمدم این کار را انجام دادم. می دانم که برخی افراد از کریستیانو در مورد من و اینکه چه 
بازیکنی هستم و چه خصوصیاتی دارم سؤال پرسیده اند. این را هم می دانم که رونالدو در مورد 
من چیزهای خوبی به آن ها گفته است. به همین دلیل برایش یک پیام فرستادم و از او به خاطر 

محبتی که در حقم انجام داده بود تشکر کردم«.

نیمار به یک شرط قراردادش با پاری سن ژرمن را تمدید می کند
ورزش: نیمار که تابستان گذشته شایعه جدایی اش از پاری سن ژرمن و بحث بازگشتش به بارسلونا 
مطرح بود و حتی مذاکراتی هم بدین منظور بین مسئوالن دو باشگاه برگزار شد، در صورتی که 
رقم درخواستی اش برای تمدید قرارداد مورد موافقت قرار بگیرد، در این تیم فرانسوی خواهد 
ماند. در صورتی که پاری سن ژرمن دستمزد نیمار را به 600 هزار پوند در هفته برساند، این ستاره 
برزیلی حاضر به تمدید قراردادش با این باشگاه است. این مهاجم 28 ساله که با کیلیان امباپه زوج 
خطرناکی را در خط حمله پاری سن ژرمن شکل داده، این فصل با وجود مصدومیت هایی که داشته 

در ۱9 بازی، آمار ۱6 گل زده و ۱0 پاس گل را از خود برجای گذاشته است.

ترکیب کلوپ و گواردیوال یک مربی بی عیب می شود
ورزش: ستاره لهستانی بایرن مونیخ که زیر نظر دو مربی بزرگ فوتبال یعنی گواردیوال و کلوپ 
کار کرده، سبک کاری این دو را مکمل یکدیگر می داند. روبرت لواندوفسکی معتقد است: »از پپ 
چیزهای زیادی یاد گرفتم. با او ما خیلی درباره تاکتیک ها حرف می زدیم و برای من این شرایط 
عجیبی بود. می دانستم که اگر بتوانم فرصت بازی زیر نظر گواردیوال را پیدا کنم با ذهنیت و 
ایده هایی که او درباره تاکتیک ها و مهاجمان دارد، اتفاقات مثبتی برایم رخ خواهد داد. در فوتبال 
مدرن بدون مهاجم بازی کردن کار سختی است. گواردیوال و کلوپ مربیان متفاوتی هستند اما 

اگر یک مربی که ترکیبی از هر دو آن ها باشد بی عیب و نقص می شد«.

آلگری: هیچ تیمی را بخت اول قهرمانی در اروپا نمی بینم
ورزش: سرمربی سابق یوونتوس می گوید: در فصل جاری نمی توان هیچ تیمی را دارای 
بیشترین شانس برای قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا دانست. مکس آلگری می گوید: 
»امسال من هیچ تیمی را بخت اول قهرمانی نمی بینم. االن تیمی مانند رئال مادرید سه 
فصل پیش وجود ندارد«. سرمربی پیشین یوونتوس که این روزها مشغول استراحت است 
در پاسخ به این سؤال که چه زمانی مربیگری را از سر می گیرد، اظهار کرد: »در حال حاضر 
که دارم از زندگی و سپری کردن اوقات در کنار خانواده ام لذت می برم. در ماه ژوئن اما 

امیدوارم که بتوانم یک تیم پیدا کنم. ببینیم چه می شود«.

حمیدرضاعرب: کریم باقری درآســتانه بازی مهم تیمش با 
سپاهان انتظار دارد بازی جذابی رقم بخورد. باقری قهرمانی تیمش 
در لیگ نوزدهم را در گرو دستیابی به این بازی نیز می داند. باقری 

روی پیروزی سرخ ها مقابل سپاهان عمیقاً حساب کرده است. 

درآستانه یک بازی حساس قرار دارید. شما و سپاهان 
می توانید خالق یکی از بازی های جذاب هفته باشید.

همین طور است. پرسپولیس و سپاهان 
همیشــه خالق بازی های جذابی 
بوده اند وامیدوارم این بارهم بازی 

تماشاگر پسندی باشد.

 وگاهی هم تقابل های شــما 
پرتنش بوده.

فوتبال است دیگر. از تماشاگران 
می خواهم صبور باشند و فقط 
تیم خود را تشــویق کنند. 
اگر هر تماشاگری فقط به 
تیم خودش بپردازد بدون 
شــک اتفاق تلخی 

نمی افتد. 

فکر می کنید برنده این بازی باشید؟
ما همیشــه برای برد وارد میدان می شویم. ما حتی تساوی هم 
نمی  خواهیم. دوســت داریم ببریم چون امتیاز این بازی ارزش 
بیشــتری دارد. دلیل اهمیت این بازی هم در کورس بودن دو 
تیم است. بی گمان اگر تیمی بتواند دیگری را شکست دهد برای 
قهرمانی راهش هموار تر خواهد شد که امیدوارم آن تیم ما باشیم...

آقای باقری ماجرای اســتوکس تبدیل به یک موضوع 
پیچیده شده است. آیا برای این بازیکن تصمیم خاصی 

گرفتید؟
هربازیکنی بی انضباطی کند بی گمان باشگاه در مقابلش خواهد 
ایستاد. استوکس هم از این قاعده مستثنا نیست. باشگاه می داند 
چه طور با بی انضباط ها برخورد کند. البته در این باره بهتر است 
از گل محمدی سؤال کنید. او می داند که چه طور پیرامون این 

بازیکن صحبت کند. 

 درباره نتایجی که در لیگ قهرمانان آسیا گرفتید چه 
نظری دارید؟

نتایج آن طوری که ما می خواستیم نبوده اما تفاوت هایی میان 
تیم های ایرانی و تیم های کشور های حاشیه خلیج فارس هست. 
نمی خواهم کلیشــه ای حرف بزنم اما وقتی بازیکنان چند ۱0 
میلیاردی می گیرند کار برای ما دشوار می شود. البته نمی خواهم 
بگویم که توانایی موفقیت ندارم چون به جوان های ایرانی اعتقاد 
دارم اما موفقیت دراین رقابت ها راحت نیست ضمن اینکه قدری 

هم به خاطر سفر های پی درپی فرسایشی هم شده است.

آینده تیمتان در لیگ قهرمانان آسیا را چه طور پیش بینی 
می کنید؟

فوتبال قابل پیش بینی نیست اما ما برای جبران امتیاز های از دست 
رفته گام به بازی های آتی می گذاریم.

صحبت از حضور شــما در تیم ملی به عنوان دستیار 
اسکوچیچ هست. مذاکراتی داشته اید؟

در حال حاضر که به من پیشنهادی نشده است، به خاطر همین 
ترجیح می دهم فعالً در این زمینه صحبتی نکنم تا ببینیم چه 

اتفاقی رخ می دهد.

فکر می کنید اسکوچیچ موفق شود در تیم ملی؟
به هر حال انتخاب عجیبی بــود. او هنوز کارش را 
شروع نکرده که بتوانیم قضاوت کنیم. با 
این حال معتقدم حاال که انتخاب شده 
است باید حمایت کنیم تا تیم ملی ضربه 
نخورد. مربیان می آیند و می روند. این 

تیم ملی است که مهم است.

امیرمحمد سلطان پور: هفته بیســتم رقابت های لیگ برتر 
باشگاه های کشور، امروز با برگزاری سه دیدار حساس به پایان 
می رسد. در حالی که پنج بازی از این هفته در روز جمعه برگزار 
شد، اما امروز هم نماینده خراسان به میدان خواهد رفت و هم سرخ 
آبی ها با حریفان اصفهانی خود جدال خواهند کرد. دیدارهایی که 
تا زمان تنظیم این خبر هنوز به صورت رسمی مشخص نیست که 
آیا قرار است به خاطر نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا بدون 

تماشاگر برگزار شود یا خیر؟

شهرخودرو در تالش برای خروج از بحران
از ساعت ۱۵:30 و در ورزشگاه امام رضا )ع( شهرخودرو میزبان نفت 
مسجد سلیمان خواهد بود. شاگردان مجتبی سرآسیایی پس از سه 
شکست در رقابت های داخلی و آسیایی امیدوارند شرایط خود را با 
کسب سه امتیاز بهبود ببخشند. آن ها در بازی هفته قبل لیگ برتر 
در زمین فوالد 2برصفرمغلوب شدند و در این میان مقابل الهالل 
عربستان با همین نتیجه و مقابل پاختاکور ازبکستان هم با نتیجه 
3برصفر بازی را به حریف خود واگذار کردند تا از لحاظ روحی در 
اوضاع خوبی قرار نداشته باشند. مسافرت های اخیر نیز مسلماً به 
بازیکنان عنابی پوش کمکی نکرده و سه پرواز به اهواز، امارات و 
تاشکند مسلماً آن ها را خسته کرده است. شهر خودرو که خود را 
در مقاطعی از نیم فصل اول به مدعی اصلی قهرمانی لیگ نیز بدل 
کرده بود، با تغییر و تحوالتی که در این تیم رخ داد و عدم ثبات، 
روزهای بدی را می گذراند. آن ها اکنون در رتبه پنجم جدول قرار 
گرفته و نه تنها از سهمیه آسیایی دور هستند بلکه با فاصله کمی 
که با تیم های پایین تر دیده می شود ممکن است خیلی زود این تیم 
را در میانه های جدول ببینیم. از طرف دیگر نفت مسجد سلیمان 
در این فصل آمارهای جالبی را از خود به ثبت رسانده است. آن ها 
با ۱2 تساوی از ۱9 بازی از این حیث رکورددار هستند؛ با وجود 
قرارگیری در رتبه هشتم جدول، پس از سپاهان کمترین تعداد 
باخت را با دو شکست در کارنامه می بینند و از لحاظ آمار دفاعی 
نیز فقط نسبت به پرسپولیس گل بیشتری دریافت کرده اند. با 

اینکه بازی احتماالً بدون تماشاگر برگزار خواهد شد اما حتی اگر 
این طور نیز نشود مسلماً یک بازی میان هفته با ساعتی نامناسب 

تماشاگران زیادی را به استادیوم نخواهد کشید.

زردها تماشاگرانشان را می خواهند
اما در مهم ترین بازی هفته و از ساعت ۱6:30 در اصفهان دو تیم 
مدعی قهرمانی این فصل به مصاف هم خواهند رفت. زردپوشان 
سپاهان می دانند که با فاصله پنج امتیازی موجود با پرسپولیس، این 
دیدار یکی از بهترین فرصت های آنان اگر نگوییم آخرین آن برای 
گرفتن شاگردان یحیی گل محمدی در صدر جدول خواهد بود. هر 
دو تیم حاشیه های خاص خود را پیش از این بازی داشتند. استوکس 
هنوز نیامده با پرســپولیس و گل محمدی دچار مشکل شده و 
سرمربی قرمزپوشان حتی در نامه ای به مدیرعامل باشگاه گفته این 
بازیکن بی انضباط را نمی خواهد. سپاهانی ها نیز با داستان احتمالی 
عدم حضور تماشاگران دچار مشکل شده اند. آن ها به هیچ عنوان 
نمی خواهند در چنین مقطع حساسی از فصل از شانس استفاده از 
طرفداران خود در نقش جهان چشم بپوشند. باید دید دو تیم چگونه 
می توانند از لحاظ ذهنی و فیزیکی به خصوص پس از نتایج منفی در 

هفته گذشته لیگ قهرمانان برای این بازی آماده شوند.

به دنبال ثبات
ورزشگاه آزادی نیز میزبان آخرین بازی هفته از ساعت ۱8:30 
خواهد بود؛ جایی که اســتقالل از ذوب آهن اصفهان پذیرایی 
می کند. این دو تیم نیز یکی از بــی ثبات ترین های چند هفته 
گذشته بوده اند. استقالل پس از تساوی در مقابل پرسپولیس، در 
آسیا عملکرد جالبی نداشت. آن ها مقابل الشرطه مساوی کردند و 
با یک عملکرد ضعیف مقابل االهلی بازنده بودند. ذوب آهن در لیگ 
برتر این بی ثباتی را گذرانده است. آن ها در هفته های قبل یکی در 
میان بازی های خود را با شکست و پیروزی پشت سر می گذارند و 
جایگاه دهم جدول مسلماً آن چیزی نیست که طرفداران اصفهانی 

به دنبال آن بوده اند.

باقری در گفت و گو با قدس:

با عبور از سپاهان 
مسیرمان هموار می شود

پرسپولیس، سپاهان، استقالل و شهرخودرو به میدان می روند

عصر  مدعیان!

ورزش: مانوئل نویر، دروازه بان آلمانی بایرن مونیخ مقابل پادربورن 
مرتکب اشتباه عجیبی شــد. ورای توانایی های فوق العاده درون 
دروازه و مهار توپ های بسیار دشوار، مانوئل نویر در سال های اخیر 
همیشه در خروج از دروازه و بازی با توپ نمایش درخشانی داشته و 
بارها در نقش سوئیپر برای تیمش بازی سازی و حتی خلق موقعیت 
کرده است. اوج درخشــش مانوئل نویر در جام جهانی 20۱4 و 
دیدار مقابل الجزایر بود که او بارها خروج هــای موفقی از دروازه 
داشته و موقعیت های بازیکنان حریف را دفع می کرد. اما دیشب 
و در دیدار مقابل پادربورن، مانوئل نویر مرتکب اشــتباه عجیبی 
شد که می توانست منجر به از دست رفتن دو امتیاز حساس برای 

تیمش شود.
مانوئل نویر در سمت چپ زمین خروج کرد اما دنیس سربنی توپ 
را به زیبایی از او گرفته و با حرکت در عرض و جا گذاشتن مدافعان 
بایرن مونیخ، در نهایت دروازه این تیم را باز کرد و مانوئل نویر در رقم 
خوردن این گل نقشی اساسی ایفا کرد. البته به قول خودش، او بارها 
این کار را انجام داده و از ۱00 بار، یک بار آن نیز این گونه پیش رفت 
و موجب باز شدن دروازه بایرن شده است. البته مانوئل نویر خوش 
شانس بود که رابرت لواندوفســکی باز هم در اوج قرار داشته و در 
نهایت موفق شد با باز کردن دروازه پادربورن در نیمه دوم، این سه 

امتیاز حساس را به حساب بایرن مونیخ واریز کند.

البته کاربران شــبکه های اجتماعی به این اشتباه 
عجیب مانوئل نویر واکنش نشان داده و برخی مدعی 

شدند دوران افت این دروازه بان فرا رسیده 
است. انتقادی که البته به دور از واقعیت 

بوده، زیرا مانوئل نویر امسال در حال 
سپری کردن یکی از بهترین فصول 
دوران ورزشــی اش است. مانوئل 
نویر گفت:»از ۱00 بازی که این 
کار را کرده ام 99 بار جواب داده 
است. این یک موقعیت ۵0-۵0 
بود، اگــر روی بازیکن حریف 
خطا می کردم اخراج می شدم. 
این نیز بخشی از سبک فوتبال 
من بوده و چنین اتفاقاتی رخ 
می دهد«. مانوئل نویر سنگربان 

باتجربه بایرن 33 ساله شده و سران بایرن مونیخ می دانند باید 
برای جانشینی او در سال های آینده گزینه ای شایسته در 
نظر بگیرند. حاال به نظر می رسد آن ها گزینه خود 
را شناســایی کرده و حتی نشریه بیلد مدعی 
شــده که باواریایی ها حتی با او به توافق نیز 
رســیده اند. این بازیکن کسی نیست جز 
سنگربان جوان شــالکه یعنی الکساندر 
نوبل. قرارداد نوبل 23 ساله سال آینده 
با شالکه تمام می شود و سران این تیم 
مدت هاست به دنبال تمدید قرارداد این 
سنگربان آینده دار و گنجاندن بند جدایی 
در قرارداد او هستند اما این طور که به نظر 
می رسد بایرن مونیخ از حاال با او توافق کرده 
که ســال آینده به عنوان بازیکن آزاد راهی 

آلیانتس آرنا شود. 

ورزش: تیم ملی بسکتبال که درگیر رقابت های انتخابی 
برای کاپ 202۱ آسیاســت امروز از پنجره نخست این 
مســابقات به مصاف قطر خواهــد رفت. ایــن دیدار به 
میزبانی ایران و در تاالر بسکتبال آزادی برگزار می شود.

ایــن در حالی اســت که در روزهای گذشــته شــیوع و 
گســترش کرونا، نگرانی های زیادی را بابــت ابتال به این 
ویروس ایجاد کرده اســت تا حدی که برای کاهش این 
خطر صحبت هایی مبنی بر برگزاری رویدادهای ورزشی 
بدون حضور تماشاگران مطرح شده تا این گونه گام های 

اولیه برای حفظ سالمت آن ها برداشته شود.
در همین رابطه این ابهام و پرســش مطرح است که »آیا 

دیدار روز یکشــنبه تیم ملی بســکتبال ایران مقابل قطر 
هم بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد؟«

رامیــن طباطبایی رئیس فدراســیون بســکتبال در این 
رابطه گفــت: برگزاری مســابقه بدون حضور تماشــاگر 
مسئله ای نیســت که فدراســیون خود تصمیم به اتخاذ 

آن بگیرد. در این زمینه باید بخشــنامه و دستور رسمی 
داشته باشیم که نداریم.

وی تأکید کرد: بنابراین تا به این لحظه برای تماشاگران 
و عالقه مندان بســکتبال هیچ منعی برای حضور در تاالر 
بســکتبال آزادی و تماشــای از نزدیک دیــدار تیم های 

ایران و قطــر وجود ندارد مگر اینکه در ســاعت های آتی 
دســتوری خالف این به دســتمان برســد. ضمن اینکه 

حضور تماشاگران در سالن به صورت رایگان است.
رئیس فدراســیون بســکتبال در مورد عملکرد تیم ملی 
خاطرنشان کرد: بازیکنان در بازی پنجشنبه برابر سوریه 
عملکرد قابل قبولی داشــتند. کسب نتیجه و امتیاز کامل 
این بازی مهم بود که حاصل شــد. حتماً کادر فنی نکات 
الزم را به بازیکنان گوشزد کرده تا آن ها بتوانند در بازی 
با قطر بهتر و هماهنگ تر کار کنند. ایران روز پنجشــنبه 
در نخســتین دیدارخود در این پنجره که در تاالر آزادی 

برگزار شد مقابل سوریه به برتری دست یافت.

ضد  حمله

مجیدی: وقت ندارم به اراجیف پاسخ دهم
ورزش: سرمربی استقالل با حضور در نشست خبری در پاسخ خبرنگاران 
در خصوص ادعای امیرآبادی برای استفاده از مواد نیروزا گفت: نه وقتش 
را دارم و نه برایم مهم است که جواب این اراجیف را بدهم. وی افزود: من 
فکر می کنم تیم ما در سه جام مدعی است. حتماً از گروهمان در آسیا 
صعود می کنیم. برای لیگ و جــام حذفی هم تالش می کنیم قهرمانی 

را بدست بیاوریم.

 سیدجالل حسینی 
بازی با سپاهان را از دست داد

ورزش: سیدجالل حسینی مدافع میانی و کاپیتان سرخپوشان که در 
اواسط نیمه نخست دیدار مقابل الشارجه دچار آسیب دیدگی شد، قادر 
به همراهی این تیم در جدال با سپاهان نیز نخواهد بود و مراحل درمانی 
خود را پشت سر خواهد گذاشت. مصدومیت سیدجالل از ناحیه کمر 
و عضله پاست و این بازیکن در بازگشت به تهران زیر نظر کادرپزشکی 
مورد بررسی قرار گرفته و عکسبرداری الزم را نیز صورت داده و با این 
حال شرایط همراهی تیمش مقابل سپاهان را نخواهد داشت تا غایب 

قطعی ترکیب اصلی سرخ ها لقب گیرد.

ماجرای چوب حراج به لوگو استقالل!
آی اسپورت: دیروز به صورت ناگهانی خبری مبنی بر مزایده برند 
باشگاه استقالل منتشر شد که حاکی از این بود، لوگو باشگاه استقالل 
با قیمت 8 میلیارد تومان قیمت گذاری شده است. همچنین مطرح 
شد که با وجود توقیف این لوگو، باشگاه استقالل اقدامی در راستای 
جلب رضایت شــاکی خود به عمل نیاورده است و شاکی این پرونده 
به خاطر طلب 300 میلیونی اش حکم توقیف لوگو را گرفته است! با 
توجه به اینکه از 6 ماه از مطرح شدن به مزایده گذاشتن برند باشگاه 
تهران سپری شده است، باشگاه اســتقالل دو هفته پیش این طلب 
را پرداخت کرد تا خطری به مزایده گذاشــتن لوگو این باشــگاه را 
تهدید نکند. ماجرا از این قرار است که شکایت مربی سابق استقالل 
تهران سبب شد تا هم او و هم همســرش از این باشگاه پول دریافت 
کنند و به این ترتیب باشــگاه رضایت آن ها را جلب کرده و شکایت 

پس گرفته شود.

استعفای سرمربی تیم ملی جوانان 
ورزش: سیروس پورموسوی سرمربی جنوبی تیم ملی جوانان از هدایت 
این تیم استعفا داد. پورموسوی که زمزمه هایی از حضور او در تیم نفت 
آبادان شنیده می شود با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرامش نوشته: 

همه شما عزیزان را به خدا می سپارم!
پورموسوی در شرایطی این پســت را منتشر کرده که سابقه حضور در 
فوالد و استقالل خوزســتان را دارد و با توجه به شرایط کنونی، گزینه 

اصلی نفت آبادان به حساب می آید. 

برتری قلعه نویی در آمار مقابل سرخ ها
ورزش: امیر قلعه نویی در رقابت های لیگ برتر با تیم های مختلف 3۱ بار 
مقابل پرسپولیس تهران قرار گرفته است که در این 3۱ بازی 9 برد سهم 
قلعه نویی بوده، پنج بار پرسپولیسی ها به برتری رسیده اند و ۱7 تقابل 

آن ها هم برنده ای نداشته است. 
در این 3۱ تقابل، تیم های امیر قلعه نویــی 29 گل زده اند که به طور 
میانگین 0.93 گل زده در هر بازی می شود. پرسپولیسی ها هم 2۵ بار 
موفق شده اند به تیم های قلعه نویی گل بزنند که به طور میانگین 0.80 

گل زده در هر بازی می شود.

مهاجری از سرمربیگری نساجی استعفا کرد
ورزش: محمدرضا مهاجری سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران به 
دلیل اختالف نظر با مدیران این باشــگاه از سمت خود در تیم نساجی 

کناره گیری کرد.
مهاجری در دیدار دوستانه روز گذشته تیمش نیز غیبت داشت و دیروز 

استعفای رسمی خود را به باشگاه داد.

سرمربی لیگ یکی در مجلس یازدهم
ورزش: مهدی فروردین سرمربی سابق قشقایی به عنوان نماینده مردم 
شهر فیروزآباد استان فارس انتخاب شد. فروردین که از فصل گذشته 
در لیگ دسته اول فوتبال ایران به عنوان جانشــین ابراهیم طالبی به 
کار مشغول شد در حوزه انتخابی فیروزآباد استان فارس حائز باالترین 

آرای مردمی شد.

منهای فوتبال

هفته بیستم لیگ برتر ایران
استقالل - ذوب آهن

    یکشنبه 4 اسفند-  18:30 زنده از شبکه سه

هفته بیستم لیگ برتر ایران
سپاهان - پرسپولیس

 یکشنبه 4 اسفند-  16:15 زنده از شبکه سه

ورزش در سیما

در پایان رقابت های پنج وزن نخست قهرمانی آسیا
یک طال، یک نقره و دو برنز آزادکاران ایران

ورزش:رقابت های پنج وزن نخست کشتی آزاد بزرگساالن قهرمانی آسیا دیروز 
در شهر دهلی نو برگزار شد که در پایان مجتبی گلیج در وزن 97 کیلوگرم به مدال 
طال دست یافت، امیرحسین حسینی در وزن 70 کیلوگرم صاحب مدال نقره شد 
و امیرحسین مقصودی و علی سوادکوهی در اوزان 6۵ و 79 کیلوگرم به مدال برنز 
رسیدند. مسابقات اوزان 6۱، 74، 86، 92 و ۱2۵ کیلوگرم امروز برگزار می شود 
که مجید داستان، مصطفی حسین خانی، احمد بذری، محمدجواد ابراهیمی و 

پرویز هادی به مصاف حریفان خود می روند.

لغو مسابقات ورزشی در سرزمین چکمه
کرونا حاال یقه ایتالیا را گرفت!

ورزش: ایتالیا نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر در سراسر جهان درگیر ویروس 
کرونا شده و اخبار حاکی از لغو تعداد زیادی از مسابقات ورزشی در این کشور برای 
َجوگیری از انتشار این ویروس واگیردار بوده است. بدین ترتیب تاکنون 42 مسابقه 

ورزشی در رشته های مختلف از جمله فوتبال و والیبال لغو شده است.

جام جهانی ژیمناستیک
کیخا یک گام تا سهمیه المپیک

ورزش: سعیدرضا کیخا، ملی پوش ژیمناستیک ایران که به فینال خرک حلقه 
این رقابت ها صعود کرده بود توانست به مدال باارزش نقره این رقابت ها دست پیدا 
کند. رقابت های جام جهانی ژیمناستیک یکی از مراحل کسب سهمیه المپیک 
محسوب می شود و امتیازاتی که کیخا در این رقابت ها کسب کرد تأثیر زیادی در 

المپیکی شدن این ژیمناست دارد.

به فدراسیون پزشکی ورزشی آماده باش داده ایم
سلطانی فر: حفظ سالمت ورزشکار اولویت ماست

ورزش: وزیر ورزش و جوانان با اشاره به شیوع کرونا در کشور گفت: حفظ سالمت 
ورزشکاران، قهرمانان و تماشاگران از اولویت های جدی ماست. مسعود سلطانی فر 
گفت: در پی مشاهده شــواهد بیماری کرونا در کشور به فدراسیون پزشکی و 
ورزشی برای پیشگیری از کرونا آماده باش داده ایم تا دوستان و همکاران ما همه 

تمهیدات الزم را به کار بگیرند.

ناکامی تفتیان در اسپانیا
ورزش: در مسابقات بین المللی دوومیدانی اسپانیا، حسن تفتیان ملی پوش 
کشورمان در ماده 60 متر به رقابت با حریفان خود پرداخت که در نهایت به فینال 
نرسید. تفتیان در این ماده در دور مقدماتی با رکورد 6 ثانیه و 7۱ صدم ثانیه در 
گروه خود ششم شد و به فینال نرسید. این دونده در پایان در میان ۱۵ دونده در 

رده یازدهم قرار گرفت.

برنامه هفته نوزدهم لیگ برتر والیبال 
ورزش: هفته ششم دور برگشت مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر امروز 

با برگزاری پنج دیدار در یزد، تهران، مریوان، اراک و ورامین پیگیری خواهد شد.
 شهداب یزد - شهرداری ارومیه

 پیکان تهران - کاله مازندران
 راهیاب ملل مریوان - فوالد سپاهان اصفهان

 شهروند اراک - خاتم اردکان
 شهرداری ورامین - سایپا تهران

گل محمدی قید استوکس را زد

انفجار بمب ایرلندی 
در دستان یحیی

بایرن مونیخ به دنبال شماره یک جدید

تمسخر »نویر« در شبکه های اجتماعی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
شهرستان فردوس

 نظر به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و ماده 13  آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در 
اداره ثبت اسناد و امالک شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع 

عموم به شرح ذیل اگهی می شود :
آقای علی اکبر قویم فرزند غالمرضا ، ششدانگ یکباب باغمنزل به مساحت 610/36 متر مربع 
، از پالک 936فرعی از 1 ـ اصلی بخش یک فردوس از محل مالکیت مشاعی خودشان ـ مکان 

وقوع ملک شهرستان فردوسـ  باغشهر اسالمیهـ  بلوار انقالب 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این 
آگهی  نسبت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که 
اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی 
ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید 
ــت در  ــلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم دادخواس از تاریخ تس
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در 
این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی 
در مهلت مقرر قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
ــند مالکیت مینماید و صدور  را ارائه نکند ، اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور س

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9814250
تاریخ انتشار نوبت اول:   19/ 1398/11    تاریخ انتشار نوبت دوم :  1398/12/04

حسن رضا ندائی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
شهرستان فردوس

 نظر به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و ماده 13  آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در 
اداره ثبت اسناد و امالک شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع 

عموم به شرح ذیل اگهی می شود :
آقای ناصر یاسا فرزند محمد علی  ، ششدانگ یکباب باغمنزل به مساحت 1431/28 متر مربع ، 
از پالک 11712 فرعی از 4426 از 1ـ اصلی بخش یک فردوس از خریداری شده مع الواسطه از 
مالک رسمی آقای محمود صادقی نژاد ـ  مکان وقوع ملک شهرستان فردوسـ  باغشهر اسالمیه 

ـ خیابان 17 شهریور 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این 
آگهی  نسبت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که 
اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی 

ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید 
ــت در  ــلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم دادخواس از تاریخ تس
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در 
این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی 
در مهلت مقرر قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
ــند مالکیت مینماید و صدور  را ارائه نکند ، اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور س

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9814251
تاریخ انتشار نوبت اول:   19/ 1398/11       تاریخ انتشار نوبت دوم :  1398/12/04
حسن رضا ندائی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
ــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و  آگه
ــماره 139860308001004053ـ  1398/10/30  ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای ش
هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا  مس
برزجی   فرزند صفر   بشماره شناسنامه  8154 و شماره ملی 065169183  نسبت به ششدانگ 
یک باب منزل  به مساحت  119/42 متر مربع قسمتی از پالک 1396ـ  اصلی بخش 2 بیرجند 
از محل مالکیت زین العابدین مهرجو  محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9814252
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/19          تاریخ انتشار نوبت دوم  :04 /1398/12

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

ــماره کالسه 110-97 موضوع قانون  ــماره 2375-98 مورخ 98/11/7 هیات به ش برابر رای ش
ــاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س
حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابوالفضل رحمانی 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 5 صادره از بجنورد در یک باب منزل به مساحت 168,95 متر 
مربع از پالک 155 اصلی واقع در اراضی کهنه کند خریداری از مالک رسمی آقای موسی باغچقی 

ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  فرزند عزیز محرز گردیده اس
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9814323
تاریخ انتشار نوبت اول:  19                  /11                  /98           تاریخ انتشار نوبت دوم: 04                  /12                  /98

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

ــماره کالسه 200-98 موضوع قانون  ــماره 98/2465 مورخ 98/11/16 هیات به ش برابر رای ش
ــاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س
ــوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم گالبتون نقویان  ح
ــاحت  ــنامه 134 صادره از بجنورد در یک قطعه زمین مزروعی به مس ــماره شناس فرزند بابا بش
ــر مربع از پالک 138 فرعی از 31 اصلی واقع در اراضی کالته نقی از محل مالکیت  14510 مت
ــخص متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  ــمی  ش رس
ــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  ــود در صورتی که اش فاصله 15 روز آگهی می ش
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
ــید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست  ــلیم و پس از اخذ رس این اداره تس
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9814324
تاریخ انتشار نوبت اول:  19                  /11                  /98          تاریخ انتشار نوبت دوم: 04                  /12                  /98

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان\

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسمی افرادی که اسناد عادی 
ــمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 بجنورد مورد رسیدکی و  یا رس
تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی 

)کثیراالنتشار و محلی ( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 155-اصلی اراضی کهنه کند

1- ششدانگ یکباب انباری از پالک 155 اصلی فوق به مساحت 202 متر مربع ابتیاعی خانم 

اوغل بایرام بهمن از محل مالکیت ثبتی غالمحسین علی آبادی فرزند حسین برابر رای شماره 
2467-98 مورخ 98/11/16 کالسه 253-98 هیات

2- ششدانگ یکباب انباری از پالک 155 اصلی فوق به مساحت 202 متر مربع ابتیاعی خانم 
ــین برابر رای شماره  ــین علی آبادی فرزند حس آی صنم بهمن از محل مالکیت ثبتی غالمحس

2466-98 مورخ 98/11/16 کالسه 254-98 هیات
ــخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ  ــیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اش لذا بدین وس
ــتاها از تاریخ الحاق  ــاراولین اگهی و در روس میگردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتش
ــید اخذ نمایند  ــلیم و رس ــا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس ــل ت درمح
معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که 
ــت به دادگاه عمومی  اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس
محل ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .     آ-9814325
تاریخ انتشار نوبت اول:  شنبه 19                    /11                    /98  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهار شنبه 04                    /12                    /98

رییس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد- احمد اصغری شیروان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
ــماره 139860318603009328مورخ 1398/09/18 هیات  ــمی  برابر رای ش ــند رس فاقد س
ــاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض آقای محسن یوسف پور 
رشتی فرزند علی به شماره شناسنامه 382 صادره از رشت در قریه خفنچه در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 1585/51 متر مربع پالک فرعی 
ــت خریداری از  19 از اصلی 70 مفروز مجزی از پالک 2 از اصلی 70 واقع در بخش چهار رش

مالک رسمی آقای اسماعیل یوسفی نیای نهزمی محرز گردیده است.
ــود در صورتی که  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م الف 4882 آ-9814302
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/19   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/12/04 

حسین اسالمی کجیدی  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

ب��رگ س��بز وس��ند كمپان��ي دوو س��يلو به ش��ماره 
شاس��ي  ش��ماره  اي��ران١٢و  ٤٩ق٢٣٢  پ��اك 
IR7٩١650٢٢٢055 و ش��ماره موت��ور804048 ب��ه 
رن��گ بژ زيتونی به نام علی ببر عليش��اه مفقود واز 

درجه اعتبار ساقط است.
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س��ند و فاكتور فروش خودروی س��واری پژو 405 جی 
ال ايک��س ای 8/١  مدل ١٣8٢ به ش��ماره انتظامی 85 
ايران ٩77د ٩٣ و شماره موتور ٢٢568١١068١ متعلق 
به ستاد اجرايی فرمان حضرت امام خمينی )ره( مفقود 

گرديده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد .
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 آگهی تغییرات شرکت آرمان توسعه مشهد 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35355 و 

شناسه ملی 10380507796 
عموم��ی  مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه   
ف��وق الع��اده م��ورخ ١٣٩7,١٢,0٩ تصميم��ات 
ذي��ل اتخاذ ش��د : ١ - محل ش��ركت در واحد 
ثبتی مش��هد به آدرس بخش مركزی ، ش��هر 
مش��هد، محل��ه س��ازمان آب ، خيابان ش��هيد 
ش��هيدقاضی  بل��وار   ،  ٣ طباطباي��ی  قاض��ی 
طباطبايی]شهيدصادقی٢5[ ، پاک ١66 ، طبقه 
اول كد پس��تی : ٩١84٩7٣٩٩7 تغيير يافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری مشهد 

)77٩٩05(
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برگ س��بز خ��ودروی پراید مدل 1381 رنگ س��فید 
ای��ران  425ب67  انتظام��ی  ش��ماره  ب��ه  ش��یری 
شاس��ی  ش��ماره  و   00304308 موت��ور  ش��ماره   74
S1412281769035 به مالکیت محمد جلودار مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س��بز خودروی پراید مدل 1385 رنگ نقره ای 
به ش��ماره انتظامی 887د31 ایران 10 شماره موتور 
1755113 و ش��ماره شاس��ی S1412285979746 به 
مالکی��ت محمود عالی��ان مفقود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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ب��رگ س��بز وس��ند کمپان��ی وکارت خودرو س��واری 
-79 انتظام��ی  ش��ماره  ب��ه   1380 م��دل  پی��کان 

857س99 وش��ماره موتور91128003530 وش��ماره 
شاس��ی80506596 مفقود گردیده وازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد.)قزوین(
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برگ سبز و س��ند کمپانی و س��ند محضری خودروی 
پ��ژو پ��ارس م��دل 1388 رن��گ س��فید روغن��ی به 
ش��ماره   74 ای��ران  468س92  انتظام��ی  ش��ماره 
1NAAN0 12488102890 و ش��ماره شاس��ی   موتور
داراب��ی  مالکی��ت حس��ینعلی  ب��ه   CAX9E842245

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
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برگ س��بز خ��ودرو پراید نس��یم م��دل 1375 رنگ 
دودی –روغنی به شماره موتور 00849925 و شماره 
شاسی s1442274113281 به شماره انتظامی ایران 
45-165 ج 89 به مالکیت نجمه اسد ا...زاده دریایی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
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آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت قالبکار توس در

 حال تصفیه )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 2897 

ش��رکت  س��هامداران  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
قالبکار توس در حال تصفیه )س��هامی خاص( 
ی��ا نمایندگان قانونی آنه��ا دعوت می گردد در 
جلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العاده ش��رکت که 
رأس س��اعت 17 م��ورخ 1398/12/14 در محل 
مش��هد- بل��وار ارش��اد- ارش��اد 9- نوربخش 
15- بل��وک 60- طبقه دوم- واحد 4 تش��کیل 

می گردد حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

تغییر و اصالح آدرس شرکت
 مدیر تصفیه- حامد شاملو 

ع 9
81
50
81

 آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی بلورین سیر مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16540 و شناسه ملی 10380321345    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,06,12 و نامه شماره 982,128,11551 مورخ 98,8,14 اداره 
کل میراث فرهنگی صنایع دس��تی و گردش��گری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای جمال جهان دیده به شماره ملی 
0946186960 ب��ه عن��وان بازرس اصلی و خانم معصومه بهزاد نیا به ش��ماره ملی 0944676731 به عن��وان بازرس علی البدل برای 
م��دت یک س��ال انتخاب گردیدن��د 2- اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 س��ال به قرار ذیل انتخاب گردیدن��د: آقای ریاض کیداری 
ب��ه ش��ماره مل��ی: 1829134159 و آقای محمدرضا فروندیان به ش��ماره ملی: 0933492499 و آقای س��عید فیاضی به ش��ماره ملی: 

 0829412565
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )779755(

9ع
81
49
29

آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی و 
صنعتی دجله و فرات شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 16694 و شناسه ملی 
10380322823

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی 
 1397,05,01 م��ورخ  الع��اده  ف��وق 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - تعداد 
اعض��ای هیئت مدی��ره از 4 نف��ر به 3 
نف��ر کاهش یاف��ت و م��اده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )779870(
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آگهی تغییرات شرکت مسکن و عمران قدس 
رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

2873 و شناسه ملی 10380186188
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق الع��اده م��ورخ 1398,09,16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - اشخاص حقوقی زیر برای مدت دو 
سال به ش��رح ذیل به عنوان اعضاء هیئت مدیره 
شرکت انتخاب شدند. - آستان قدس رضوی به 
شناسه ملی 14004342173 - مؤسسه سازمان 
اقتصادی رضوی به شناسه ملی 10380129694 
- شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی 

به شناسه ملی 10380277634 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)779884(
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آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی و صنعتی دجله و فرات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16694 و شناسه ملی 10380322823    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 1397,05,01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - س��مت اعض��ای هیئت مدیره 
ب��ه قرار ذیل تعیین گردید: آقای س��ید محمد س��المتی به کدملی 0944519210 به س��مت رئیس هیئ��ت مدیره و آقای 
س��ید س��جاد س��المتی به کدملی 0923164030 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای س��یدهادی میراسماعیلی به 
کدملی0931986486 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 2 - حق امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور، چکها 

،  بروات شرکت با امضای مشترک دو نفر از سه نفر همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )779886(

9ع
81
50
47

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن )سهامی عام( 
شماره ثبت 49862

بدینوس��یله از کلی��ه صاحبان س��هام یا نماین��دگان قانونی آنها دعوت بعم��ل می آید با در 
دس��ت داش��تن برگ ورود در جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده که در روز پنجش��نبه مورخ 
1398/12/15 رأس س��اعت 11 صب��ح در محل کارخانه قند کش��ت و صنع��ت جوین واقع در 

شهرستان جوین حضور بهم رسانند.
موضوع جلسه:     1- تصمیم گیری در خصوص تصویب اساسنامه تیپ بورس

2- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.
/ع هیئت مدیره -  شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن 

98
15
09
3

برگ س��بز خ��ودروی پژو پ��ارس م��دل 1393 رنگ 
سفید به شماره انتظامی 426ط93 ایران 36 شماره 
1NAAN0 124K0379480 و ش��ماره شاس��ی   موتور
مس��عودی  علیرض��ا  مالکی��ت  ب��ه   CA9EH114778

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
98
15
09
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

گواه��ی موقت ف��وق دیپلم آم��وزش ابتدایی 
از دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د ترب��ت جام 
اینجانب  معصومه  دهقانی قلعه س��رخ مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط است.

,ع
98
15
09
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

بسکتبال انتخابی برای کاپ ۲0۲1 آسیا 

ایران- قطر، بدون تماشاگر؟!
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 سیما و سینما

خبر

رضا مقصودی سریال طنز نوروزی می سازد
»دوپینگ« در شبکه سه

مهر: سریال نوروزی»دوپینگ« 
به کارگردانــی رضا مقصودی 
مدتی اســت کلید خــورده و 
اکنــون تصویربــرداری آن در 

سکوت خبری ادامه دارد.
ســریال  ســریال»دوپینگ« 

نوروزی شبکه سه سیماست که به تهیه کنندگی سیدامیر پروین حسینی 
این روزها در حال تصویربرداری است.این سریال چندی پیش در سکوت 
خبری کلید خورده است.تصویربرداری این سریال نیز در سکوت خبری 
پیش می رود و رضا مقصودی، کارگردان فیلم سینمایی »خجالت نکش« 
به عنوان اولین تجربه تلویزیونی خــود، کارگردانی آن را بر عهده دارد.از 
جمله بازیگرانی که به این سریال پیوسته اند می توان به شبنم مقدمی، 
محمد بحرانی و نیما شعبان نژاد اشاره کرد. هر سه بازیگر در سال جاری 
با سریال »هیوال« به کارگردانی مهران مدیری در شبکه نمایش خانگی 

حضور داشتند.

میزان فروش سینماها از ابتدای سال تا بهمن اعالم شد
کاهش 3درصدی تماشاگران

باشــگاه خبرنگاران جوان: 
بررســی آمار فروش فیلم ها در 
11ماه سال ۹۸ نشان می دهد 
میزان فروش سینما نسبت به 
مدت مشابه در سال ۹۷ افزایش 
فروش  اســت.میزان  داشــته 

سینمای ایران در 11 ماه ســال 1۳۹۸ به فروشی معادل ۲۹۳ میلیارد 
و ۸1۳ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسیده  و در این مدت ۲۵ میلیون و 

۷1۷ هزار و ۲۴۲ نفر به تماشای فیلم های در حال اکران نشستند.
گفتنی اســت، میزان فروش فیلم های سینمایی در 11 ماه سال ۹۷ نیز 
معادل ۲۳۲میلیارد و 1۵۳میلیون و ۵۷۵هزار تومان و تعداد تماشاگران 
۲۶میلیون و ۶۲۲هزار و ۳۲۶ نفر بوده اســت. با توجه به افزایش میزان 
فروش فیلم ها در سال ۹۸ و براساس بررسی های معاونت توسعه فناوری 
و مطالعات ســینمایی، میزان افزایش فروش فیلم ها در 11 ماه سال ۹۸ 
نسبت به مدت مشابه در سال ۹۷ ، ۴درصد رشد داشته است، ولی تعداد 
تماشــاگران در 11 ماه امسال نســبت به همین مدت در سال گذشته 
۳درصد کاهش داشــته است.الزم به ذکر اســت، میزان فروش و تعداد 
بیننده ایام جشــنواره فیلم فجر در میزان فروش و تعداد بیننده بهمن 

ماه محاسبه نشده است.
همچنین با اشــاره به فروش بهمن مــاه می توان گفت میزان فروش 
سینمای ایران در بهمن ماه سال ۹۸ معادل 1۷میلیارد و ۷۸۶میلیون 
و ۴1۵هــزار تومان بــوده و یک میلیون و ۵۸۰هزار نفر به تماشــای 
فیلم های اکران شــده نشستند.در مقایســه بهمن ماه با مدت زمان 
مشابه سال ۹۷ می توان اعالم کرد فروش در سال گذشته 1۳میلیارد 
و ۸۸۷ میلیــون و 1۴۳هزار تومان بــوده و یک میلیون و ۶۹۴هزار و 
۸۵۶ نفر به تماشــای فیلم ها نشستند که بر این اساس در بهمن ماه 
۹۸، فــروش ۲۸ درصد افزایش را نشــان می دهد و بیننده ۷ درصد 

کاهش داشته است.

سریالی در حال و هوای انتخابات مجلس
 خسرو شکیبایی با »مدرس«

به تلویزیون می آید
ســریال  ســینما:  و  سیما 
از چهارم  »مدرس«  تلویزیونی 
اســفند ماه روی آنتن شــبکه 

چهار سیما می رود.
به نقل از روابط عمومی شبکه 
با آغاز  چهار ســیما، همزمان 

انتخابات مجلس شورای اسالمی، واحد تأمین برنامه شبکه چهار سیما که 
هر شب ساعت 1۲ بامداد یک سریال ایرانی و خارجی پخش می کند، از 
یکشنبه )۴ اسفند ماه( سریال »مدرس« به کارگردانی هوشنگ توکلی 

و تهیه کنندگی اسماعیل شنگله را در کنداکتور پخش قرار داده است.
مجموعه تلویزیونی »مدرس« ســال 1۳۶۵ با نقش آفرینی خســرو 
شکیبایی داســتان زندگی آیت اهلل سیدحســن مدرس را از ورود به 
تهران و نامزد شــدن وی در مجلس شــورای ملی و درگیری مدرس 
با رضاشــاه تا کشــته شــدنش را روایت می کند. محمدرضا حقگو،  
فرخ نعمتی، سیروس گرجســتانی، آتش تقی پور، داوود آریا، مرتضی 
ضرابی، حسن زارعی و مجید رزاز هم در این سریال ۶ قسمتی ایفای 

نقش کردند.
زنده یاد خسرو شکیبایی، نخستین بازیگری است که نقش زندگی آیت اهلل 
مدرس را در سریال تلویزیونی »مدرس« در دهه ۶۰ تجربه کرد. یکی از 
مسائلی که موجب شد نقش او ماندگار شود، مونولوگ های طوالنی و بعضاً 
۲۰ دقیقه ای است که او در صحنه های مختلف و بدون وقفه ایفا کرد که 
مدرس را با عزمی راسخ همچون کوهی استوار در مقابل ستمگران عصر 

وقت به تصویر کشید.
ســریال »مدرس« هر شب 1۲ بامداد از شبکه چهار روی آنتن می رود و 

روز بعد ساعت 1۸ بازپخش می شود.

ادامه تصویربرداری سریال جدید سعید سلطانی 
»بوم و بانو« به »ماهور« تغییر نام داد

فارس: ســریال »بوم و بانو« به 
به  سلطانی  ســعید  کارگردانی 

»ماهور« تغییر نام داد.
نام ســریال »بــوم و بانــو« به 
به  سلطانی  ســعید  کارگردانی 

»ماهور« تغییر نام داد.
تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی در لوکیشــنی واقع در شــهرک 

تلویزیونی غزالی پیگیری می شود و تا سال آینده نیز ادامه دارد.
بنا بر این گزارش، این ســریال یک اثر تاریخی به شــمار می رود که 
روایتگر بخشی از تاریخ معاصر کشورمان است. در این سریال نگاهی 
به کشــف حجاب و ممنوعیت عزاداری برای ساالر شهیدان نیز شده 

است.
مهدی احمدی، مســعود رایگان، بهنام تشــکر، فریبا متخصص و ساغر 

قناعت از جمله بازیگران مجموعه تلویزیونی »بوم و بانو« هستند.

فیلم های  کهندل   زهره  سینما/  و  سیما   
تم  یک  گرفتار  دهه  هر  در  ایران  سینمای 
تم  خیانت،  مسئله  دهه ۸۰  در  مثالً  می شوند، 
بیشتر فیلم های روی پرده بود. در دهه ۹۰ این 
تغییر  موادمخدر  و  اعتیاد  مسئله  به  کم کم  تم 
جهت داد. اگرچه تم خیانت و طالق همچنان در 

بسترهای قصه وجود داشت. 
یکی از موضوع های اصلــی فیلم های اجتماعی 
جشــنواره فیلم فجر امســال هم مسئله اعتیاد 
و موادمخدر بود کــه همین تم در خط اصلی یا 
قصه های فرعی فیلم موجب می شــد تا تصویر 
سیگار کشیدن شخصیت های زن و مرد فیلم ها 
بیشتر به نمایش گذاشته شود. اگر تا چند سال 
پیش نمایش سیگار کشیدن زنان یکی از تابوهای 
تصویری در فیلم ها بود و سینماگران با ترفندهایی 
ســعی می کردند که این تصویر به سیگاری در 
دســت یا نمایی از پشت ســر محدود شود، ولی 
اکنون هیچ ابایی از نشــان دادن سیگار کشیدن 
زنان ندارند. در فیلم های فجر امسال، تصویر سیگار 
کشیدن مردان و حتی زنان به تصویر عادی بدل 
شده بود که گاهی محور قصه هم بر همان اساس 

پیش می رفت. 
عده ای بر این باورند که سینما رسانه ای فرهنگساز 
است که به دلیل جذابیت های این مدیوم با قدرت 
تأثیرگذاری باال، ممکن است مخاطبان را ترغیب 
بــه رفتاری کند که یکــی از رفتارهای ناهنجار، 
سیگار کشیدن به  ویژه با ژست های خاص باشد. 

 یافتن ریشه های اصلی ماجرا
این مســئله در ســینمای ایران بــه وخامت 
ســینمای جهان و به  ویژه تولیدات سریال های 
تلویزیونی جهانی نیست. یکی از شخصیت هایی 
که موجــب ترویج ســیگار کشــیدن در بین 
مخاطبان این سریال ها شد، شخصیت کارآگاه 
راســتین کول در فصل نخســت مینی سریال 
»کارآگاه واقعی« محصول شبکه اچ بی او بود که 
در ســال ۲۰1۴ میالدی به شدت مورد توجه 
مخاطبان سریال های پلیسی قرار گرفت. یکی از 
نکاتی که توجه برخی طرفداران این ســریال را 
به خود جلب کرد، مدل سیگار کشیدن کارآگاه 
راســتین کول با بازی متیو مک کانهی بود. این 
بازیگر هر بار که به ســیگار خــود پُک عمیق 
می زد، صدای سوختن توتون در فضا طنین انداز 
می شد یا مدل خاص سیگار کشیدن شخصیت 
تامی شــلبی با نقش آفرینــی کیلین مورفی در 
ســریال »پیکــی بالیندرز« که بــا دود کردن 
بیش از یک هزار نخ ســیگار برای بازی در این 
سریال، سالمتی اش هم مورد تهدید واقع شده 
بود، از اثرگذارترین ژســت های سیگار کشیدن 
شخصیت های قهرمان و ضدقهرمان سریال های 

تلویزیونی در جهان است. 
پرسش اینجاســت آیا نشان دادن تصویر سیگار 
کشــیدن در فیلم های سینمایی ایرانی می تواند 
روی قشــر جــوان و نوجــوان اثرگذار باشــد؟ 

صلح جــو،  طهماســب 
منتقد سینمایی معتقد 
یــا  ســینما  اســت: 
پدیده هــای فرهنگــی 
نمی تواننــد در ترویــج 
تأثیری  کشیدن  سیگار 
داشــته باشــند. اگر ســینما را کنار بگذاریم و 
بســترهای تاریخی این پدیده ها را بررسی کنیم 
می بینیم مســائلی همچون ســیگار کشیدن یا 
مشروب نوشیدن پیش از ســینما وجود داشته 
است. آن موقع چه چیزهایی موجب شده بود که 
مردم سراغ این ها بروند؟ به نظرم ریشه یابی ترویج 
سیگار کشیدن، دالیل دیگری دارد که کمتر به 
آن ها توجه می شود و چون پرده سینما عیان است 
به آن هجمه وارد می کنند و می گویند سینما دارد 

سیگار کشیدن را رواج می دهد.
وی با بیان اینکه سینما آسیب های اجتماعی را 
نشان می دهد چون آینه جامعه است، خاطرنشان 
می کند: به نظر شــما کسی که فیلم های ایرانی 
را می بیند، هوس می کند که ســیگار بکشــد؟ 
معموالً در فیلم های ما شــخصیتی که ســیگار 
می کشد فردی آسیب دیده و بیچاره است که هیچ 
تماشاگری با او همذات پنداری نمی کند، چطور 
این شــخصیت می تواند تبلیغ سیگار کشیدن را 

بکند؟ 

 سیگار روی لب شخصیت های منفور
سینمای جهان در دهه ۵۰میالدی، قهرمان هایی 
داشــت که با ژســت خاصی سیگار می کشیدند 
مانند هامفری بوگارت ولی آن زمان تبلیغ سیگار 
جزو سیاست های ســینمای آن دوره بود، چون 
کمپانی های تولید سیگار از این فیلم ها حمایت 
می کردند و همــه توان خود را معطوف تبلیغات 

غیرمستقیم در سینما کرده بودند. صلح جو با بیان 
این مثال توضیح می دهد: چنین شرایطی ممکن 
است روی تماشاگر تأثیر بگذارد، ولی در فیلم های 
سینمایی دهه اخیر ایران، آدم های بیچاره ای که 
زندگی شان برباد رفته است، سیگار می کشند که 
اتفاقاً ضدتبلیغ است، چون برای تماشاگر جذابیت 
ندارد که با آن شــخصیت همذات پنداری کند. 
مثالً در فیلم »سه کام حبس« یک زن گرفتار و 
بیچاره را نشان می دهد که پنهانی و دور از چشم 
شوهرش سیگار می کشــد و ته سیگارهایش را 
توی چاه آشپزخانه می ریزد که سرانجام گنداب 
آن از چــاه باال می زند، یعنی گند زندگی این زن 
درآمده اســت. چنین شخصیتی جذابیتی برای 

همذات پنداری با مخاطب ندارد.
به باور او، سینمای ایران با این وضعیت نمی تواند 
تأثیری روی ترویج سیگار کشیدن داشته باشد، 
وقتی در فیلم ها، شخصیت های بیچاره و بدبخت 
سیگار می کشــند الگوســازی نمی کنند، چون 
مردم از قهرمانی تأثیر می پذیرند که آن قهرمان 
را دوســت داشــته باشــند. حتی این قاعده در 

فیلمفارسی ها هم رعایت می شد که یک قهرمان 
دوست داشتنی، سیگاری نباشــد یا به اصطالح 

سیگار را با سیگار روشن نکند.
این منتقد سینمایی می گوید: اگر واقع بین باشیم 
می بینیم که ســینمای ایــران تأثیری در ترویج 
سیگار کشــیدن ندارد و اثر شبکه های اجتماعی 
و سریال های خارجی روی قشر جوان و نوجوان 
خیلی بیشتر است. اگر صحنه های سیگار کشیدن 
عده ای آدم گرفتار و بیچاره را روی پرده ســینما 
می بینیــم به این دلیل اســت که فیلم ســازان 
خودشان را ملزم می دانند واقعیت های جامعه را 

منعکس کنند. 
وی با اشاره به سریال های پربیننده جهان که 
در ایــران هم مخاطبان زیــادی دارند، یادآور 
می شــود: مثاًل شخصیتی همچون تامی شلبی 
در ســریال »پیکی بالیندرز« که ســرتاپایش 
پر از شــرارت و بدی اســت، به شدت سیگار 
می کشــد و شــیوه خاصی هم برای ســیگار 
کشــیدن دارد، این شــخصیت و شیوه خاص 
ســیگار کشیدنش ممکن اســت روی بیننده 

اثرگذار باشد. 

 بین بد و بدتر
عده ای این پرسش را دارند چرا برخی از ساختارها 
و قواعد فرهنگی در سینمای ایران شکسته شده 
 اســت؟ به باور آن ها حتی در سینمای هالیود و 
بالیوود هم قواعدی حاکم شــده که هنرپیشــه 
اصلی و مثبت فیلم کــه می تواند برای نوجوانان 
الگو باشد، سیگار نمی کشد. فقط شخصیت های 
منفی و سردسته تبهکاران سیگار می کشند، آن 
هــم در پالن های محدود، امــا برخی فیلم های 
ایرانی، سیگار کشیدن شخصیت ها اعم از مرد و 
زن، شخصیت مثبت و منفی را امری کامالً عادی 

و به فراوانی نشــان می دهند. به گفته آن ها این 
نمایش ها می تواند با تکرار در فیلم های مختلف، 
تأثیــرات منفی روی جامعه به ویــژه نوجوانان و 

جوانان داشته باشد.
محســن علی اکبــری، 
تهیه کننده سینما در این 
بــاره بــه خبرنــگار ما 
می گوید: مسئله سیگار 
کشــیدن در سینما که 
بخش خوب ماجراست و 
شاید در وضعیتی که ســینمای ایران قرار دارد، 
چندان آسیب جدی تلقی نشود، باید جلو اتفاقات 
بدتری که در سینما می افتد و مرزهای اخالقی را 
می شکند، گرفته شود. باید از مفهوم خانواده در 

این سینما مراقبت شود.
به باور او، شــوخی های جنســی و مبتذلی که 
در برخی فیلم ها دیده می شــود، اصالً شایسته 
سینمای ایران نیســت. موضوع خیانت، طالق و 
فروپاشی خانواده هم سهم قابل توجهی از محتوای 
فیلم های روی پرده را تشکیل می دهد که مسئله 
سیگار کشــیدن و حتی نمایش سیگار کشیدن 
زنــان، در برابر این معضالت در رده های پایین تر 

قرار می گیرد. 

 حذف نقش کلیشه ای سیگار 
هر چند شــماری از کارشناسان مخالف حذف 
سیگار از فیلم ها هســتند و در دفاع از نظریه 
خــود بیان می کننــد در حال حاضر بیشــتر 
کشــورها یک چهارم افراد بزرگســال در غرب 
سیگاری هستند. نشان دادن فرد سیگاری در 
فیلم ســینمایی چیزی جز »انعکاس واقعیت 
موجود« نیســت و از آنجا کــه نمی توان این 
واقعیات را کتمان کرد، بنابراین مجبور کردن 
فیلم ســازان به حذف ســیگار از فیلم هایشان، 
یک سانسور بی مبنا و بی فایده است. پاسخ های 
متعددی به این گونه ادعاها وجود دارد. با وجود 
گفته های این کارشناسان نمی توان منکر نقش 
کلیشه ای و تکراری سیگار در فیلم های ایرانی 
به خصوص از نوع جشــنواره ای اش شد. نقشی 
که به گفته کارشناســان تعلیم و تربیت تأثیر 
مســتقیمی روی جوانان و نوجوانان و ســایر 
اقشــار جامعه دارد.  برهمین اســاس باید به 
دنبــال راهکاری بود که ســیگار را از دســت 
فیلم نامه نویســان ایرانی خــارج کرد و حداقل 
این تبصره را در ذهنشــان جــای انداخت که 
بیهوده و از ســر خالی نبودن عرصه، ســیگار 
دســت شخصیت هایشــان ندهند و همچنین 
خــواه بــرای نمایش تیپ روشــنفکری و چه 
برای نمایش فقر و تنگدســتی به سراغ  نماد 
دیگری به جز دخانیات بروند. راهکاری که اگر 
به ســراغش بروند هم برای فیلم هایشان مفید 
اســت و هم در طوالنی مدت به نمایش هر چه 

کمتر دخانیات بر پرده نقره ای می انجامد.

برش
شوخی های جنسی و مبتذلی که در 
برخی فیلم ها دیده می شود، اصالً 
نیست.  ایران  سینمای  شایسته 
فروپاشی  و  طالق  خیانت،  موضوع 
از  قابل توجهی  سهم  هم  خانواده 
را  پرده  روی  فیلم های  محتوای 
تشکیل می دهند که مسئله سیگار 
سیگار  نمایش  حتی  و  کشیدن 
کشیدن زنان، در برابر این معضالت 
در رده های پایین تر قرار می گیرند 

تمام آنچه باید درباره مسائل اکران فیلم ها دانست

همه راه ها به قرعه کشی ختم می شود
ســیدمحمدمهدی  ســینما  و  ســیما   
طباطبایی نژاد در گفت وگویی ابعاد و مســائل 
اکران قرعه کشــی را از شــیوه تــا اکران های 
مناســبتی و توقیفی بیان کرد و به حواشــی 
پیــش  آمده پاســخ داد.موضوع قرعه کشــی 
فیلم های سینمایی کشور در ابتدای امسال و با 
تشکیل جلساتی میان رئیس سازمان سینمایی 
و برخی از سینماگران و مدیران سینمایی آغاز 
شــد. موضوعی که از همان ابتدا بحث برانگیز 
بــود و برخی موافق و برخی مخالف آن بودند. 
ایــن روند پــس از چند ماه با خبر تشــکیل 
جلسات دیگر میان رســانه ها خبرساز شد تا 
اینکه در هفته ای که گذشــت و پس از اتمام 
جشنواره فیلم فجر بار دیگر با جدی  شدن این 
شیوه جدید اکران فیلم های سینمایی در صدر 

اخبار سینمایی قرار گرفت.
موضوعی که اما و اگرها و شــایعات درباره آن 
فراوان است و هر روز نیز خبر جدید غیرموثقی 
دربــاره آن چــه در فضای مجــازی و چه در 
روزنامه ها منتشر می شود. »سیدمحمدمهدی 
طباطبایی نژاد« معاونت نظارت و ارزشــیابی و 
همین  طور از اعضای شــورای اکران نوروزی 
سینماهای کشور در گفت وگویی با خبرگزاری 

تسنیم به انتقادات پاسخ داده است. 

 سبدهای رنگارنگ برای قرعه کشی
این مدیرســینمایی درباره شــیوه قرعه کشی 
گفت: قرعه کشی در ســه سبد کمدی، عام و 
سایر انجام خواهد شد. سبد عام سبدی است 
کــه فیلم های پرفروش در آن قرار می گیرند و 
سبد سایر ســبد فیلم های کم فروش فرهنگی 
سینمای ماست. شورای پروانه نمایش سازمان 
ســینمایی اساســاً امکان دارد پروانه نمایش 
ســینمایی به برخی از فیلم هــا ندهد و آن را 
مناسب گروه هنروتجربه بداند. مبنا این است 
کــه این فیلم ها در هیچ  کدام از این ســبدها 

اکران نمی شوند.
شــورای پروانه نمایش امکان دارد به برخی از 
فیلم ها پروانه نمایش برای سینما ندهد و آن 
را مناسب شبکه نمایش خانگی بداند. طبق بند 
دستورعمل شــورای پروانه نمایش، این شورا 
اجازه دارد در مورد اکران یا عدم اکران فیلمی 
که دارای پروانه ســاخت سینمایی است برای 

اکران در سینماهای کشور تصمیم بگیرد.
پس نگرانی که برخی از ســینماگران ما چه 

تهیه کننــده و دفاتر پخش و یا ســینماداران 
مبنی بر اینکه امــکان دارد فیلمی که فروش 
چندانی نداشــته باشــد و در ســینما اکران 
شــود و جای فروش فیلم های دیگر را بگیرد، 
بی مورد است، زیرا تمام فیلم هایی که مناسب 
اکران در گروه هنرو تجربه  یا مناســب شبکه 
راه  نمایش خانگی هستند، اصاًل در قرعه کشی 

پیدا نمی کنند.

 وضعیت بد سال گذشته نباید تکرار شود
وی در ادامــه افزود: ما 
برای وضعیت نمایش و 
چند  فیلم هــا  اکــران 
وضعیت بیشتر نداشتیم. 
یا همین وضعیت بدی 
کــه در ســال جاری 
داشتیم، چه اتفاقی افتاد؟ ما در چند ماه سال 
اصاًل فیلم خوبی نداشــتیم، اما از سوی دیگر 
در برخی از ماه های ســال چنــد فیلم خوب 
پرفروش داشــتیم، یا مثاًل در همین ســه ماه 
پاییــز پنج فیلم کودک و نوجــوان با یکدیگر 
اکران شــد و نتیجه آن نابــودی فروش فیلم 
بسیار ارزشــمند »آخرین داســتان« بود. اگر 
بخواهیم این موضوع را به حال خود رها کنیم 
تا سرگروه های سینمایی هر طور که بخواهند 
تصمیــم بگیرند به وضعیت بدی که در ســال 
جاری با آن مواجه بودیم، می رســیم.ما برای 
حل این موضوع باید یا یک شورایی تشکیل 
می دادیم که مرکب باشــند از تهیه کننده و 
پخش کننده و سینمادار که اکران را ببندند، 
اما این شورای فرضی باز این مفسده  را دارد 
که عــده ای متقاضی اند و عــده ای مدام در 
حال پیگیری اکران فیلمشــان هستند و در 
کل وضعیت آشــفته ای دارند.راه دوم این بود 
که خود شورای صنفی نمایش اکران فیلم ها 
را بــا انتخاب خــود و ســرگروه ها به  عهده 
داشته باشــد، اما در آن صورت سرگروه های 
سینمایی نیز دچار مشکالتی می شدند مانند 
اینکــه »کدام فیلم به ما داده می شــود؟« و 
برخی از فیلم ها نیــز از اکران بازمی ماندند و 
کاًل مشــکالتی که در حالت اول داشتیم باز 

عاید حالت دوم نیز می شد.
راه حل سوم ما این بود که نظام اکران مبتنی 
بر قرعه کشی مهندسی  شده به  معنای معقول 
آن نه دخالت در قرعه کشی طراحی شود. مثاًل 

درباره قرعه کشــی ســبد کمدی، ما دو گونه 
کمدی پرفروش و ســنگین و ســبک داریم. 
قرعه کشــی کمدی های پرفروش با هم انجام 
نخواهد شــد بلکه به  صورت انتخابی در طول 

سال تقسیم می کنیم. 
مثاًل اکــران فیلم »خوب، بد، جلف« در نوروز 
اســت، اما اکران فیلم انفرادی برای عید فطر 
اســت. حاال درباره اکــران فیلم های کمدی 
ســبک تر در صورتی کــه به  تعداد نباشــند 
قرعه کشی انجام نخواهد شد، اما اگر به  تعداد 
باشند قرعه بینشان خواهیم انداخت و به  قید 
قرعه یک کمدی برای یک ســرگروه انتخاب 
می کنیــم، یک کمدی ســبک کــه فروش 
فیلم های دیگر را تخریب نکند. به  عنوان مثال 
اگر اکــران »خوب بد جلف« همراه با انفرادی 
باشد، شاید اکران یکدیگر را تخریب نکنند، اما 

قطعاً به فروش فیلم های دیگر لطمه می زنند.

در شیوه جدید فقط قرعه کشی 
وجود ندارد

در ایــن حالت ما ترکیب قرعــه و انتخاب را 
می گذاریــم و فیلم اصلی کمــدی را انتخاب 
می کنیــم و با قرعه فیلم  ســبک تر کمدی را 
به سرگروه های سینمایی می دهیم و دو فیلم 

سبد کمدی را می بندیم.
در ســبد دوم فیلم های پرفــروش اجتماعی 
که شــورای صنفی نمایش آن ها را پرفروش 
تخمین زده نیز رویه به همین صورت است که 
از میان فیلم ها دو فیلم را با قرعه کشی انتخاب 
می کنیم و به دو ســرگروه دیگر می دهیم. در 

اینجا ما با چهار فیلم کمدی و اجتماعی بیشتر 
سینماهای کشور را پر کرده ایم و می ماند سه 
فیلم دیگــر فرهنگی ما که امکان دارد فروش 
خوبی نداشــته باشــند، اگرچه ارزش باالیی 
دارنــد. ایــن فیلم ها پیش بینی می شــود که 
فروش و مخاطب خوبی نداشــته باشــند، اما 
این فقط یک پیش بینی اســت و امکان دارد 
که پیش بینی ما درست از آب درنیاید. اما در 
هر دو حالت هیچ اتفاق بدی برای این فیلم ها 
نخواهد افتاد. آن هــا دو هفته نمایش خود را 
می گیرند و بین ســه تا ســرگروه سینمایی 
تقسیم می شوند و سرگروه ها موظفند آن ها را 

مانند چهار فیلم دیگر نمایش دهند.
اگــر آنان کف فروش  را پر کردند می توانند به 
اکــران خود ادامه دهند. ایــن همان احتمال 
است که امکان دارد فیلمی بتواند کف فروش 
خود را پر کنــد و به فروش خود ادامه دهد و 

سینماهای بیشتری را نیز جذب کند.
پس این شــیوه جدید اکــران از چند مزیت 
برخوردار است. نخست اینکه سینمای ایران 
همواره از یک تنظیم فروش برخوردار اســت 
و چهــار فیلمی را که مخاطب بپســندد، بر 
پرده ســینما دارد. دو، همواره فیلم فرهنگی 
روی پــرده دارد و عالقه منــدان ســینمای 
فرهنگی می توانند فیلم های مورد عالقه خود 
را در ســینما ببینند. ســه اینکه اگر فیلمی 
بخواهــد روی پــرده بماند بایــد از تبلیغات 
و برنامه رســانه ای بهتری برخوردار باشــد، 
در غیراین صــورت در ســرگروه تــا بیش از 
دو هفتــه و در زیرگــروه حداکثر اگر از یک 

هفته گذشــت می تواند حذف شود. پس در 
عین اینکه قرعه کشــی وجــود دارد، رقابت 
هم هســت، ضمن اینکــه تمام ســینماها، 
پردیس هــا و کســانی که عضو ســرگروه ها 
نیستند می توانند از میان این هفت فیلم هر 
کدام را کــه بخواهند انتخاب کنند و همواره 
سینماداران چهار فیلم پرفروش برای انتخاب 

در اختیار دارند.

 برنامه ریزی برای اکران های مناسبتی
طباطبایی نژاد درباره اکران های مناسبتی مانند 
ایام ماه مبارک رمضان و محرم گفت: همان طور 
که گفتم موضوع انتخاب نیز یکی از روش های 
ماســت که در صورت ضرورت می توانیم از آن 
استفاده کنیم. مثاًل برای ایام محرم، ماه مبارک 
رمضان و یا ایام دفاع مقدس فیلم هایی که با فضا 
و مضمون آن ایام نســبت دارد می تواند با نظر 
شورای صنفی نمایش خارج از قرعه کشی وارد 
اکران شود. یا بر عکس فیلمی که قرعه اش زمانی 
درآمده که مناســب با آن ایام نیســت، با نظر 
شــورای صنفی نمایش از اکران خارج می شود 
و برای ایام مناســبتی خود برای سرگروه خود 
اکران خواهد شد یا در نهایًت با قرعه  کشی برای 

سرگروه خود اکران خواهد شد.

 فیلم هایی که خیلی وقت است 
منتظرند، چه می شوند؟

وی در پاســخ به پرســش خبرنگار تســنیم 
درباره اکران فیلم هایی که از ساخت آنان دو 
سال می گذرد و هنوز نتوانسته اند وارد اکران 
شــوند، گفت: برای اکران نوروز تمام فیلم ها 
بایــد نو و متقاضی جشــنواره فجر باشــند. 
فیلم هایــی که از دو ســال پیش هنوز اکران 
نشده اند فقط می توانند در گروه آزاد نمایش 
داده شــوند. اکران گروه آزاد هم قرعه کشی 
نیســت، باید حداقــل ۶ قرارداد ســینما و 
حداکثر 1۵ تا آمــاده کنند و در نوبت اکران 
قرار بگیرند. فیلمی که دو سال است نتوانسته 
اکران شــود چطور می تواند فــروش خوبی 
داشته باشد تا بخواهد وارد چرخه قرعه کشی 
شــود؟ آن فیلم نتوانسته در دو سال مشتری 
خــود را پیدا کند و حاال هــم نمی تواند وارد 
قرعه کشــی شــود، اما فیلمی که کمتر از دو 
سال است که از ساخت آن می گذرد می تواند 

وارد قرعه کشی شود.

گزارش اکران

چرا نمایش سیگار کشیدن زنان و مردان در فیلم های ایرانی زیاد شده است؟

دود سیاه روی پرده سفید 
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