
محاسنش از معایبش بیشتر#
بعد از انتشــار خبر گشــایش اقتصادی 
از ســوی دولت و اینکه قرار اســت طرح 
پیش فروش نفت به مردم به اجرا گذاشته 
شــود، واکنش های متفاوتــی را از طرف 
موافقان و مخالفان این طرح شاهد بودیم. 
حاال هم عــزت اهلل ضرغامی به این ماجرا 
واکنش نشان داده و در توییترش نوشته 
اســت: »طرح پیش فروش نفت به مردم به شرط اجرای خوب، محاسنش از 

معایبش بیشتر است.
باال بردن انتظارات از نتایج ملموس امثال این طرح ها برای گشایش در زندگی 
مردم کار نادرستی است. مشاوران رسانه ای رئیس جمهور تذکر دهند تا مبادا 

کوه موش بزاید«!

چه جوری؟#
از وقتی که اعالم شد 120 گیگ اینترنت 
رایــگان روی ســیم کارت های رایتل به 
خبرنــگاران تعلق می گیــرد تا وقتی که 
همــراه اول پا پیش گذاشــت و گفت به 
جای 120 گیــگ، 200 گیگ اینترنت 
هدیه می دهد هنوز خبرنگاران در فضای 
مجازی، این ماجرا را رها نکرده اند. کاربری 
در توییتر نوشته: »وزارت ارتباطات اینترنت رایگان را به خبرنگارانی داده که 
پارسال خبرنگار بوده اند...انگار از پارسال تا حاال خبرنگاری به رسانه ها اضافه 
نشده... چه جوری به این جمع بندی رسیدند که فقط به خبرنگاران پارسالی 

اینترنت رایگان بدهند؟«

تونل زیرزمینی #
بعد از انفجار بیروت، تونل های زیرزمینی 
نیــز در محل انفجار کشــف شــد! این 
دستاویز خوبی بود تا خیلی از جریان های 
ضــد مقاومت، علیه حــزب اهلل تبلیغات 
راه بیندازنــد و توی بوق و کرنا کنند که 
لبنان در بیشترمناطق بیروت،  حزب اهلل 
تونــل زیرزمینــی احداث کرده اســت. 
کانال تلگرامی رزنانس نوشــت: »بررسی 
وضعیت محل انفجار بندر بیروت نشان می دهد تونل های کشف شده در این 
منطقه، راهرو های زیرین سیلوهای گندم است.  ای کاش یکی از این احمق ها 
می پرسید: حزب اهلل دم بندر تونل به کجا بزند؟ به دریا یا چند صد کیلومتر 

آن ورتر که مرز فلسطین اشغالی وجود دارد؟« 

دستیار نسل ُکشی#
البتــه دربــاره جانشــین »هــوک« و 
دســته گل هایی که تا امــروز به آب داده 
در این چند روز گذشــته رسانه ها خیلی 
نوشته اند. اما این دسته گل »الیت ایبرامز« 
را هــم از قول یک کارشــناس مســائل 
سیاســی بخوانید. فؤاد ایزدی در توییتر 
نوشت: »گزارش سایت حقوقی آمریکایی 
درباره »وکیل مدافع تغییر رژیم« که اخیراً رئیس جدید »گروه اقدام ایران« 
شد: الیت ایبرامز در واشنگتن مشهور به »دستیار نسل کشی« است، به خاطر 
همــکاری با حکومت وقت گواتماال در اوایــل دهه ۸0 میالدی که منجر به 

قتل عام 200 هزار سرخپوست بومی شد«.

 محمد تربــت زاده فضای مجازی ایــن روزها خیلی 
پیچیده تر از چیزی که فکرش را می کنیم، شــده است. 
فضایی که در ابتدا قرار بود فقط اوقات فراغتمان را پر کند، 
مدت زمان زیادی است که تبدیل به یکی از اولویت های 
اصلی زندگی مان شده است. این روزها خیلی ها در فضای 
مجازی کسب و کار راه می اندازند و به راحتی آب خوردن 
پول در می آوردند، خیلی ها برای خودشــان اسم و رسم 
دست و پا می کنند و خیلی ها هم البته استفاده های عجیب 
و غریب تــری از این فضا می کننــد. فضای مجازی امروز 
می تواند به راحتی روی سیاست های جهانی تأثیر بگذارد، 
اقتصاد کشــورها را زیر و رو کند و جنبش های اجتماعی 
راه بیندازد. هرچند در ابتدا لیدرهای جنبش های مجازی 
مجبور بودند دســت به دامن اعضای شبکه های مجازی 
شــوند، اما به مرور زمان این وابستگی از بین رفت و این 
افراد حاال خیلی راحت می توانند به کمک حســاب های 
کاربری جعلی و روبات ها، به هدفشــان برســند. در این 
میان تشخیص حساب های کاربری واقعی از حساب های 
جعلی تبدیل به یکــی از اصلی ترین دغدغه های کاربران 
فضای مجازی شــده است. اگر شــما هم تابه حال برای 
تشخیص حســاب های جعلی از حساب های واقعی دچار 
مشکل شده اید، حتماً ادامه مطلب را بخوانید تا از این به 
بعد راحت تر حساب های کاربری جعلی را شناسایی کنید.

بازی با ذهن افراد#
به طور کلی دو نوع حساب کاربری جعلی در فضای مجازی 
وجود دارد. حساب های جعلی نوع اول معموالً مربوط به 
چهره های شــاخص مانند هنرمندان، فوتبالیست ها و... 
می شــوند. اگرچه این روش ســاخت حســاب جعلی با 
اقدام های امنیتی شبکه های اجتماعی و همچنین افزایش 
آگاهی مخاطبان، مدتی اســت که منسوخ شده اما با این 
حال بازهم به صورت محدود در بستر شبکه های اجتماعی 
دیده می شود. روش ساخت این حساب های جعلی به این 
صورت اســت که عده ای با هدف باال بردن مخاطبان یک 
صفحه و سپس فروش آن به قیمت های هنگفت، صفحه ای 
به نام یک سلبریتی می سازند و خودشان را به جای او جا 
می زنند. شاید از نظر شما فعالیت این دسته از حساب های 
جعلی اهمیتی نداشته باشند، اما بد نیست بدانید که این 
حساب های جعلی می توانند به راحتی باورهای عمومی را 
تحت تأثیر قرار دهند و با ذهن افراد بازی کنند. نمونه اش 
در ماجرای شــیوع کرونا که چندین صفحه  جعلی با نام 
چهره های شاخص شروع به تبلیغ  داروهای دروغین کرونا 
کردند و عالوه بر کالهبرداری از مردم، جان و سالمت  آن ها 

را هم به بازی گرفتند.

شک نکنید#
حاال سؤال اینجاست که چطور باید این حساب های جعلی 
را شناسایی کنیم؟ خیلی از شبکه های مجازی و شرکت های 
وابسته تالش دارند با توســعه نرم افزارهای مناسب جلو 
پرورش حساب های تقلبی را بگیرند. شرکت هایی مانند 
فیس بوک و توییتر با افزایش محدودیت های خود سعی 
می کنند فعالیت های عجیب کاربران را تحت نظر بگیرند و 
برنامه نویسان دیگر نیز با ساخت نرم افزارهای نظارتی میزان 

فعالیت کاربران را کنترل می کنند.
با وجود ایــن اما بازهم مواردی وجــود دارند که از تمام 
فیلترهای شــبکه های اجتماعی عبور کــرده و موفق به 
ساخت حساب جعلی با نام اشخاص مشهور می  شوند. برای 
شناسایی این حساب های جعلی اما یک الگوی خیلی ساده 

وجود دارد که تقریباً همیشه کارآمد است.

افــراد محبــوب و مشــهور در فضای مجازی، بیشــتر 
دنبال کننده دارند تا اینکه خود افراد را دنبال کنند، تعداد 
افرادی که این اشخاص دنبال می کنند معموالً از 10 درصد 
تعداد دنبال کنندگانشان نیز کمتر است. برای مثال حسابی 
با چند میلیون دنبال کننده تنها چندصد نفر کاربر را دنبال 
می کند. هرحسابی که از این الگو پیروی نمی کرد، شک 

نکنید که قصد فریب دادن شما را دارد.

کمی دشوار است#
دســته دوم از حســاب های جعلی که این روزها عمده 
محتوای دروغین در شبکه های اجتماعی را تولید می کنند 
متأســفانه روز به روز بیشتر از گذشته در فضای مجازی 
تکثیر می شوند. این حساب های جعلی یا توسط روبات ها 
اداره می شــوند و یا دنبال کنندگان خودشان را از طریق 
روبات های برنامه نویســی شده، خریداری می کنند. شاید 
از نظرتان وجود این دسته از حساب های جعلی هم زیاد 
توفیری به حالتان نداشــته باشد، اما بد نیست بدانید که 
همین حساب ها، به راحتی توفان توییتری راه می اندازند، 
به فضای سیاسی کشور جهت می دهند یا مطالبه خاصی 
را به عنوان مطالبه عموم جامعه مطرح می کنند. بسیاری 
از کمپین های سیاسی مجازی به وسیله همین روبات های 
مجازی اداره می شوند. تشخیص این حساب های جعلی از 
حســاب های واقعی اگرچه کمی دشوار است، اما با کمی 
دقت به راحتی می شــود حسابشــان را از کاربران واقعی 

فضای مجازی جدا کرد.

1/5 تا 3 درصد#
برای تشخیص حســاب های کاربری جعلی کافی است 
نگاهی دقیق به این حساب ها بیندازید تا بتوانید ایرادهای 
موجــود در هر حســاب را به راحتی پیــدا کنید. حتی 
حرفه ای ترین حساب های تقلبی و روبات ها هم ایرادهای 
واضحی دارند که شناسایی آن ها کار سختی نیست. باشگاه 
خبرنگاران جوان بخشی از این ایرادها را که حداقل یکی 
از آن ها در حساب های کاربری جعلی وجود دارد، معرفی 

کرده که در ادامه آن ها را می خوانید.
حساب های کاربری معتبر معموالً الگو های مشابهی دارند. 
مثالً اینکه تعداد دنبال کنندگان آن ها با میزان افرادی که 
دنبال می کنند نزدیک است. این افراد همچنین تعامل بهتر 
و بیشتری با کاربران دارند، یعنی جواب کامنت های شما 
را می دهند یا اگر به آن ها پیام شخصی بفرستید، به زودی 
پاسخ دریافت می کنید. اما در مقابل حساب های معتبر، 
کاربران تقلبــی قرار دارند که الگوی مناســبی را دنبال 
نمی کنند، این حســاب ها معموالً تعداد زیادی از کاربران 
را دنبال می کنند و با حســاب های کاربری دیگر تعامل 
خاصی ندارند. البته باید به این نکته توجه کنید که تمامی 
حساب هایی که چنین ویژگی هایی دارند روبات نیستند 
پس بهتر است برای شناسایی کامل حساب های جعلی، 
سراغ مراحل دیگری هم بروید.  به طور کلی حدود 1/5 تا 
3 درصد از اعضای حاضر در حساب های کاربری، با صاحب 
آن تعامل مداوم دارند. یعنی پســت ها را الیک می کنند، 
کامنت می گذارند، پیام می فرســتند و... به عنوان مثال 
کاربری که 10 هزار دنبال کننده دارد در حداقل ترین حالت 

ممکن باید هر پستش حدود 300 الیک دریافت کند. 
اگر حساب کاربری ای سراغ دارید که کمتر از 1/5 درصد 
تعامل با دنبال کنندگانش دارد، به احتمال خیلی زیاد با 
یک روبات یا یک حســاب کاربری جعلی طرف هستید. 
البته این نکته را هم فراموش نکنید که درصد باالی تعامل 
هم می تواند مشکوک باشد. یعنی یک حساب کاربری که 

بیش از 30 یا 40 درصد تعامل با مخاطبانش دارد، احتماالً 
این تعامل را به وسیله روبات های برنامه نویسی شده انجام 

می دهد.

عکس های گول زننده#
نکته بعدی برای شناسایی حساب های جعلی آن است که 
این حساب ها معموالً به صورت لحظه ای افزایش فعالیت 
می دهند. مثالً در عرض یک روز تعداد دنبال کنندگانشان 
به شکل چشــمگیری افزایش پیدا می کند. در حالی که 
حســاب های کاربری واقعی در بازه زمانی کوتاه، معموالً 
رشد چشمگیری در افزایش مخاطب ندارند. عالوه بر این، 
اشخاصی که حساب کاربری تقلبی می سازند معموالً وقت 
زیادی برای طبیعی نشان دادن این حساب ها نمی گذارند. 
بخش توضیحات و معرفی این حســاب ها اغلب خالی و 
بدون هیچ معرفی خاصی اســت. تصاویر نمایه و پروفایل 
این حساب ها نیز گاهی اوقات خالی و بدون جزئیات است. 
پیش می آید که این حســاب ها نیز از تصاویری برای قرار 
دادن در حساب خود استفاده کنند، اما عکس بارگذاری 
شده معموالً تصویری مشــهور و یا گول زننده است که 

می توان عدم طبیعی بودن آن را تشخیص داد.

روبات های هوشمندتر#
امــا بعضی اوقات پیش می آید که یک حســاب کاربری 
جعلی، تمام موارد باال را رعایت می کند تا شــک شــما 
برنینگیزد. اما نگران نباشید چون بازهم راهی برای شناخت 

این دسته از حساب های جعلی وجود دارد. 
روبات های هوشمندتر و کاربرانی که وقت بیشتری روی 
حســاب های تقلبی می گذارند، سعی می کنند با جذب 
نظرات حساب خود را معتبر نشان دهند. نکته واضح درباره 
غیــر واقعی بودن این نظرات آن اســت که این اظهارات 
معموالً مشابه و تکراری هســتند. کاربرانی که برای این 
اشخاص نظر می دهند تنها از شکلک استفاده می کنند یا 

اینکه نظری بی ربط می دهند.

از آن طرف بوم نیفتید#
آخرین نکته ای که باید برای شناسایی یک حساب کاربری 
جعلی به آن توجه کنید، این است که حساب های کاربری 
واقعی در شــرایطی می تواننــد مخاطب جذب کنند که 
فعالیت پیوسته داشته باشند. اگر کاربری در فضای مجازی 
دیده شــود که هزاران دنبال کننــده دارد، اما تنها تعداد 
محدودی پســت منتشر کرده، نشان می دهد که حساب 
کاربری او احتماالً جعلی اســت. البته دقت داشته باشید 
برخی حساب های کاربری جعلی پست های زیادی دارند، 
اما محتوای منتشر شــده توسط آن ها کامالً بی سر و ته 
اســت. مثالً در یکی از پست هایشان فیلم های خنده دار 
منتشر می کنند و در پست بعدی تصویری از یک منظره 
بارگذاری می کنند! مطمئن باشید چنین حساب کاربری ای 
معتبر نیست و روباتی در پشت آن قرار دارد که بر اساس 

الگوریتم های تعریف شده پست می گذارد.
احتماالً حاال و پس از خواندن این مطلب خیلی راحت تر 
می توانید حســاب های کاربری جعلی را از حســاب های 
کاربری واقعی تشخیص دهید. البته حواستان باشد اگرچه 
وسواس داشتن در ارتباط با محتوای منتشر شده در فضای 
مجازی خوب اســت و به شما کمک می کند تا به راحتی 
تحت تأثیر موج  های ایجاد شــده در فضای مجازی قرار 
نگیرید، ولی باید دقت کنید که از آن طرف بوم هم نیفتید و 
همه کاربران و همه اعضای کمپین های مجازی را به چشم 

روبات های مجازی نبینید!

خداییش 20 برابر؟

فؤاد آگاه: ماجرای »منبعی که نخواســت نامش فاش شود« را که هنوز 
یادتان نرفته؟ همان منبع ناشناسی که هفته قبل طی یک تماس تلفنی 
با بی بی سی فارسی مدعی شد آمار مرگ و میر کرونایی ها در ایران خیلی 
بیشــتر از آن چیزی است که مســئوالن می گویند. احتماالً پس از اینکه 
کاربران فضای مجازی برای ماجرای منبع ناشــناس بی بی سی در فضای 
مجازی جوک ساختند، مسئوالن این شبکه این بار خواسته اند از قول یک 
منبع موثق و شــناخته شده، آمار فوتی های کرونا در ایران را باالتر ببرند! 
در راســتای همین تالش بود که روز گذشته بی بی سی خبر جدیدی را از 

قول منبعی جدید منتشر کرد. 
یعنی خبر جوری بود که با حساب و کتاب بی بی سی، مو الی درز صحت 
و سقمش نمی رفت. منبع خبر این بار عضو ستاد مقابله با کرونا بود. برای 
همین هم می توانســت آمار فوتی های کرونا را آن قــدر باال ببرد که اگر 
بخشــی از آن تکذیب شــد، مقدار باقیمانده باز هم از آمار و ارقام رسمی 
وزارت بهداشت باالتر باشد! منبع موثق بی بی سی »محمدرضا محبوب فر« 
نام داشت و در یکی از روزنامه ها میزان کشته شدگان بر اثر کرونا در ایران 

را 20 برابر آمار رسمی دانسته بود!
البته االن مشــکل، آمار و افشــاگری 20 برابری نیست. این هم که فرد 
مدعی متخصص و پزشــک نیســت به کنار، بلکه مشکل این است ستاد 

مقابله با کرونا، عضوی به نام »محمدرضا محبوب فر« ندارد! 
کیانوش جهانپور نیز در واکنش به این ماجرا نوشــته است: »رسانه های 
ضدانقالب... رسانه ۷0 ساله بی بی سی، اینترنشنال و البته برخی رسانه ها 
و ســایت های خبری دیگر، بد نیست قبل از درج مصاحبه با افراد شیرین 
عقل، حداقل یک بار نام طرف را در اینترنت جست وجو کنید و این همه 
مشاغل و تخصص های ساختگی و... اختراع نکنید...مایه شرمساری است 

به خدا«! 
بی بی ســی فارســی و منابع موثقش البته پیش از این کمی با انصاف تر 
بودنــد! یعنی به جــز ادعای آمــار 20 برابری مبتالیان کــه محبوب فر 
بــه روزنامه جهان صنعــت گفته بود، منابع ناشــناس دیگر در نمودارها 
و جدول هایــی کــه بی بی ســی آن ها را منتشــر می کرد، تــالش کرده 
 بودنــد آمــار منتشــر شــده رســمی را یک ســوم فوتی هــای واقعی 

قلمداد کنند. 
نکته دیگری هم که در این ادعا مطرح شــده این بود که مســئوالن یک 
ماه دیرتر و به دلیل 22 بهمن و انتخابات مجلس شــورای اسالمی اولین 
نمونه های مثبــت را اعالم نکردند. البته همین حاال اگر پیشــینه اخبار 
کرونایی آن روزها را بررســی کنید در تاریخ 30 بهمن 139۸ خبر مثبت 
اعالم شدن تســت دو نمونه مشکوک به کرونا در قم، روی خبرگزاری ها 
دیده می شــود. یعنی دو روز مانده به برگزاری انتخابات. درضمن یادمان 
نرود که آن روزها وضعیت دستگاه های بهداشتی و درمانی کشور از حیث 
دسترســی به کیت تشــخیص و... مثل االن نبوده و کمبود وجود داشته 

است. 
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ورزشورزش
برگشتن استراماچونی غیرممکن است

 مذاکره آنی
برای نیمکت  آبی!

در کشورهای دیگر به قهرمان پاداش های نجومی می دهند

 ۲۰ میلیارد؛ 
ضرر پرسپولیس از قهرمانی!

  گفت وگو با محمدهادی کریمی، کارگردان فیلم »پسرکشی«

مخاطب ایرانی، قصه ایرانی می خواهد

جانت را دودستی بچسب!
رقیه توسلی: بعضی جمله ها را باید با طال نوشت، قاب کرد به دیوار.

یکی اش همین؛»دلخوشی ها را پیدا کن«
توی ماشین منتظرم. نانوایی شلوغ اســت. 90 درصد ماسک زده اند، 5 درصد 

دستکش را هم لحاظ کرده اند.
شاگرد نانوا از زمره کارگران نظیف گشاده روست. از آن کمیاب ها. اصالً کیفیت 
متوسط نان اینجا را آدم هی می بخشد به اخالق معرکه او. و باز از هر نقطه شهر 

دلش می کشد بیاید پای تنور این مغازه بایستد.
نان آماده نیســت. مادربزرگی با نوه جوانش گپ زنان از صف جدا می شــوند و 

می رسند حوالی من.
نوه: خب به تعداد انگشت های دست هم بشمرید، به خدا قانع می شوم من.

مادربزرگ: همین عزیزانی که ماسک زده اند، اولی اش... آقای افشار مگه ۸0 هزار 
تومان تخفیف نگذاشت پای گلدان ها، اینم یکی دیگر... جانم بگوید برای تو که 
چــرا راه دور، همین اکرم خودمان. دیروز چهار تا کیک نپخت نداد زهرا تزئین 
کند برای جشــن... مادر به نظرم اشکال از عینک شماست، عوضش کن بلکه 

مهربونی های دوروبرتو دیدی.
عینکم را برمی دارم و دستمال می کشم و غنج می رود دلم. شاد می شوم. انگار 
»خانجان« از ســفر برگشته باشد. حرف هایش را آویزه می کنم و دوباره که به 
نانوایی خیره می شوم. نیستند، رفته اند. نانشــان را خریدند و غیب شدند. اما 

دمشان گرم که نان تلنگرداری هم توی سفره من گذاشتند.
می گردم. مادربزرگ راست می گوید. نباید از کنار خوشبختی های امروز، ساده رد 

شوم. دلخوشی ها را می چینم دوروبرم. »الحمدهلل« ورد زبانم است.
دیدن خانوم همسایه قدیمی و رسیدن به شماره همبازی کودکی 

قطع نشدن برق 
نوبرانه گالبی باغ که باباعبداهلل ترک موتورش آورد برایم

درآوردن پاک سمن از مچ دستم 
سقوط فنجان کف آشپزخانه و لب پر نشدنش، نشکستنش

تماشای عکاسی تبلیغاتی »آفرینش« از بستنی های وسوسه انگیز شرکت
دیدن همین مادربزرگ بدل خانجان 

همین خرید نان از نانوایِی نظیِف خوشروِی شهر
پی نوشت: حیف شد... کاش نانی هم من می گذاشتم توی سفره آن ها. مثاًل 
توی چشم نوه عینک دار ُزل می زدم و می گفتم توی ۸ میلیارد انسان روی کره 

زمین، »خانجان« یک دانه است. جانانت را دودستی بچسب!

جهانبخش در گفت و گو با قدس:

وقت جدایی از برایتون نیست

دروغ های حقیقی

روزمره  نگاری

 چگونه حساب های کاربری جعلی و روبات ها را  چگونه حساب های کاربری جعلی و روبات ها را 
در فضای مجازی شناسایی کنیم؟در فضای مجازی شناسایی کنیم؟

لشکر فیک های مجازیلشکر فیک های مجازی شنبه 21 مرداد 1399 
سه 
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حمیدرضــا عرب: یکــی از بازیکنانی کــه در ماه های 
اخیرعملکرد کم نوســانی در استقالل داشته علی کریمی 
اســت. هافبکی که تالش کــرده درعملیات هجومی و در 

دفاعی  کمک حال مربیان اســتقالل کارهای 
 . شــد کریمی در پایان این فصل با

قراردادش با اســتقالل 
بــه پایان می رســد و 
به ســبب تأثیرگذاری 
که همــواره در ترکیب 
هواداران  داشته  تیمش 
اســتقالل را بابــت 
یــی  ا جد

احتمالی اش نگران کرده اســت. کریمی اما دوست دارد در 
استقالل بماند و همچنان بازیکن این تیم باشد. شاید همین 
سیگنال برای مدیران باشگاه استقالل که هنوز هیچ تماسی 

برای تمدید قرارداد با کریمی نداشته اند کافی باشد.

باالخره با استقالل قرارداد تمدید کردی؟س
هنوز نه. من منتظرم باشــگاه تماس بگیرد و برای تمدید 

قرارداد به باشگاه بروم. 

چند روز پیش در باشــگاه بودی که خبرهایی از س
نشســت تو با مدیران باشگاه به بیرون درز کرد که 
جای شگفتی هم داشــت. گفته می شد برای گله از 

کادر فنی به باشگاه رفتی.
برخی خبرها واقعاً تأســف آور است. من آن روز به باشگاه 
رفتم تا برگه مالیاتی ام را بگیرم. هیچ هدف دیگری پشــت 

این نشست نبود. 
نمی دانــم چرا بعضی ها این حواشــی را ایجاد می کنند. 
من رابطه خوبی با آقا فرهاد دارم. ایشان از اسطوره های 
باشگاه استقالل هستند و من مشکلی با او ندارم و تالش 
می کنم بهترین عملکرد را داشــته باشم. آقای مجیدی 
تازه کارش را شــروع کرده و ما به عنــوان بازیکن باید 
تالش کنیم  درکارش موفق شــود. از این خبرها تعجب 
می کنم. نه، اصاًل چنین چیــزی صحت ندارد ومن این 

شایعات را تکذیب می کنم.

درباره ماندنت در استقالل چه چیزی بنویسیم؟س
بنویسید هر وقت باشگاه با من تماس گرفت و از من خواست 
برای تمدید بروم حتماً به باشگاه مراجعه می کنم. در حال 
حاضر از قرارداد من با باشگاه چیزی باقی نمانده و به زودی 
بازیکن آزاد می شــوم. اگر باشگاه صالح بداند و در فهرست 
باشــم با من تماس می گیرند و اگر نباشم باید فکر دیگری 

کنم. 

مبالغی که طلب داشتی را گرفتی؟س
هنوز بخشــی از آن مانده و امیدوارم زودتر با من تســویه 

حساب کنند.

بازی با سپاهان یکی از چالش های بزرگ شما بود. س
درباره این بازی صحبت کن.

خب، همان طور که می دانید من روزگاری بازیکن سپاهان 
بودم. آن ها ساختار باشگاهی خوبی دارند و یکی از تیم های 
مدعی محسوب می شوند. ما بازی سختی با این تیم داشتیم 
به خصوص اینکه مهره های کلیدی ماهم غایب بودند. البته 
آن ها آمده بودند تا باخت در لیگ را جبران کنند. شاید اگر 
خوش شانس تر بودیم نتیجه بهتری برای ما رقم می خورد. 
ما تمام تالشــمان را کردیم و هــواداران این را بدانند برای 

خوشحالی آن ها جانانه جنگیدیم.

علی کریمی در گفت و گو با قدس:

برایتمدیدبااستقاللآمادهام
رضا جونقانی: آژاکس، آیندهون، گاالتاسرای، فنرباغچه 
و حتی چند تیم آلمانی. این ها اســامی باشگاه هایی است 
کــه درهفته های اخیــر به عنوان مقصــد نهایی علیرضا 
جهانبخــش از آن یاد می شــود. مهاجم ایرانی باشــگاه 
برایتون در اخباری که منتشــر می شود مدام به این تیم 
و آن تیــم می رود. حتی صحبت از یک تیم ایتالیایی هم 
شده! آیا این شایعات واقعیت دارد؟ بدون شک تنها کسی 
که می تواند درباره این حجم از شــایعات اطالع رســانی 

دقیقی داشته باشد خود جهانبخش است.

هیچمذاکرهاینداشتهام#
مهاجم ایرانی باشــگاه برایتون که بــه زودی به اردوی 

تیمش ملحق می شود پاسخی روشن به این شایعات 
می دهــد: »اخبار را می خوانــم و در جریان این 

اسامی هســتم. اما باید همین جا بگویم من با 
مدیــر برنامه هایم هیچ صحبتی با این تیم ها 
که نامشــان برده می شــود نکــرده ام. من 
بازیکن تیم برایتون محسوب می شوم و اگر 
این باشــگاه ها من را بخواهند باید با باشگاه 

مکاتبه کنند«.

پیشنهادینشده#
صحبت از قرارداد با برایتون شد. جهانبخش درباره میزان 
قراردادی که با این باشــگاه انگلیســی دارد توضیحات 
شــفافی می دهد: »من ســه فصل دیگر بازیکن برایتون 
محســوب می شــوم و طبق قوانین اگر هــم بخواهم به 
باشــگاهی بــروم باید به طور قرضی باشــد و پس از آن 
باید به باشــگاهم مراجعه کنم اما ســران باشگاه از این 
پیشــنهادها بی اطالع هستند چون اگر پیشنهادی وجود 

داشت با من در میان می گذاشتند«. 

جداییبیجدایی#
به این ترتیب باید تا امروز بحث جدایی علیرضا از برایتون 
را منتفــی بدانیم. مهاجــم ایرانی فوتبــال انگلیس این 
موضوع را تأیید می کند: »بله، دقیقاً. بحث جدایی من تا 
امروز منتفی است و خودم هم هیچ عالقه ای به جدایی از 
برایتون ندارم. چه دلیلی دارد وقتی با این باشگاه قرارداد 
دارم فکر جدایی باشــم؟ درست است من از دقایق بازی 
کردنم در برایتون راضی نیســتم و این موضوع را هم به 
پاتر، سرمربی تیممان گفته ام اما این دلیل نمی شود برای 
جدایــی انگیزه پیدا کنم. من فصل پر فراز و نشــیبی را 
در برایتون پشــت سرگذاشتم که گاهی برایم جذاب بود 
و گاهــی هم برایم غم انگیز بود امــا می خواهم همچنان 
بازیکن برایتون باشم. من به محض اینکه تعطیالت تمام 
شــود به برایتــون بر می گردم و تمریناتــم را با این تیم 

شروع می کنم. 
من بــه خلق روزهای بهتر امیــدوارم برای همین تالش 

می کنم تا بهترین نتیجه ممکن برایم حاصل شــود«. با 
این تفاســیر می شــود این طور نتیجه گرفت جهانبخش 
بــرای رفتن به لیگ های دیگر هیــچ عجله ای ندارد. به 

ص  لیــگ هلند: »بلــه، برای خصــو
مــن همیشــه درهای 
بازگشت به لیگ هلند 
االن  امــا  اســت  باز 

وقتش نیست«.

جهانبخش در گفت و گو با قدس:

وقتجداییازبرایتوننیست

علیپور با چینگ دائو قرارداد بست! 
ورزش: در حالی که هنوز لیگ برتر خلیج فارس به پایان نرسیده، تب نقل و انتقاالت 
کم کم در فوتبال ایران به باال می رسد. عجیب ترین خبر مربوط به مهاجم شماره 
70 تیم پرسپولیس است . یک مقام نزدیک به باشگاه چینگ دائو چین به خبرنگار 
ما گفت: علی علیپور با این باشگاه قرارداد بسته و فصل آینده در لیگ چین حضور 
خواهد داشــت. این باشگاه حتی به دنبال استخدام یک مترجم برای علی علیپور 
است تا او مشکلی در برقراری ارتباط نداشته باشد. این در حالی است اقداماتی برای 
دریافت ویزا از سوی مهاجم شماره 70 پرسپولیس انجام شده که با ناکامی همراه 

بوده و احتماالً در ماه های آینده اقدامات جدی تر انجام خواهد گرفت.

پورعلی گنجی هفته آینده به چین می رود 
ورزش: مرتضی پورعلی گنجی هفته آینده برای عقد قرارداد با یک تیم چینی 

راهی این کشور خواهد شد. 
به نقل از روزنامه اســتاد الدوحه قطر، مرتضی پورعلی گنجی در آستانه انتقال 
به یک تیم ســوپرلیگ چین قرار دارد و انتظار می رود این مدافع ایرانی هفته 
آینده پس از دیدار پایانی العربی در فصل جاری لیگ ســتارگان قطر عازم این 

کشور شود. 
پیشــنهاد تیم چینی به العربی دوحه رسیده است و مرتضی پورعلی گنجی با 

موافقت این باشگاه راهی تیم جدیدش می شود.

2تیم ترکیه ای و ایتالیایی خواهان مجید حسینی
ورزش: تیم هــای مطرح ترکیــه ای و ایتالیایــی برای جذب مدافــع ایرانی 

ترابزون اسپور دست به کار شدند. 
به نقــل از 61SAAT ترکیــه، تیم های آنتالیااســپور از ســوپرلیگ ترکیه و 
ســامپدوریا از ســری A ایتالیا خواهان انتقال مجید حسینی، مدافع 24 ساله 

ترابزون اسپور هستند. 
آنتالیااســپور که تغییراتی در ســطح مربیان خود انجام داده به طور رســمی 
درخواستش را به ترابزون اسپور برای جذب مجید حسینی ارائه کرد. همچنین 

از سویی تیم سامپدوریا ایتالیا خواهان انتقال مجید حسینی شده است.

سینا حسینی: وزارت ورزش و جوانان همچنان بر تصمیم 
خود مبنی بر عدم استخدام مربی و بازیکن خارجی توسط 
دو باشــگاه استقالل و پرســپولیس تأکید دارد و برخالف 
وعده های روزهای اخیر مسئوالن این دو باشگاه هیچ بازیکن 
و مربــی خارجی به ترکیب فنی این دو تیم اضافه نخواهد 
شد.  مهدی علی نژاد پس از ماجرای بدهی های سرسام آور 
استقالل و پرسپولیس به شاکیان خارجی و جرایم سنگین 
انضباطی در یک مصاحبه رســمی این خبر را اعالم کرده 
بود. روز گذشته یکبار دیگر آب پاکی را روی دست مدیران 
این دو باشــگاه ریخت تا اندک شــانس آن ها برای یافتن 
روزنه امید به منظور اســتخدام بازیکن و مربی خارجی از 
بین برود. علی نژاد در این ارتباط می گوید: »ما با ابالغیه ای 
اعالم کردیم هر دو باشگاه نمی توانند بازیکن و مربی جدید 
خارجی بگیرند. این برای همه اســت و فرقی نمی کند. ما 
خودمان را درگیر اسم ها نمی کنیم. استخدام مربی و بازیکن 
جدید امکان پذیر نیست آن هم با توجه به شرایط ارزی. این 

موضوع سبب عدم تناسب دستمزدها می شود«.
با این حساب قطعاً سرمربیان فصل آینده دو باشگاه استقالل 
و پرســپولیس ایرانی خواهند بود و اگر هر یک از دو تیم 
نتوانند بازیکنان خارجی فعلی خود را حفظ کنند باید به 
فکر جایگزین داخلی باشند چون به هیچ وجه آن ها اجازه 

جذب بازیکن خارجی دیگری را ندارند.

استرابیاسترا#
در این میان خیال مدیران باشگاه پرسپولیس تا حدود زیادی 
راحت اســت چون به احتمال فراوان یحیی گل محمدی 
همچنان به عنوان ســرمربی این تیم فعالیــت خود را با 
سرخپوشان پایتخت ادامه خواهد داد. اما باشگاه استقالل 
بدون شک با چالش بزرگی رو به رو خواهد شد. مدیران این 
باشــگاه پیش از این مدعی شده بودند تیم رؤیایی را روانه 
رقابت های لیگ بیستم خواهند کرد به همین دلیل برخی 
پیش بینی کردند احتماالً با این اتفاق بازگشت استراماچونی 
قوت خواهد گرفت اما اولتیماتــوم صریح باالترین مرجع 
تصمیم گیری ورزش کشور نشان داد نه تنها این اتفاق رخ 

نخواهد داد بلکه آن ها باید به سراغ انتخاب های داخلی بروند.

مذاکرهمخفی#
بدون در نظر گرفتن نتیجه دیدار اســتقالل و سپاهان در 
جریــان رقابت های حذفی به نظــر می آید عمر مربیگری 
مجیدی در اســتقالل زیــاد نخواهد بود چــون اختالف 
سلیقه های آقای سرمربی با عوامل اجرایی و فنی و برخی 
بازیکنان به شــدت زیاد شده است به همین دلیل احتمال 
تغییر در کادر فنی استقالل بسیار باالست اما سؤال کلیدی 

اینجاست گزینه مورد نظر استقالل چه کسی خواهد بود؟
گمانه زنی های رسانه ای حکایت از این دارد مدیران استقالل 
پس از تساوی استقالل برابر نساجی قائمشهر با چند مربی 
سرشــناس داخلی باب مذاکره را باز کردند اما آن ها از ارائه 
هرگونه فهرستی خودداری کردند تا تکلیف استقالل و تیم 
فعلی خودشــان که با آن باشگاه قرارداد دارند روشن شود. 
گفته می شود یکی از گزینه ها به دلیل مشکل غیر منتظره ای 
که برای وی رخ داده اســت فعالً از فهرست گزینه ها خارج 
شده است اما بعید نیست دوباره این فرد به جمع کاندیداهای 
موجود برای مربیگری استقالل اضافه شود.تمام این معادالت 
ممکن است در دقیقه 90 تغییر پیدا کند و همان گونه که 
فرهاد مجیدی به صورت اتفاقی پس از مالقات با خلیل زاده از 
خروج شبانه استراماچونی به عنوان جانشین وی انتخاب شد 
دوباره به عنوان سرمربی استقالل معرفی شود تا یک چالش 

جدید در اردوی آبی پوشان رقم بخورد!

تهدیدیحیی#
اما آنچه مسلم اســت موضوع حضور سرمربی خارجی در 
ترکیب کادر فنی استقالل به کلی از دستور کار خارج شده 
اســت و باید منتظر اتفاقات جدید در ترکیب تیم فوتبال 
استقالل و کادر فنی این تیم باشیم. البته در این بین تهدید 
یحیی گل محمدی در نوع خود جالب توجه است چون وی 
خطاب به رسول پناه گفته است اگر پنجره نقل و انتقاالت 
پرسپولیس بسته شود وی قطعاً از این تیم جدا خواهد شد تا 

نگرانی در اردوگاه سرخپوشان هم به وجود بیاید.

ورزش: پرسپولیس به عنوان فاتح مسابقات لیگ نوزدهم 
فوتبال ایران، جمعه شب جشن قهرمانی اش را برگزار کرد 
و بازیکنان این تیم جام را باالی سر بردند. با کمال تأسف 
باید گفت در ایران ســهم باشگاهی که یک سال زحمت 
می کشد و با رنج و هزینه فراوان خودش را به قله می رساند، 
فقط همین جام فلزی است و به جز آن هیچ امتیاز ویژه ای 
نصیب تیم قهرمان نخواهد شد. حتی سهمیه صعود به لیگ 
قهرمانان هم منحصر به تیم اول جدول نیســت، چرا که 
تیم قهرمان جام حذفی می تواند به طور مستقیم در مرحله 
گروهی این رقابت ها حاضر شود و البته تیم های دوم و سوم 

لیگ از مسیر پلی آف چنین بختی خواهند داشت.

فقط»ثبتدرتاریخ«#
یکی از مهم ترین مسائلی که باید بین تیم اول جدول لیگ 
و سایر رقبا تفاوت ایجاد کند، بحث پاداش نقدی است؛ یک 
امر بسیار رایج در جهان فوتبال که در ایران از اساس غایب 
است! تاکنون هیچ گاه در لیگ ایران رسم نبوده که به تیم 
قهرمان پاداش بدهند. این مسئله مسلماً از ساختار معیوب 
اقتصادی این رشته ورزشی در کشورمان نشأت می گیرد. 
بنابراین تنها انگیزه تیم ها برای قهرمانی، داستان »ثبت در 

تاریخ« است. همین و دیگر هیچ!

جوایزنجومیبرایقهرمان#
مسلم است همه جای دنیا پاداش های چشمگیر به تیم های 
قهرمان داده می شود و اصالً همین مسئله انگیزه رقابت را 
افزایش می دهد. امسال جایزه قهرمانی یوونتوس در لیگ 
ایتالیا در کنار سهم این تیم از حق پخش تلویزیونی مجموعاً 
حدود 100 میلیون یورو تخمین زده شد. در اسپانیا رئال 
مادرید فقط بابت قهرمانی در اللیگا و بدون در نظر گرفتن 
ســایرعواید، 6۸ میلیون یورو به جیــب زد. در لیگ برتر 
انگلستان جایزه تیم قهرمان حدود 40 میلیون پوند است، 
اما چون در این کشور بخشی از حق پخش تلویزیونی هم 
بر اســاس رتبه تیم ها در جدول تقسیم می شود، مداخله 
لیورپول به عنوان قهرمان این فصل رقابت های لیگ جزیره 

بیش از 1۵0 میلیون پوند تخمین زده می شود. صد البته 
وضعیت ما با اروپا قابل مقایسه نیست، اما اگر بدانید در آسیا 
مثالً ژاپنی ها به تیم های اول و دوم جی لیگ به ترتیب حدود 
14 و 7میلیون دالر می پردازند و در عربستان پاداش تیم 
قهرمان حدود 1/۵میلیون دالر است وضعیت فرق خواهد 
کرد. مســئله پاداش های منظم و چشمگیر در مسابقات 
بین المللی کامالً رایج است؛ به طوری که در لیگ قهرمانان 
اروپا به صورت پله به پله شاهد پرداخت پاداش هایی از کف 
200 هزار یورو برای حضور در مرحله گروهی تا 16 میلیون 
یورو برای کسب عنوان قهرمانی هستیم. در آسیا پاداش تیم 
فاتح لیگ قهرمانان غیر از پاداش های جداگانه مراحل قبلی 

چهار میلیون دالر است.

زیانمالیباال#
در این شرایط تنها نتیجه اقتصادی قهرمانی در لیگ برای 
تیمی که فاتح جام می شود، زیان مضاعف مالی است. این 
مسئله دلیل کامالً مشخصی دارد؛ در قرارداد بازیکنان قید 
شده آن ها در صورت کسب قهرمانی باید پاداش مضاعف 
بگیرند و باشــگاه در این زمینه متعهد است. بازیکن هم 
کاری ندارد که فوتبال در ایران ســودآور است یا زیانبار. او 
پولش را می خواهد و باالخره می گیرد. رسول پناه در مورد 
پاداش قهرمانی لیگ نوزدهم برای سرخپوشان گفته: برای 
هر پیروزی، قهرمانی لیگ برتر و جام حذفی، پاداشی برای 
اعضای تیم در نظر گرفته شده که پاداش قهرمانی در پایان 
فصل پرداخت می شود. ما پاداش بازی های قبل از کرونا را 
تاکنون پرداخت کردیم. گفته می شود مجموع آپشن های 
موجود در قرارداد امسال بازیکنان و مربیان پرسپولیس برای 
قهرمانی، حدود 20 میلیارد تومان است. این یعنی جامی 
که جالل حسینی شامگاه آدینه باالی سر برد، بدون یک 
ریال سود، حدود 20 میلیارد تومان ضرر روی دست باشگاه 
پرسپولیس گذاشته است!درحالی که صحبت های زیادی در 
خصوص پرداخت نکردن مبلغ پاداش قهرمانی پرسپولیس 
در لیگ برتر فوتبال به علیرضا بیرانوند شنیده می شد، اما 

پرسپولیسی ها پاداش قهرمانی را او خود می دهند.

برگشتن استراماچونی غیرممکن است

مذاکره  آنی  برای نیمکت  آبی!
در کشورهای دیگر به قهرمان پاداش های نجومی می دهند

۲۰ میلیارد؛ ضرر پرسپولیس از قهرمانی!

جدیدترین خرید »پپ« برای خط دفاع »سیتی«

چرا »ناتان آکه« با 41 میلیون پوند واقعاً می ارزد؟
امیرمحمد سلطان پور: جای تعجب 
نداشت ناتان آکه به عنوان نخستین 
بازیکن از تیم بورنموث سقوط کرده 
به دسته پایین تر، از کشتی در 
حال غرق این باشــگاه به 
پایین بپرد. از زمان 
پیوستن به 
بورنموث 
کــه در 
ل  ســا
2016 به صورت قرضی از چلســی 
رقم خورد، او یکی از بهترین بازیکنان 
تیمش بوده اســت. او مدت کوتاهی 
به اســتمفوردبریج برگشت و زیر نظر 
کونته کار کــرد اما در نهایت بورنموث 
او را به صورت قطعی با شکستن رکورد 
گرانقیمت ترین ترانسفر تاریخ این باشگاه 
با پرداخت 20 میلیــون پوند خرید. با این 
حال این پرســش مطرح می شــود چطور 
ســیتی  منچستر
در  خــود  کــه 
از  فصــل  این 
لحــاظ دفاعی 

مشــکالت زیادی داشــت 41 میلیون پوند برای مدافعی 
هزینه کرد که تیمش گل های فراوانی را در لیگ دریافت و 

به دسته پایین تر سقوط کرد؟

قابلاعتمادحتیدرخطدفاعیآشفته#
ناتان آکه با وجود 2۵ ســال ســن 146 بازی در لیگ 
برتــر به انجام رســانده و در اوج فوتبال خود به ســر 
می برد و در عین حال بســیار باتجربه است. همچنین 
به جز یکبار که یک مصدومیت عجیب همســترینگ 
پیدا کرد دیگــر مصدومیتــی را در پیراهن بورنموث 
نداشــت که با وجود اوضاع بسیار بد این تیم از لحاظ 
تعداد باالی مصدوم واقعاً شــگفت آور است. همچنین 
او یک آمار فوق العاده دیگر هم دارد که هیچ اشــتباه 
مستقیم منجر به گلی در لباس قرمز و مشکی مرتکب 
نشــد. اما شاید بهترین قابلیت او این باشد که در خط 
دفاعی آشــفته قابــل اعتماد کار می کنــد. ادی هوو 
ســرمربی بورنموث در چند وقت گذشته تالش بسیار 
زیادی برای سامان بخشــیدن به خط دفاعی این تیم 
داشــت اما باز هم تنها نقطه اتــکای تیم حضور آکه 
و نجات آن ها در بســیاری از موارد با ســرعت عمل و 
قابلیت های فیزیکی باالیش بود. شــرایط خط دفاعی 
این فصل منچسترســیتی به همین شکل بوده است. 
اضافه شــدن آکه به خط دفاعی سیتیزن ها به شدت 

سرعت این خط را باال خواهد برد و همین طور سرعت 
عکس العمل های او بسیار بیشتر از مدافعان وسط حال 

حاضر تیم گواردیوال است.

نمونههایموفقومشابهآکه#
شرایط خروج ناتان آکه از تیم تازه سقوط کرده بورنموث ما 
را به شدت به یاد مدافعان خوب دیگری می اندازد که از تیم 
سقوط کرده خود جدا شده و اوج گرفتند. به عنوان مثال 
وقتی در ســال 2017 هال سیتی با خط دفاع بد خود به 
دسته پایین تر سقوط کرد دو مدافع خوب این تیم یعنی 
هری مگوایر و اندی رابرتســون خود را به عنوان بازیکنان 
متمایز نشان داده بودند و هم اکنون جزو مهره های کلیدی 
باشــگاه های بزرگ خود یعنی منچستریونایتد و لیورپول 
هستند. همین طور جانی ایوانز وقتی از تیم سقوط کرده 
وست برومویچ آلبیون جدا شد در لسترسیتی اوج گرفت. 

تواناییبازیدردفاعچپ#
یکی از بیشترین انتقادهایی که به خط دفاعی تیم گواردیوال 
می شــود عدم توانایی او در تثبیت یک مدافع چپ ثابت 
و قابل اعتماد اســت. بنجامین منــدی از زمان حضور در 
منچستر تاکنون دوبار رباط صلیبی پاره کرده، فابین دلف، 
زینچنکو و کنسلو با تغییر پست آنجا رفتند و حتی دیده 
شــده که چند بار از لروی سانه آنجا استفاده کرده است! 

ناتان آکه چندین بار در بورنموث در دفاع چپ بازی کرده 
و در زمان سه دفاعه بازی کردن در سمت چپ خط دفاع 
قرار داده شده است. شاید از نظر توانایی های هوایی آنچنان 
خوب نباشــد اما در جای گیری عالی است و در پاسکاری 
می تواند در پســت هافبک قرار بگیرد که با ســبک بازی 

تیم های پپ چنین توانایی هایی کامالً هماهنگ است.

تواناییرهبری#
درست است نمی توان توانایی های رهبری ناتان آکه را با 
کسی مثل ونسانت کمپانی مقایسه کرد اما او در تیم پر 
از بازیکن کهنه کار بورنموث چند باری بازوبند کاپیتانی 
را بسته اســت. الپورت، استونز و اوتامندی را نمی توان 
رهبر لقب داد و ناتان آکه می تواند همان صدایی باشــد 

که باید از عقب زمین سیتی به گوش برسد. 
البته او بیشتر از آنکه رهبری شبیه به جان تری باشد 
شــکل رهبری ریکاردو کاروالیو را دارد. مقایســه او با 
دفاعی مثل فن دایک اشــتباه است؛ مسلماً آکه اقتدار 
مدافع لیورپول را ندارد اما توانایی های فیزیکی خاص 
خود از جمله انعطاف بدنی خارق العاده و سرعت بسیار 
باال را خواهد داشــت. با همه این ها خرج 40 میلیون 
پوند توسط سیتی برای ناتان آکه شاید یکی از بهترین 
خریدهای چند وقت اخیر آبی پوشــان شهر منچستر 

باشد.

پس از چهارمین قهرمانی پیاپی پرسپولیس در رقابت های 
لیگ برتر، سرمربی این فصل قرمزپوشان پایتخت در پست 
اینستاگرامی خود تقدیر و تشکرهای ویژه ای را برای کادر 
فنی تیم خود کنار گذاشت. یحیی گل محمدی با انتشار 
عکسی در کنار همه اعضای کادرفنی پرسپولیس در فصلی 
که گذشت، در پست اینستاگرامی اش نوشته: »تشکر ویژه 
از بچه های کادر فنی و افشین عزیز که بی منت و متعهدانه 

کار کردند و زحمت کشیدند«.

حساب رســمی توییتر باشــگاه یوونتوس از انتخاب بهترین 
بازیکن ســال این باشــگاه خبر داد. بیانکونری در توییتی با 
انتشار عکسی از کریســتیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی این 
باشــگاه اعالم کرد او به عنوان بهترین بازیکن فصل بانوی پیر 
انتخاب شــده اســت. رونالدو بهترین گلزن یوونتوس در این 
فصل از رقابت های ســری آ بود که چندین رکورد را جابه جا 
کــرد و از اصلی ترین عوامل نهمین قهرمانی پیاپی ســفید و 

مشکی پوشان در سری آ محسوب  می شود.

یوونتوسیحیی گل محمدی
خبرنگار مشهور ایتالیایی دنیای فوتبال، آخرین اطالعات 
خود از فرایند احتمالی انتقال جیدون سانچو وینگر بروسیا 
دورتموند به منچستریونایتد را برای دنبال کنندگانش در 
توییتر توضیح داد. فابریزیو رومانو در توییت خود نوشــته 
رفتن سانچو به کمپ تمرینی زردپوشان در سوئیس ربطی 
به لغو انتقال او به اولدترافورد ندارد و او به صورت شخصی 
با شیاطین ســرخ به توافق دست یافته، اما هنوز بین دو 
باشگاه اختالف وجود دارد و به محض رفع آن، این انتقال 

نهایی خواهد شد.

اینستاگرام بایرن مونیخ از لباس سوم این باشگاه که لباس اصلی 
این تیم در ادامــه رقابت های لیگ قهرمانان این فصل خواهد 
بود رونمایی کرد. شرکت آدیداس که دهه هاست تولیدکننده 
پیراهن بایرن محسوب می شود، طرح جدید قرمز و مشکی خود 
به عنوان لباس سوم این باشگاه را منتشر کرد اما گفت  در ادامه 
رقابت های این فصل لیگ قهرمانان اروپا که بایرن باید در مرحله 
یک هشتم نهایی به مصاف بارسلونا برود، از آن به عنوان لباس 

اصلی استفاده خواهند کرد.

بایرن مونیخفابریزیو رومانو

ضد  حمله

خط قرمزی نداریم
 وزارت ورزش:  بازداشت مدیر پرسپولیس 

آغاز برخوردهاست
ورزش: چندی پیش بود خبر بازداشت یکی از مدیران باشگاه پرسپولیس 
به دالیل مالی منتشر شد. معاون وزارت ورزش دیروز در جمع خبرنگاران 
توضیحاتــی در این ارتباط ارائه کرد. علی نژاد گفت: در نامه چندماه پیش 
وزیر ورزش به وزیر اطالعات برای مبارزه با فســاد در فوتبال درخواســت 
کمک شد. با هماهنگی دو وزارتخانه اقداماتی آغاز شده و دستگیری یکی 
از معاونان پرسپولیس در همین راستا صورت گرفته و در واقع با هماهنگی 

کامل بوده است.
وی تصریح کرد: عزم ما برای مبارزه با فساد در فوتبال و ورزش راسخ است. 
با همکاری ســربازان گمنام امام زمان ایــن راه را ادامه می دهیم. این آغاز 
برخوردها در این زمینه است . خط قرمزی در این زمینه نداریم و فساد در 

هر زمینه ای باشد حتماً با آن برخورد می کنیم.

مصدومیت رسن جدی نیست
ورزش: با اعالم باشگاه پرسپولیس مصدومیت هافبک عراقی این تیم جدی 
نیست. بشار رسن بازیکن عراقی تیم پرسپولیس در اواخر نیمه اول دیدار با 
ذوب آهن به دلیل مصدومیت از زمین بازی بیرون رفت تا مشکل این بازیکن 
جدی نشــود. رسن در یکی دو روز اخیر اقدام به فیزیوتراپی کرده است و 
زانوی او تحت نظر پزشکان قرار دارد تا وضعیتش رصد شود و خوشبختانه 

مشخص شد مصدومیت او جدی نیست.

 صعود الخریطیات به همراه منتظری 
به لیگ ستارگان قطر

ورزش: تیم فوتبال الخریطیات به همراه مدافع ایرانی اش جواز حضور در 
لیگ برتر قطر را کسب کرد. شبکه »الکاس« قطر خبر داد تیم الخریطیات 
یکشنبه شب موفق شــد با پیروزی مقابل مسیمیر با نتیجه یک بر صفر 
صعودش را به لیگ ستارگان قطر قطعی کند. الخریطیات تیم دسته دومی 
قطر در این فصل با درخشش پژمان منتظری، مدافع سابق استقالل و تیم 

ملی کشورمان در خط دفاع موفق شد دوباره لیگ ستارگان راه پیدا کند.

عنایتی: 
نباید مجیدی را مانند منصوریان بسوزانند

ورزش: پیشکسوت تیم استقالل تهران با حمایت از حضور فرهاد مجیدی 
روی نیمکت استقالل می گوید به مربیان جوان باید فرصت و بها داده شود 
تــا بتوانند انگیزه های خود را اثبات کنند. رضا عنایتی در گفت وگو با ایلنا 
درخصوص شایعات درباره آینده همکاری فرهاد مجیدی با استقالل گفت: 
فکر نمی کنم چنین صحبتی مناسب باشد، فوتبال باال و پایین زیاد دارد و 
فرهاد هم مربی جوان و با انگیزه ای است که بخواهند به سرعت او را عوض 
کنند اصالً درست نیست. باید به مربیان جوان فرصت بدهیم تا فرهاد همانند 
علیرضا منصوریان نســوزد. آن ها به زمان نیاز داشته تا خودشان را نشان 

بدهند و تا آخر باید حمایت ادامه دار باشد.

محبی به ترکیه می رود  
ورزش: باشگاه ترابزون اسپور که چهارمین تیم محبوب در فوتبال ترکیه 
پس از تیم های گاالتاسرای، فنرباغچه و بشیکتاش به حساب می آید برنامه 
جامعی برای در اختیار گرفتن محمد محبی بازیکن تیم سپاهان طرح ریزی 
کرده اســت. محبی که قرارداد سه ساله با سپاهان دارد پیشتر با پیشنهاد 
باشگاه گرانادا اسپانیا مواجه شد اما مبلغ اندکی که این باشگاه برای پرداخت 
دستمزد ماهانه این بازیکن در نظر گرفته بود موجب شد تا محمد محبی 
به این پیشنهاد پاسخ منفی بدهد. این بازیکن دو پیشنهاد هم از باشگاه های 

پرتغالی دریافت کرده است.

وکیل برانکو: پرسپولیس منتظر محرومیت باشد 
ورزش: باشگاه پرسپولیس ادعا می کرد مطالبات دو نفر از اعضای کادرفنی 
برانکو را پرداخت و رقمی را به حساب برانکو واریز کرده تا محرومیتی این 
باشــگاه را تهدید نکند اما حاال وکیل ســرمربی کروات سرخ ها می گوید: 
»مهلت پرسپولیس به پایان رسیده و آن ها باید منتظر محرومیت باشند«. 
دارو بوشیچ در گفت وگو با یکی از رسانه های خارجی با اشاره به این موضوع 
گفته است: »مهلت پرسپولیس روز16 مرداد به پایان رسید و باشگاه تنها 
۳0درصــد به موکل من پرداخت کرد. اینکه پرســپولیس بدهی را کامل 
پرداخت نکرد، همــان روز به فیفا گزارش دادیم و در انتظار پیگیری فیفا 
هستیم«. باتوجه به پیگیری وکیل برانکو حال آن ها منتظر اعمال جریمه و 

محرومیت از سوی فیفا برای باشگاه سرخپوش پایتخت هستند.

تصمیم قاسم حدادی فر برای خداحافظی 
ورزش: قاســم حدادی فــر، کاپیتــان ذوب آهــن و از بــا اخالق ترین 
فوتبالیست های لیگ برتر تصمیم دارد لیگ بیستم آخرین فصل فعالیتش به 
عنوان بازیکن باشد و در پایان لیگ آینده کفش هایش را می آویزد. حدادی فر 
۳7 ســاله از ســال ۸2 در این تیم عضویت دارد و به جز دو مقطع کوتاه 
حضــور در صنعت نفت و تراکتور همواره به پیراهــن این تیم وفادار بوده 
و حــاال تصمیم دارد یک فصل دیگر به فعالیتــش ادامه دهد و پس از آن 
خداحافظی کند. وی همچنین اعالم کرده قصد فعالیت در فوتبال پس از 
بازنشســتگی را ندارد و او را دیگر در پست مدیریت یا مربیگری این رشته 

ورزشی نخواهیم دید.

درخشان: 
امیدوارم پرسپولیس در جام حذفی قربانی نشود 
ورزش: سرمربی و کاپیتان پیشین تیم فوتبال پرسپولیس ابراز امیدواری 

کرد، این تیم قربانی قهرمانی اش در لیگ برتر نشــود.  حمید درخشان در 
گفت و گو با تسنیم درباره اینکه آیا حواشی و حرف و حدیث هایی که درباره 
قهرمانی پرسپولیس وجود دارد نمی تواند سبب اخالل در روند قهرمانی این 
تیم در جام حذفی شود تصریح کرد: در این فوتبال هر اتفاقی رخ می دهد و 
باید همه چیز را پیش بینی کرد. این اتفاقات همیشه بوده است. من در زمان 
بازی و مربیگری ام همیشــه شاهد این اتفاقات بوده ام. متأسفانه این خوب 
نیست و باید تأسف خورد که این اتفاقات در فوتبال ما رخ می دهد. امیدوارم 
مانعی خارجی برای قهرمانی پرسپولیس در جام حذفی وجود نداشته باشد 

و این تیم در جام حذفی قربانی قهرمانی اش در لیگ نشود.

منهای فوتبال

یک چهارم نهایی لیگ اروپا
ولورهمپتون-سویا

   سه شنبه 21 مرداد - 23:30 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

مسابقات 19 شهریور 
قرعه کشی لیگ والیبال با حضور تیم های بدهکار!

ورزش: مراســم قرعه کشی ســی و چهارمین دوره لیگ برتر والیبال 
در غیاب داورزنی رئیس و تقوی دبیر فدراســیون برگزار شد. در این 
رقابت هــا 14 تیم  آذرباتری ارومیه، پیکان، خاتم اردکان، راهیاب ملل 
مریوان، ســایپا، شــهداب یزد، شهرداری ارومیه، شــهرداری قزوین، 
شهرداری گنبد، شــهرداری ورامین، فوالد ســیرجان ایرانیان، فوالد 
مبارکه ســپاهان، لبنیات هراز آمل و هورسان رامسر شرکت می کنند. 
جالــب اینجاســت در ابتدای جلســه مرادی به عــدم تعیین تکلیف 
بدهی های ســه تیم از جمله پیکان و خاتم اردکان اشــاره کرد، اما با 
وجود حل نشدن مشکل، این تیم ها در قرعه کشی شرکت داده شدند!

بر اساس مصوبات، لیگ برتر سال 99 در دو مرحله مقدماتی و پلی آف برگزار 
می شــود که دیدارهای مرحله پلی آف، به شکل دو برد از سه بازی خواهد 
بود. در دور مقدماتی، 14 تیم شرکت کننده در یک گروه مسابقات خود را 
به شکل گروهی پیگیری می کنند و هشت تیم برتر به مرحله پلی آف صعود 
خواهند کرد. مرحله پلی آف در ســه مرحله و به شکل دو برد از سه بازی 

خواهد بود تا در نهایت چهار تیم برتر معرفی شوند.
هفته اول مسابقات، چهارشنبه 19 شهریور برگزار خواهد شد که برنامه آن 

طبق سیدبندی صورت گرفته به شرح زیر است:
شهرداری ورامین – شهرداری قزوین

سایپا تهران – هورسان رامسر
شهرداری ارومیه – آذر باتری ارومیه

فوالد سپاهان اصفهان – خاتم اردکان
شهرداری گنبد – شهداب یزد

فوالد سیرجان ایرانیان – راهیاب ملل مریوان
لبنیات هراز آمل – پیکان تهران

افشین داوری کاندیدای ریاست دوومیدانی شد
ورزش: افشین داوری، سرپرست ســابق فدراسیون والیبال که سابقه 
ریاست فدراســیون دوومیدانی را هم در کارنامه دارد کاندیدای ریاست 
دوومیدانی شد. ثبت نام از کاندیداهای ریاست دوومیدانی از 6 مرداد ماه 
آغاز شده و تا 20 مرداد به مدت 10 روز کاری ادامه دارد. تاکنون مجید 
کیهانی، حبیب اهلل دشتی، محمدرضا محققی، روح اهلل محمدی، مصطفی 
زرین افضل، هاشم صیامی، ایوب بهتاج، حسین جاللی، حامد جوالیی، 
مریم منظمی، کرمعلی ایرجی، حمید فردین پور و افشین داوری ثبت نام 

کرده اند.

دبیر فدراسیون هندبال: 
با اخذ مجوز از ستاد، لیگ را آغاز می کنیم

ورزش: حمیدرضا عزتی گفت: برای مسابقات هندبال لیگ برتر آقایان 
و بانوان برنامه ریزی شده ولی آغاز مسابقات منوط به اخذ مجوز از ستاد 

مقابله با کروناست.
دبیر فدراســیون هندبــال در گفت و گو با ایســنا در خصوص آغاز 
مســابقات لیگ برتر اظهار کرد: برنامه ریزی کرده ایم تا مســابقات 
لیگ برتر مردان را از 2۸ شــهریور و مســابقات بانوان را از چهارم 
مهرماه آغاز کنیم، اما آغاز مســابقات منوط به اخذ مجوز از ســتاد 
مقابله با کرونا در ورزش اســت. وی گفت: برنامه ریزی ها انجام شده 

و منتظریم تا مجوزهای الزم گرفته شود.
عزتی در خصوص تعداد تیم های حاضر در مسابقات لیگ برتر گفت: هنوز 
هیچ تیمی اعالم آمادگی نکرده است. تیم ها تا تاریخ 29 مرداد زمان دارند 
تا مبلغ ورودی را پرداخت و برای حضور در لیگ ثبت نام کنند. ۵ شهریور 
جلسه هماهنگی با تیم ها را با حضور نماینده باشگاه ها خواهیم داشت و 

قرعه کشی را در دو بخش بانوان و آقایان انجام می دهیم.

بانوی قهرمان روئینگ آسیا: 
تافته جدا بافته نیستیم 

ورزش: قهرمان روئینگ آسیا گفت: ما با هزینه شخصی در دریاچه آزادی 
تمرین می کنیم و هر فرد دیگری که می خواهد بیاید تمرین کند کسی 

جلویش را نمی گیرد.
نازنین مالیی درباره تمرین در دریاچه آزادی در شرایط تعطیلی اردوی 
تیم ملی قایقرانی روئینگ بیان کرد: به همراه آقای فرزام سرمربی تیم 
ملــی تمرینات خودم را در دریاچه آزادی انجام می دهم، بهمن نصیری 
هم به ما اضافه شــده اســت. البته اردو نیست و به صورت شخصی و با 
هزینه خود تمرین می کنیم. تمرین در این شرایط سخت است اما وقتی 
ورزشــکار برای خود هدفی دارد باید شــرایط سخت را تحمل کند و با 
مسائل مختلف کنار بیاید. از طرفی به تمرین روی آب نیاز داشتم چون ۳ 

تا 4 ماه با قایق تمرین نکردم و دیگر در حال پسرفت بودم.

مغانلو از دست سرخ ها لغزید 
ورزش: آقای گل پیکانی ها که مورد توجه شدید پرسپولیس و تراکتور قرار دارد، احتماالً 
فصل آینده را در اروپا دنبال می کند. خبر می رسد باشگاه سانتاکالرا از پرتغال قصد دارد 
مهاجم گلزن و 2۵ ســاله تیم پیکان را به خدمت بگیرد. روزنامه پرتیراژ آبوال در پرتغال 
دیروز خبری را در ارتباط با تالش یک باشگاه پرتغالی برای جذب شهریار مغانلو نوشت: 
»باشگاه سانتاکالرا پیگیر توافق و انتقال شهریار مغانلو مهاجم 12 گله پیکان در رقابت های 
لیگ برتر ایران است«. گفته می شود مغانلو اصلی ترین گزینه پرسپولیس در خط حمله از 
بازار لیگ برتر است و باید دید  در نهایت این مهاجم گلزن تیم پیکان در پایان فصل کدام 

مسیر را برای ادامه فوتبالش انتخاب می کند.

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فاطمه علی مرادی دارای شناس��نامه ش��ماره فاقد شناس��نامه به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
4/9900153 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان مجید قانعی 
اردکانی به شناسنامه 15473 در تاریخ 1399/03/02 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- عبدالقیوم قانعی اردکانی فاقد شناسنامه متولد      پدر متوفی

2- فاطمه علی مرادی فاقد شناسنامه متولد 1374/2/10 همسر متوفی
3- ملکه قانعی اردکانی فاقد شناسنامه متولد 1392/5/15 فرزند متوفی

4- سارینا قانعی اردکانی فاقد شناسنامه متولد 1395/9/29 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9904778
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای رمضان ملتانی دارای شناسنامه شماره 6529785647 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900168 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن ملتانی به شناسنامه 50 در 

تاریخ 1394/12/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- دری ملتابی به ش ملی 6529784411 متولد 1323/04/10 همسر متوفی

2- رضا ملتانی به ش ملی 6529699112 متولد 1359/03/02 فرزند متوفی
3- رمضان ملتانی به ش ملی 6529785647 متولد 1354/06/01 فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9904779
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم عذرا فهمیده پل بندی دارای شناس��نامه ش��ماره 0740454161 به شرح دادخواست به کالسه 
4/9900162 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان براتعلی فهمیده 
پل بندی به شناس��نامه 80 در تاریخ 1394/08/05 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- عذرا فهمیده پل بندی به ش ملی 0740454161 متولد 1345/09/04 همسر متوفی
2- مجید فهمیده پل بندی به ش ملی 0749709650 متولد 1359/06/20 فرزند متوفی
3- حمید فهمیده پل بندی به ش ملی 0749746513 متولد 1363/06/20 فرزند متوفی
4- امید فهمیده پل بندی به ش ملی 0740060211 متولد 1369/01/01 فرزند متوفی

5- وحید فهمیده پل بندی به ش ملی 0740490117 متولد 1373/05/13 فرزند متوفی
6- سعید فهمیده پل بندی به ش ملی 0740135376 متولد 1370/11/12 فرزند متوفی
7- زهره فهمیده پل بندی به ش ملی 0748958053 متولد 1361/06/19 فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9904780
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم صغری مددی دارای شناس��نامه ش��ماره 0749367385 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
9900076 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمود شاکری 
کالته ئی به شناسنامه 0748386297 در تاریخ 1399/1/16 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- صغری مددی با کدملی 0749367385 فرزند علی محمد متولد تایباد همسر مرحوم

2- عبداله شاکری کالته ئی با کدملی 0740131559 فرزند محمود متولد تایباد فرزند مرحوم
3- ذکریا شاکری کالته ئی با کدملی 0740183354 فرزند محمود متولد تایباد فرزند مرحوم
4- کوثر شاکری کالته ئی با کدملی 0740822233 فرزند محمود متولد تایباد فرزند مرحوم

5- سمیه شاکری کالته ئی با کدملی 0740478079 فرزند محمود متولد تایباد فرزند مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9904782
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فاطمه آرامی دارای شناسنامه شماره 0748721052 به شرح دادخواست به کالسه 9900082 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان ایوب آرامی جهان بیکی به 
شناس��نامه 0749568380 در تاریخ 1399/1/11 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- حسن آرامی جهان بیکی با کدملی 0731501391 فرزند میردل پدر مرحوم

2- نورجان منصوری جهان بیکی با کدملی 0748721398 فرزند امیرمحمد مادر مرحوم
3- فاطمه آرامی جهان بیکی با کدملی 0748721053 فرزند علی همسر مرحوم

4- امیر حمزه آرامی جهان بیکی با کدملی 0740648926 فرزند ایوب فرزند مرحوم
5- امیرمحمد آرامی جهان بیکی با کدملی 0740905686 فرزند ایوب فرزند مرحوم
6- امیر فواد آرامی جهان بیکی با کدملی 0740999184 فرزند ایوب فرزند مرحوم

7- مبینا آرامی جهان بیکی با کدملی 0740706081 فرزند ایوب فرزند مرحوم

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9904783
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9100811
آقای محمدرضا عضدی فرزند حاج فیض اهلل بش��ماره ملی 0680170308 به اس��تناد س��ند رهنی شماره 4966- 
91/06/07 تنظیمی دفتر اس��ناد رس��می شماره 330 مشهد علیه آقای حسین کوچکی مقدم نوقابی فرزند محمد 
بشماره شناس��نامه 14 صادره گناباد و به شماره ملی 0919515789 اجرائیه ای تحت کالسه 9100811 در قبال 
مبلغ یک میلیارد و دویس��ت و هش��تاد میلیون و هش��تصد هزار )1/280/800/000( ریال صادر نموده که پس از 
ابالغ اجراییه در مورخ 91/8/10 و در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای 
بس��تانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثیقه که عبارتس��ت از دو دانگ مش��اع از شش دانگ اعیان یکباب منزل 
دارای پالک ثبتی هفت هزار و چهارصد و هشتاد و چهار )7484( فرعی از دویست و سی و سه )233( اصلی بخش 
نه مش��هد که عرصه آن موقوفه آس��تان قدس و استیجاری است می باشد که برابر گزارش کارشناس مالک فوق به 
آدرس مشهد احمدآباد بلوار مالصدرا بین مالصدرا 6 و 8 نبش مالصدرا 6 پالک 40 به مبلغ شصت و شش میلیارد 
ریال ارزیابی و قطعیت یافته که مش��خصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش هیئت کارشناس��ی در روز ارزیابی 

به این شرح می باشد:
ملک مورد نظر ساختمان قدیمی با قدمت بیش از چهل سال، دو نبش دارای عرصه چهارصد و بیست و یک ممیز 
بیست و هفت )421/27( مترمربع و اعیان چهارصد و دوازده ممیز شصت و چهار )412/64( مترمربع شامل زیرزمین 
با کاربری انباری همکف با کاربری تجاری و طبقه اول با کاربری مس��کونی میباش��د تجاری همکف به صورت س��ه 
دربند مغازه فعال به متراژ 122 مترمربع بوده و در صحن حیاط نیز 5 دربند مغازه احداث گردیده که در حال حاضر 
غیرفعال، تخلیه و فاقد پایان کار میباش��د ساختمان نیمه اسکلت با سقف های طاق ضربی پنجره های آلومینیومی 
و فاقد نماس��ازی میباش��د انشعابات منصوبه در محل مشاهده گردید. ملک با حدود اجمالی مطابقت داشته و طبق 
اظهارات طرفین قسمت مسکونی در تصرف مدیون، مغازه لوله فروشی در تصرف برادر مدیون و احدی از مالکین و 
مغازه امالک در تصرف مس��تأجر و سرقفلی یک دربند از مغازه ها )آرایشگاه( به متراژ حدود 35 مترمربع )برحسب 
ابعاد داخلی( به غیر واگذار گردیده است. با توجه به موقعیت محل، تراکم کم مسکونی با توجه به استعالم شهرداری 
مورخه 83/08/19، راه های دسترسی، مصالح بکار رفته، بر مناسب زمین در حاشیه خیابان مالصدرا و جمیع عوامل 
مؤثر در ارزیابی ارزش ششدانگ اعیان، حقوق استیجاری، عرصه وقفی، امتیاز تجاری های دارای مجوز، حقوق مالکانه 
و امتیازات، انشعابات منصوبه با فرض عدم واگذاری سرقفلی دو باب مغازه )لوله فروشی و دفتر امالک( به غیر منهای 
س��رقفلی واگذار ش��ده )آرایشگاه( جمعاً به مبلغ 198/000/000/000 )یکصد و نود و هشت میلیارد( ریال برآورد و 
پیشنهاد گردید که در نتیجه ارزش دو دانگ از ششدانگ اعیان مشاع معادل مبلغ 66/000/000/000 ریال )شصت 
و شش میلیارد ریال( می باشد. این ارزیابی بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی احتمالی به کلیه اشخاص حقیقی و 

حقوقی )شهرداری و سایر سازمان ها( می باشد.
همچنین حدود و مش��خصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل اس��ت: شماالً به طول 9/2 متر درب و دهانه 
دکانین به خیابان، ش��رقاً به طول 40/5 متر دیوار به دیوار اعیان احمد باقریان ش��ماره 1932 فرعی، جنوباً به طول 

11/7 مت��ر دی��وار به دیوار منزل ضی��اء فضل غرباً به طول 41 متر درب و دهانه دکانی��ن و دیوار به خیابان. حقوق 
ارتفاقی ندارد.

ملک موصوف برابرنامه ش��ماره 139985606266002050- 99/05/09 دفتر امالک بازداش��تی دارای س��ه فقره 
بازداشتی می باشد.

مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی فوق در قبال مبلغ 66/000/000/000 ریال )شصت و شش میلیارد 
ریال( در روز ش��نبه مورخه 1399/06/08 از س��اعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در 
محل ش��عبه اس��ناد رهنی اداره اجرای اسناد رسمی مشهد واقع در خیابان پاسداران نبش پاسداران 3/1 شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. الزم به ذکر است طبق تبصره 6 ماده 121 آ.ا. پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق و گاز اعم از انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است و نیز نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. همچنین شرکت در مزایده 
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه 

مزایده الزامیست. آ- 9904685
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت 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 گردد .                                                                                                       
خانم نسرین بخشی باغستان فرزند عبدالحسین ، به صورت ششدانگ یکقطعه باغ ، به مساحت 726/26 متر مربع ، 
از پالک 4111 فرعی از یک � اصلی بخش فردوس ، خریداری مع الواسطه از آقای غالمحسین خادمی � مکان وقوع 

ملک : شهرستان فردوس � اراضی توکل 
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 از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در 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 را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9904791
تاریخ انتشار نوبت اول:   21/ 1399/05
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/06/05

  محمود جهانی مهر  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

یک تهیه کننده :
بسیاری از مردم فکر می کنند سینماها تعطیل است!

روزها  ایــن  جوان:  خبرگزاری 
وضعیت اکران و اســتقبال مردم 
از فیلم ها راضی کننده نیست، اما 
باید چراغ های سینما روشن بماند. 
محمد احمدی، تهیه کننده »قتل 
عمد« دربــاره وضعیت اکران این 

فیلم در گفت وگو با خبرنگار حوزه سینمای گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران 
جوان،گفت: اکران فیلم ها راضی کننده نیست؛ البته اینکه مردم به علت فضای 
موجود در جامعه به سینما نروند، قابل پیش بینی بود. هنوز تیزرهای تلویزیونی 
فیلم »قتل عمد« پخش نشده است و امیدوارم از امروز پخش شود تا در جذب 
مخاطب بیشتر برای »قتل عمد« موفق تر عمل کنیم. وی افزود: بسیاری از 
مردم فکر می کنند سینما ها تعطیل هستند؛ بنابراین اطالع رسانی با این هدف 
که سینما ها باز هستند و به فعالیت خود ادامه می دهند، به شدت مهم است. 
در این وضعیت تلویزیون با اطالع رسانی بیشتر خود درباره باز بودن سینما ها 
می تواند کار مهمی انجام دهد. تمام پروتکل های بهداشتی در سینماها رعایت 
می شــود و امنیت سالن ها از بسیاری از مشاغل بیشتر است. احمدی درباره 
دالیل اکران فیلمش در چنین شــرایطی بیان کرد: به نظرم باید چراغ های 
سینما روشن باشد؛ من چهار فیلم در مرحله نمایش دارم و باالخره باید اکران 
شوند. شرکا و مالکان فیلم هم به اکران فیلم راغب تر بودند. همه تا زمانی که 
به شــرایط عادی برگردیم، باید برای زنده ماندن سینما ریسک کنیم. این 
تهیه کننده در پایان عنوان کرد: درست است سیستم اکران آنالین و وی او دی 
را داریم که در شرایط موجود به سینما و اکران فیلم ها کمک کنند، اما باید 

حواسمان باشد نفس سینما رفتن از بین نرود.

 بیش از 5 میلیون مشارکت 
در پویش برنامه »عید همدلی«

سیما و سینما: میزان مشارکت 
هموطنان در پویش اطعام عید 
غدیر برنامــه »عید همدلی« به 
عدد 5میلیون و 360 هزار غذای 

نذری رسید.
برنامه »عیــد همدلی« با هدف 

حمایــت از پویش میلیونی اطعام عید غدیر همزمان با عید قربان روی 
آنتن شــبکه دو رفت و شــب عید غدیر به پایان رسید. در این برنامه از 
بیننده ها خواسته شد تعداد نذری های خود در روز عید غدیر را پیامک 
کنند. در نهایت میزان مشــارکت هموطنان برای تهیه غذای نذری به 
باالی 5 میلیون پرس غذا رسید. امیر تاجیک، کامران تفتی، برزو ارجمند، 
محمدرضا علیمردانی، سپیده خداوردی، عباس غزالی، قاسم افشار، افسانه 
بایــگان، داریوش ارجمند، محمدرضا عیوضی، محمد انصاری، غالمرضا 
صنعتگر، ســیما تیرانداز، صابر خراسانی، شقایق دهقان، یوسف کرمی، 
مهدی ســلوکی و محمد معتمدی، چهره هایــی بودند که در این مدت 
میهمان برنامه شــدند. »عید همدلی« از عید قربان تا عید غدیر خم با 
اجرای باربد بابایی روی آنتن شــبکه دو رفت. این برنامه محصول گروه 

معارف شبکه دو و مرکز رسانه سازمان تبلیغات اسالمی بود.

با رأی نمایندگان صنوف سینمایی
هیئت مدیره جدید »خانه سینما« انتخاب شدند

بــا برگزاری  مهر: عصر دیروز و 
انتخابــات با حضــور نمایندگان 
شرایط  واجد  ســینمایی  اصناف 
هیئت مدیره دوره پانزدهم »خانه 

سینما« انتخاب شدند.
عصردو شنبه ۲0 مرداد ماه انتخابات 

پانزدهمین دوره هیئت مدیره »خانه سینما« در محوطه آزاد بنیاد سینمایی 
فارابی با حضور نمایندگان واجد شرایط قانونی برگزار شد.

بر اساس نتایج این انتخابات اعضای اصلی هیئت مدیره جدید »خانه سینما« 
به شرح ذیل اعالم شد: محمدعلی نجفی، علیرضا نجف زاده، آتیال پسیانی، 

سید علی قائم مقامی، روانبخش صادقی و پژمان مظاهری پور.
علی نیک رفتار و مرتضی شایسته نیز به عنوان اعضای علی البدل معرفی شدند.

کامران ملکی و مسعود شــریفی کیا نیز به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و 
علی البدل انتخاب شدند.

انتخابات این دوره هیئت مدیره »خانه سینما« در حالی برگزار شد که برخی 
از صنوف سینمایی نسبت به شرایط برگزاری این انتخابات در محوطه آزاد 

بنیاد سینمایی فارابی اعتراضاتی داشتند.
هیئت مدیره جدید از فردا مسئولیت های خود را در »خانه سینما« برعهده 

می گیرند.
کامران ملکی، مرتضی رزاق کریمی، ابراهیم حقیقی، سید علی قائم مقامی، 
همایون اسعدیان، روانبخش صادقی، سعید عقیقی و مصطفی احمدی اعضای 

چهاردهمین دوره هیئت مدیره خانه سینما بودند.

 آمار ناامیدکننده سینمای چین 
در سومین هفته بازگشایی

ایســنا: مجموع فروش هفتگی 
ســینمای چین با کاهش نسبت 
به هفته گذشته، به 17/3میلیون 
دالر رسید. درام جنگی »1۹17« 
ساخته »ســم مندس« در اولین 
هفته نمایش در سینماهای چین 

با فروش 5/3 میلیون دالری پرفروش ترین فیلم گیشــه سینمای چین بود 
و »فــورد در مقابل فراری« دیگر فیلم هالیــوودی نیز در اولین هفته اکران 
در چیــن با عملکردی ضعیف تنها 1/۲میلیون دالر فروخت. این ســومین 
هفته بازگشایی سینماهای چین پس از یک تعطیلی طوالنی 6ماهه است 
و آمارهای ناامیدکننده گیشــه حاکی از آن است که بخشی از سینماهای 
چین در مناطقی با خطر   شیوع ویروس کرونا همچنان تعطیل و سینماهای 
فعال نیز با محدودیت هایی رو به رو هســتند که از جمله می توان به کاهش 
50درصدی نمایش فیلم ها و سقف ظرفیت 30درصدی برای حضور مخاطبان 
در ســالن های سینماست. همچنین در برخی مناطق، نمایش فیلم هایی با 
مدت زمان باالی دو ساعت ممنوع است. سینمای چین با فروش 17/3میلیون 
دالری اخیر خود، مجموع فروش ســال ۲0۲0 خود را به رقم 3۹۴ میلیون 
دالر رساند که در مقایسه با آمار مشابه سال گذشته از کاهش ۹3/۲ درصدی 
حکایت دارد. گیشه چین به عنوان دومین بازار بزرگ سینمایی جهان پس از 

آمریکا، سال گذشته و در مقطع زمانی کنونی 5/۴ میلیارد دالر فروخته بود.

 سیما و سینما/ زهره کهندل »پسرکشی« یک 
درام خانوادگی اجتماعی و در عین حال معمایی به 
نویسندگی و کارگردانی محمدهادی کریمی است 
که نویسنده آثار اجتماعی سینمای ایران همچون 
»دختــران انتظــار«، »مارال«، »شــمعی در باد«، 
»رستگاری در هشت و بیست دقیقه«، »سیب سرخ 
حوا« و خالق آثاری چون »برف روی شیروانی داغ « 
و»کمدی انسانی« است. کریمی در ششمین تجربه 
کارگردانی و بیست و سومین فیلم نامه خود، این اثر 
متفاوت که درامی پرتعلیق و کشش است، داستانی 
پــر از راز و رمز در دو دهــه ۴0 و 70 را از تمام اوج 
و فرودهای زندگی خانواده ای حکایت می کند که به 
خاطر یک باور غلط در دام های متعددی می افتند. 
»پسرکشــی« زندگی یک خانواده قدیمی را روایت 
می کند که چهار فرزند دختر در این خانواده است، اما 
مرد خانواده برای پسردار شدن ازدواج مجدد می کند 

و در ادامه ماجراهای دیگری رقم می خورد.
این فیلم سال گذشته ساخته شده و برای نخستین 
بار در جشنواره فیلم فجر اکران شد. در این فیلم ژاله 
صامتی، آرمان درویش، بهاره کیان افشار، نسیم ادبی، 
فرخ نعمتی، گلوریا هاردی، صحرا اسدالهی، زینب 
قادری، لیال اوتادی و لیال زارع با معرفی شهناز نصرتی 
و سهیل قاصدی، نقش آفرینی کرده اند. به بهانه اکران 
آنالین »پسرکشی« با محمدهادی کریمی، کارگردان 

این فیلم گفت وگو کردیم که می خوانید.

با وجود اکران آنالین فیلم »پســر کشی« س
استقبال نسبتاً خوبی از آن شد، گمان می کنید 
اگر این فیلم در شــرایط دیگری روی پرده 
سینماها اکران می شد، میزان فروش و مخاطب 

آن تغییر می کرد؟
همان طور که اشــاره کردید اســتقبال از این فیلم 
چشمگیر بود و بازتاب های خوبی داشته ایم. رضایت 
کاربران از فیلم در ســامانه فیلیمو باالی 70درصد 
بوده، اما خب فیلمی که برای پرده بزرگ ساخته شده 
نمی تواند همه ظرفیت های صوتی و تصویری اش را 
در نمایش آنالین به نمایــش بگذارد، ضمن اینکه 
اکران آنالین هنوز در ابتدای راه اســت و مشکالتی 

دارد.

چه مشکالتی؟ می توانید به موانع پیش روی س
اکران آنالین اشاره کنید؟ 

قاچاق فیلم معضل اصلی است که به سرعت اتفاق 
می افتــد، نمایش های متعدد ماهواره ای به کرات  و  
دردناک تر از همه نادیده گرفته شدن این نوع اکران 
توســط تلویزیون در زمینه تبلیغــات و آگهی های 
بازرگانی، چشمگیر نبودن تعداد کاربران سامانه ها 
با توجه به جمعیت فیلــم بین به خصوص جوانان، 
مشکل پهنای باند و سرعت اینترنت پایین و ... ، اما 
با این همه باید از این نوع اکران حمایت کرد و آن را 
به عنوان یک جایگزین اکران سینمایی به رسمیت 
شناخت و اشکاالتش را برطرف کرد. برای این منظور 
به خصوص در زمینه مبارزه با قاچاق باید عزم جدی 
و ملی وجود داشته باشد و در قدم اول تلویزیون نباید 

خود را رقیب پلتفرم ها بداند.

علت اســتقبال خوب از »پسرکشی« از س
سوی مخاطبان را چه می دانید؟ منهای اینکه 
مخاطب شاهد یک قصه پرتعلیق و جذاب و 

بازی های خوب بازیگران آن بود؟
شاید به دلیل اینکه بیننده یک قصه ایرانی می بیند، 
قصه ای که آشناست، آدم هایش را باور می کند، جهان 
فیلم در عین وفاداری به ســازو کار درام و فیلمیک 
بودن، جعل نشده است. آدم ها، محیط، فضا، حوادث 
و هر آنچه در بســتر این داستان روایت می شود وام 
گرفته از جــای دیگری که نامتجانس با مختصات 
زیســتی و فرهنگی ایرانی باشد، وجود ندارد. شاید 
هم چون چند نســل از افراد یک خانواده با دیدن 
فیلم می توانند چنین فرض کنند که فیلمی درباره 
آدم های هم نســل خود را دیده اند. شــاید هم پیام 
فیلم که در زیر الیه روایت بازگو می شــود بی تأثیر 
نباشد البته همچنان عقیده دارم چنانکه اشاره شد 
مخاطب ایرانی به دنبال قصه و  قصه گویی اســت و 
داستان معمایی و پر تعلیق فیلم شاید نقش اصلی 

را داشته باشد.

فیلم عنصر س موفقیــت  از دالیــل  یکی 
غافلگیری در پایان فیلم بود که با گره گشایی 
رازهای فیلم در پایان، به شکل پررنگی دیده 
می شود. از ابتدا هم اصل غافل گیری در فیلم 

برایتان تا این حد حائز اهمیت بود؟
بله، طراحی داســتان به گونه ای صورت گرفت که 
بیننده اصالً نتواند یا کمتر بتواند معمای فیلم را حل 
کند و رازها و رمزها را بگشــاید و از طرف دیگر این 
نتوانستن موجب نشود حاال که او نمی تواند از کشف 
داستان لذت ببرد، از حدس زدن خسته شود و ذهن 
خود را در جهت پیشــبرد داستان فیلم به اشتراک 
نگذارد و از نیمه راه مخاطب فعال دیگر نباشد و به 
انفعال بیفتد. مهم ترین و سخت ترین کار برای من 

همین بود که نگذارم این اتفاق بیفتد و خوشبختانه 
بیننده با وجود حدس های نادرستی که می زند اما 
فعاالنه تا پایان به دنبال رازگشــایی از معمای درام 
است و همین غافلگیر شــدن را برایش لذتبخش 

می کند.

این دومین اثری از شماست که هیچ کدام س
از شخصیت ها اسم نداشتند. قبالً در »کمدی 

انسانی« و حاال در »پسرکشی«؟
یک فیلم دیگر هم هست که فیلم نامه اش را نوشته ام 
به نام »ساکن طبقه وسط«، در آنجا هم کاراکترها 

اسم ندارند.

تعمدی دارید ؟س
احســاس نیاز نمی کنم. به نظرم این شخصیت ها 
آن قدر زنده هســتند و با ظرایــف دیگری معرفی 
می شوند که نیازی نیســت از طریق اسم به آن ها 

هویت دهم.

شاید هم می خواهید به نماد تبدیل شوند؟س

نه اتفاقاً اگر اســم برای آن ها بگذارم بیشتر ممکن 
است تلقی نماد برای آن ها بشود به خصوص در آثاری 
مثل »ساکن طبقه وسط« یا »کمدی انسانی«. برای 
پرهیز از وجوه نمادگرایانه اســامی هم که شــده از 

نام گذاری کاراکترها پرهیز کردم.

نداشتن شخصیت ها س نام  نمی ترســیدید 
موجب سردرگمی مخاطب شود؟

نه، چون قصه طوری طراحی شده و  بسط یافته بود 
که می دانستم این اتفاق نمی افتد.

از موارد مثبتی س فیلم هم  بازیگران  بازی 
اســت که در نقدها به آن اشاره می شود 
حتی آن هایی که برای بار اول جلو دوربین 
قــرار می گیرند. چطور به ایــن ترکیب از 

بازیگران رسیدید؟
بــرای من هارمونی بازی بازیگران مهم اســت نه 
اینکه جنس بازی همه شــان جلــو دوربین یکی 
باشــد نه، مثل همنوایی ارکستراســیون که هر 
سازی رده خود را دارد، زهی، بادی یا کوبه ای اما 
در مجموع  که با هم شنیده می شوند یک ملودی 
را ســمفونیک به گوش شما می رسانند. در مورد 
بــازی هم قضیه به همین نحو اســت. یکی بازی 
اولش است، یکی پیشکسوت است، یکی به خاطر 
نقــش باید برون گرایانه ظاهر شــود و دیگری در 
میمیک خســت بورزد، اما در پایان هارمونی باید 

حفظ شود.

نکته ای که در فیلم به چشم می آید جنس س
بازی خانم صامتی اســت که تا پیش از این، 
بازی های برون گرایانه را از ایشــان شــاهد 
بوده ایم و در »پسر کشی« نوع و جنس بازی 
درون گرایانه ای را ارائه می دهند که چشمگیر 

است، دلیل درون گرایانه ارائه شدن این نقش 
و بازی چیست؟

راز و رمز داستان را هم بسط و هم تعمیق می دهد و 
هم نمونه های آشنا را سریعاً به ذهن متبادر نمی سازد 
و بیننده را وادار می سازد که به جای او، واکنش هایی 
چون بغض، گریه و ترس شــدید را که او مشخص 
است درون خود ریخته، ناخودآگاه از خود بروز دهد 
و همین در نهایت کمک می کند با وجود خاکستری 
شدن نقش پس از رمزگشایی همچنان او را دوست 

داشته باشد.

عده ای بر این باورند که در جشنواره فجر س
درباره برخی فیلم ها ناداوری شده است و فیلم 
شما هم شامل آن ها می شد، به نظر شما علتش 

چه بود؟
خب یک فیلم مستقل که وامدار هیچ گروه، دسته، 
حزب، هلدینگ ، بانک، ابر ســرمایه دار و... نیست، 
جایــی در ایــن ناداوری ها ندارد، حتــی اگر واجد 
ارزش هایی باشد که به آن اشاره شد، چون اصالً قرار 
نیست آن جریان اصلی سینمای ایران با فیلم هایی 
چون »پسرکشی« به همان مسیر موفق قبلی خود 
بازگردد. سرمایه ساالران جوالن ابتذال را می خواهند 
و برای ژســت های دروغین، سینمای سینماتکی و 
سینه کلوبی جعلی که از رهگذر جشنواره خارجی 
شاید یورویی یا دالری نصیب کند، اما من خوشحالم 
اکنــون مخاطبان جــدی و فهیم ســینما از خود 
می پرســند چرا این فیلم جایزه نگرفته اســت، در 
حالی که برای بسیاری از فیلم ها برعکس این جمله 
پرسیده می شــود، به هر حال وقتی مستقل باشی 

هزینه اش را هم باید بپردازی.

شــما هر چند ســال یک بار یک فیلم س
می ســازید. دلیل این فاصلــه زمانی برای 

فیلم سازی تان چیست؟
همین که چند ســال یک بار هم در شرایط فعلی 
بتوانــم فیلم خودم را بســازم که همیشــه چنین 
کرده ام، جای خوشحالی دارد، اما امیدوارم به زودی 
کار جدیدی را جلو دوربین ببرم، البته اگر ترکتازی 

ابتذال و ساده پسندی کمی فروکش کند.

نوشــتن برای دیگران چطور؟ شــما در س
فیلم های  نــگارش  زمینه  در  قبل  دهه های 
اجتماعی با سوژه های نو و  ملتهب پیشگام و 
پر کار بودید، اما از نیمه دوم دهه 80 به مرور 

کم کار شده اید، دلیلش چیست؟
سینمایی که دلمشــغولی من بود یعنی سینمایی 
با مضامین آســیب های اجتماعی و بــا رویکردی 
مصلحانه و نگاهی روان شناختی به محاق رفته و علت 
این کم کاری چیزی جز این نیســت. درباره نوشتن 
برای دیگران هم باید برگردیم به آن ســینمایی که 
جریان اصلی داشــت و نفع و سود فیلم ها در اکران 
بود نه تولید و  آدم های اصلی اش که همگی از عوامل 
ســینمایی و تصمیم گیر تولیدات بودند نه آدم های 
حاشیه ای غیرســینمایی که به بدنه سینما رخنه 

کرده اند.

برش

آدم ها، محیط، فضا، حوادث و هر 
آنچه در بستر این داستان روایت 
می شود وام گرفته از جای دیگری 
که نامتجانس با مختصات زیستی 
وجود  باشد،  ایرانی  فرهنگی  و 

ندارد

فرهاد اصالنی در یادداشتی برای دبیرخانه جشنواره فیلم مقاومت:

دلم برای آدم هایی از جنس »مالقلی پور« تنگ می شود
سیما و سینما: فرهاد اصالنی، بازیگر مطرح سینمای ایران 
در یادداشتی اختصاصی که در اختیار دبیرخانه شانزدهمین 
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت قرار داده، از تجربه همکاری 
با رســول مالقلی پور در فیلم »سفر به چزابه« و حال و هوای 

این همکاری نوشته است.
به گزارش سینماپرس، فرهاد اصالنی 
به مناسبت برگزاری بخش »نشان 
رسول« در شــانزدهمین جشنواره 
بین المللی فیلم مقاومت یادداشتی 
درباره رسول مالقلی پور و همکاری 
مشــترک در فیلم »سفر به چزابه« 

نوشت. در ادامه بخش هایی از این یادداشت را می خوانیم. 
»اولین تصویری که از رســول مالقلی پور به یاد دارم، به ۲5 
ســال قبل برمی گردد. سال 7۴ برای بازی در فیلم »سفر به 
چزابه« انتخاب شــدم. آن روزها جوان بودم و در آغاز مسیر 
بازیگری و در »روسری آبی« بازی کرده بودم. اولین مالقاتمان 
در یک بعدازظهر اتفاق افتاد، در دفتر آقای مالقلی پور با هم 
صحبت کردیم. تمام مدت جلســه با همان نگاه نافذی که از 
او ســراغ داریم به من خیره شده بود. آن روزها نمی دانستم 
کارگردان هــا معموالً در این مرحله بــا دقت روی حرکات و 
رفتار بازیگر تمرکز می کنند تا ببینند واقعاً انتخاب درســتی 
داشته اند. کمی مضطرب بودم. آقای مالقلی پور نگاهی عمیق و 
شخصیتی باجذبه داشت که مرا تحت تأثیر قرار می داد. باالخره 
بعد از یکی دو جلسه حضورم برای بازی در این فیلم قطعی 

شد.

در کنار جریانی که آن روزها در حوزه سینمای دفاع مقدس 
فعال بود و جنگ را شیک و شعاری نشان می داد، فیلم های 
رســول مالقلی پور سیمای خشــن و واقعی جنگ را ترسیم 
می کرد. آثار او بیانگر واقعیت های تلخی بود که گاهی راهی 
به ســینمای دفاع مقدس نداشت. به نظرم مخاطب عادی با 
فیلم های او واقعیت جنگ را درک می کرد. در نمایش احواالت 
انسانی، رسول مالقلی پور بی ادعا و سینمایش واقعی، صادقانه 

و یگانه بود.

یکسروگردنباالترازبقیهفیلمسازاندفاعمقدس#
از نظر تکنیکی ســینمای او یک ســر و گردن باالتر از بقیه 
فیلم سازان دفاع مقدس بود. می شود گفت فیلم هایش شبیه 
سینمای هالیوود بود، آن هم با کمبود امکاناتی که همواره با 
آن مواجه بود. معموالً با مواد و ادوات واقعی کار می کرد، ما که 
تجربه همکاری با او را داریم می دانیم سر صحنه فیلم هایش 
چه می گذشت. شاید بخشی از هیجان و اضطرابی که موقع 
کار داشــت به همین دلیل بود، واقعاً جان همه عوامل زمان 

فیلم برداری در خطر بود.
زمانی که فیلم جنگی می ساخت بیشتر به او حمله می شد، 
برای همین پر از عصبیت بود و مجبور می شد سمت ساخت 
فیلم هایی برود که در آن ها هم عصبیت و پرخاشگری وجود 
داشت. پس از فوتش نگاه ها به او و سینمایش مهربانانه تر شد. 
دست کم در تجربه مشترکی که با او داشتم دیدم که »سفر 

به چزابه« آن گونه که بعدها دیده و ستایش شد، قدر ندید.
»ســفر به چزابه« نگینی درخشان در سینمای جنگ است، 

فیلمی که بایــد روی پرده دید تا متوجه عظمت و جلوه آن 
شد. پس از پایان فیلم برداری آقای مالقلی پور از من خواست 
موقع مونتاژ فیلم را ببینم. بــه عنوان بازیگر جوان، خامی  و 
گیجی در بازی ام داشتم که البته به باورپذیر شدن شخصیت 
علی کمک کرده است. مالقلی پور موقع تدوین، آدم دیگری 
می شد. سکانس های سختی که زمان فیلم برداری ساعت ها 
وقت می گرفت به راحتی و به نفع فیلم کنار می گذاشت. فکر 
می کنم اگر ســال های بعد با تجربه ای که بدست آوردم این 

نقش را بازی می کردم، این شکل و شمایل را نمی داشت.

»سفربهچزابه«دوستداشتنیترینفیلممن#
تجربه بازی در این فیلم غریب بود، وقتی فیلم برداری شروع 
می شد در صحنه غرق می شدم و فراموش می کردم بخشی از 
یک فیلم هستم. حس می کنم طبیعی است تماشاگر هم پس 
از گذشت سال ها نســبت به »سفر به چزابه« چنین نگاهی 
داشته باشد و با دیدن آن متأثر شود. موقع فیلم برداری »سفر 
به چزابه« در بعضی ســکانس ها عوامل گریه می کردند، اما 
تعدادی از همان سکانس ها که مخاطب را احساساتی می کرد، 

حذف شدند.
»ســفر به چزابه« از دوست داشتنی ترین فیلم های من است. 
جنگ تأثیر زیادی روی زندگی مردم ما گذاشــته، چه آن ها 
که مستقیم در مواجهه با جنگ بودند، چه آن ها که با واسطه 
تحت تأثیر آن قرار گرفتند. به عنوان یک ایرانی خوشحالم که 
اقبال این را داشــتم که در یکی از بهترین فیلم های رسول 
مالقلی پور کنارش باشم. خوشحالم این فرصت به دست آمد تا 

در یادگاری حضور داشته باشم که صادقانه برای نسل بعد، از 
واقعیت جنگ می گوید.

رسول مالقلی پور، فیلم سازی درجه یک و تکرارناشدنی است. 
در مقایســه با ســینماگران همدوره اش بهترین آن ها بود و 
بهتریــن ماند. پس از پایان هر فیلم از آن رها می شــد و به 
فکر فیلم بعدی بود. با اوضاع و احوال این روزها، انتشار مداوم 
اخبار فساد، اختالس و رشد منفعت طلبی و مادی گرایی، حال 
و هوایی که بر زندگی ما حاکم اســت، دلم برای آدم هایی از 

جنس مالقلی پور که صادق بودند، تنگ می شود«.

سیما و سینما: در روزهایی که ساخت فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی در 
شرایط کرونا متوقف شده یا به حالت تعلیق درآمده است، تصویربرداری سکانس های 
دفاع مقدســی ســریال »ایل دا« در ۴0 روز آینده به اتمام می رســد. براساس اعالم 
ســیمافیلم، تهیه کننده مجموعه »ایل دا« با بیان اینکه سکانس های مربوط به جنگ 
در ارتفاعات خرم آباد در حال انجام است، گفت:  ۸5درصد کار تصویربرداری انجام شده 
و ظرف ۴0 روز آینده کار تصویربرداری به اتمام می رسد. علیرضا سبط  احمدی درباره 
همکاری مسئوالن استانی گفت: متأسفم از اینکه اعالم می کنم مسئوالن استانی هیچ 
حمایتی از پروژه دفاع مقدسی نمی کنند. این پروژه که اثری فاخر درباره دالورمردی های 
خطه لرستان است، با بی مهری مسئوالن استان لرستان مواجه است. ما در شرایط بسیار 
سخت بدون حمایت و همکاری مسئوالن استان لرستان در حال تصویربرداری با تیمی 
1۸0 نفری هستیم تا بتوانیم کار را برای چهلمین سالگرد دفاع مقدس آماده کنیم.  وی 
تأکید کرد: سپاه پاسداران استان با تمام توان از کار حمایت کرد و کمک های شایسته ای 
در خصــوص تأمین ادوات نظامی صورت گرفته و امکانات را در اختیار پروژه قرار داد.  
»ایل دا« یکی از مجموعه های پربازیگر و از تولیدات سیمافیلم است. »ایل دا« در گروه 
فیلم و سریال مرکز سیمافیلم و به تهیه کنندگی سیدعلیرضا سبط  احمدی و کارگردانی 
راما قویدل به نویسندگی نوشین پیرحیاتی در حال تولید است و به زودی روی آنتن 
می رود. مجید مظفری، پوریا پورســرخ، فاطمه گودرزی، خسرو شهراز، جعفر دهقان، 
کاظم هژیرآزاد، کوروش سلیمانی، غالمرضا علی اکبری، سینا رازانی، مهدی صبایی و 

چند بازیگر دیگر در این مجموعه نقش آفرینی می کنند.

 سریال دفاع مقدسی 
در مراحل پایانی

 »ایل دا« 
روی آنتن می آید

مهر: تازه ترین آلبوم فریدون شــهبازیان، آهنگساز و رهبر ارکستر شناخته شده تلویزیون 
کشورمان با عنوان »وقتی برگشتم« مشتمل بر چند موسیقی فیلم از این هنرمند 
در دسترس مخاطبان قرار گرفت.»وقتی برگشتم« عنوان تازه ترین آلبوم فریدون 
شهبازیان، آهنگساز و رهبر ارکستر شناخته شده کشورمان است که طی روزهای 

اخیر به همت ماهور موساییان در بازار موسیقی منتشر شده است.
»گلچهره )قطعه 1 تا 6(«، »فرزندچهارم )قطعات 7 تا 1۹(« و »وقتی برگشــتم 
)قطعات ۲0 تا ۲۸(« عنوان آثاری هستند که در سال های اخیر به کارگردانی وحید 

موساییان و آهنگ سازی فریدون شهبازیان به نمایش درآمده اند.
فریدون شهبازیان که چندی پیش از سمت مدیریت هنری و رهبری دائم ارکستر 
ملی ایران کناره گیری کرد ضمن ساخت موسیقی متن بیش از ۴0 فیلم سینمایی 
از کارگردانان شاخص سینمای کشورمان تاکنون آلبوم های متعددی را در عرصه 

موسیقی به مخاطبان ارائه کرده است .
آلبوم »وقتی برگشتم« به صاحب امتیازی ماهور موساییان با مجوز شماره 1۸06-

۹۸ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی طی روزهای گذشته منتشر شده است.
آلبوم »شــیر سنگی« نیز عنوان اثر دیگری است که از فریدون شهبازیان در بازار 

موسیقی منتشر شده است.
ایــن مجموعه شــامل ۲0 قطعه بــی کالم و دو قطعه باکالم از موســیقی فیلم 
»شیرسنگی« به کارگردانی مســعود جعفری جوزانی است. خوانندگی دو قطعه 

باکالم را تورج زاهدی برعهده داشته است.

 قطعه هایی سینمایی 
از فریدون شهبازیان

 »وقتی برگشتم« 
شنیدنی شد

موسیقی فیلم

سینما

 گفت وگو با محمدهادی کریمی، کارگردان فیلم »پسرکشی«

مخاطبایرانی،قصهایرانیمیخواهد
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