
حساسیتبهبیتالمال
آیت اهلل قدوسی، دادستان انقالب در شهریور 
سال 1360 در یک عملیات تروریستی به 
شهادت رسید. کانال تلگرامی مرکز اسناد 
انقالب اسالمی نوشت: »آن زمان  کل خرج 
دادســتانی های سراسر کشــور حدود یک 
میلیون و 400 هزار تومان می شــد. گاهی 
وقت ها که حســاب می کردیــم مثالً  یک 
میلیون و 425 هزار و 3 ریال می شــد... موقع حواله پول به شهرســتان ها بانک 
می گفت این سه ریالی که می نویسید رند نیست... به آقای قدوسی گفتم که اجازه 
می دهید این ها را سر راست کنیم؟ گفت نخیر... اگر زیادی به آن ها بدهیم مسئول 
هستیم، اگر هم کم بدهیم باز هم در مقابل این بیچاره ها مسئول هستیم که باید 

از جیب خودشان بگذارند...«. 

پاداشناعادالنه
انتشار تصاویر فداکارانه پشت سرهم و تجلیل 
خشــک و خالی از کادر درمان که مدافعان 
سالمت در خط مقدم جنگ با کرونا هستند از 
یک اندازه به بعد اثر منفی هم خواهد داشت. 
یعنی بهتر اســت مسئوالن به فکر رسیدگی 
به مشــکالت این قشر زحمتکش هم باشند. 
در همیــن باره، احمــد توکلی، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در توییتی نوشته است: »تعدادی از کارکنان شریف بخش 
سالمت می گویند پاداش کرونا در مرداد گذشته ناعادالنه تقسیم شده و سهم هنگفتی 
به مدیران بیمارستان ها رسیده. خوب است وزیر محترم بهداشت با شفاف سازی نحوه 

تقسیم این پاداش، جلو این سوءتفاهم و اثر معکوس این کار خوب را بگیرد«. 

آلمان،کروناوفامیلدور
وقتی عکس بازیکنان تیم آلمان )با حفظ 
فاصله اجتماعی( منتشر شد، خیلی ها نه 
فقط در ایران بلکه در کشــورهای دیگر 
آن را قابی پرمعنا و مفهوم توصیف کردند 
و برخی هــا زیر عکس نوشــتند: »حاال 
می فهمیم آلمانی ها چرا توانستند کرونا 
را کنترل کننــد«. یک کاربر توییتربا نام 
کاربری »فامیل دور« اما نگاه دیگری به ماجرا دارد. او نوشته: »در حالی عکس 
پایین به عنوان قابی پرمعنا و دلیل مهار کرونا در آلمان داره پخش میشه که 
انگار یادشون رفته همین چند روز پیش جمعیت عکس باال به خاطر اجباری 
شدن ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی تو آلمان تظاهرات کرده بودن«.

آزادیبیاِناینجوری
کانــال تلگرامی »هــاون مدیا« نوشــت: 
جوالی 1981، ســه ماه حبس تعلیقی و 
جریمه 6/3میلیون فرانکی ... ژوئن 1995،  
جریمــه3000دالری...  23 اکتبــر1997، 
جریمه 20هــزار دالری ... 3 اکتبر 2006، 
جریمه7500یورویی و 3ماه حبس تعلیقی 
و... تنها بخشــی از مجازات های پروفسور 
رابرت فوریســون به خاطر نقد و بررســی دقیق علمی دروغ هولوکاست است. 
همچنین از نوامبر 1978 تا می 1993، وی 10 بار مورد حمله واقع شــده است. 

حداقل 9 فقره از این حمالت توسط یهودیان انجام گرفته است.

شــاید روزهای اولی که مسئوالن  محمدتربتزاده
اعــالم کردند کرونا وارد کشــورمان شــده، هیچ کس 
فکــرش را نمی کرد این میهمــان ناخوانده تا ماه ها و 
چه بســا سال ها بعد همچنان در کشورمان باقی مانده 

و قربانی بگیرد.
با این حال ویروس کرونا پس از گذشــت حدود هشت 
ماه از اولین روز ورودش به کشــور، تبدیل به دغدغه 
اصلی خیلی هایمان شــده و عالوه بر آن بســیاری از 
جنبه های زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده اســت. 
از تفریحــات، خوش گذرانی ها و دورهمی هایمان بگیر 
تا عــزاداری محرم و... در این میان یکی از اصلی ترین 
حوزه هایی که تحت تأثیر شــیوع ویــروس کرونا قرار 

گرفته، حوزه آموزش و پرورش کشور بوده است.

اما و اگر های آموزش مجازی#
اگرچه دانشــگاه ها به دلیل وجود زیرساخت های آموزش  
مجازی از همان روزهای ابتدایی شــیوع کرونا در کشور، 
آموزش مجازی را در پیش گرفتند، اما دالیلی مانند عدم 
دسترسی کودکان روســتایی به اینترنت و عدم توانایی 
اقشار ضعیف در تهیه تبلت برای کودکان، آموزش مجازی 

در مدارس با اما و اگر های زیادی همراه شد.
مدارس در سال گذشته تقریباً نیم سال دومشان را به 
صورت مجازی برگزار کردند. در ابتدا مشکالتی مانند 
حضــور کودکان در محیط های ناامن پیام رســان های 
خارجــی مانع از برگزاری کالس ها می شــد، اما اواخر 
ســال تحصیلی ســرانجام ســامانه »شــاد« با هدف 
یکپارچه ســازی آمــوزش مجازی راه اندازی شــد، اما 
برخالف تصور مســئوالن این ســامانه هم نتوانســت 
مشــکالت آموزش مجازی را به طور تمام و کمال حل 

کند.

سؤال اصلی#
اگرچه دولت سعی داشت با برگزاری کالس های درسی در 
تلویزیون، امکان تحصیل برای تمام کودکان را فراهم کند 
اما بسیاری از کودکان در مناطق محروم و همچنین اقشار 
ضعیف جامعه، نتوانستند در سال تحصیلی گذشته، نتایج 

مطلوبی کسب کنند.
ابتدا قرار بود مسئوالن برای تمام دانش آموزان محروم 
تبلت تهیه کنند و با توزیع لوح های فشــرده آموزشی 
در مناطقــی که بــه اینترنت مجهز نیســتند، عدالت 
آموزشــی را رعایت کنند، اما خیلی زود مشخص شد 
ایــن طرح به دلیل کمبود بودجه و نبود زیرســاخت، 

قابل اجرا نیست. 
از طرف دیگر از اواخر خرداد و اوایل تیر که سال تحصیلی 
گذشته برای تمام پایه های تحصیلی تمام شد، دولت اعالم 
کرد با توجه به محدودیت هایی که ممکن است برای سال 
تحصیلی پیش رو وجود داشته باشد و برای مواجه نشدن 
با مشــکل کمبود زمان در روند آموزش، دانش آموزان و 
دانشــجویان باید از 15 شهریور تحصیل خود در مقطع 

جدید را آغاز کنند.
در این میان اصلی ترین ســؤال این بود که مدارس قرار 

است چطور بازگشایی شوند؟

سرگردانی والدین#
حاال با فرا رسیدن نیمه شهریورماه، درحالی که قرار بود به 
تفکیک رنگ بندی شهر های مختلف، روند آموزشی میان 
حضوری، نیمه حضوری و مجازی متغیر باشــد، از سوی 
مقامات دولتی اعالم شــد که دانش آموزان در هر مقطع 
و در هر شــهر و منطقه باید به صورت حضوری در اولین 
روز مدرســه شرکت کرده و سال تحصیلی جدید خود را 

آغاز کنند!
اگرچه این موضوع موجب شــده که شــور و شــوق 
همیشــگی برای رفتن به مدرسه در دل دانش آموزان 
مقاطع تحصیلی مختلف به ویژه پایه های اول ابتدایی، 
دبیرستان دوره اول و دبیرستان دوره دوم بیدار شود؛ 
اما در این میــان خانواده های ایرانی بین دوراهی و یا 
شــاید بتوان گفت چند راهی ســرگردان مانده اند که 
چگونه فرزندان خود را متقاعد کنند مدرســه رفتن به 
عنوان حق طبیعی شان ممکن است به قیمت به خطر 

افتادن سالمتشان تمام شود.
از طرفی رفتن فرزندان به مدرســه و حضورشــان بین 
جمعیت دانش آموزان می تواند خطر بزرگی برای ابتالی 
آن ها به کرونا و یا ناقل شدنشــان باشــد. از سوی دیگر 
والدین ایرانی با مشکالتی برای آموزش مجازی و یا شرکت 
نکردن فرزندشــان در این سال تحصیلی مواجه هستند 
که بالتکلیفی های موجــود در زمینه تحصیل فرزندان و 
تصمیم های دقیقه نودی برخی مسئوالن نیز بر شعله های 

آتش نگرانی آن ها افزوده است.

فکر جدیدی بردارید#
این ســرگردانی ها و نگرانی های والدین حاال موجب شده 
که کاربران فضای مجازی هشتگ #مدرسه را در توییتر 
فارسی داغ کنند. کاربران فضای مجازی و والدیِن کودکان، 

در اولین روز بازگشــایی مدارس این هشتگ را تبدیل به 
یکی از ترند های توییتر فارسی کردند تا از این طریق عالوه 
بر انتقاد از مسئوالن، نگرانی هایشان را هم به گوش آن ها 
برسانند. در ادامه بخشی از توییت های منتشر شده توسط 

کاربران را می خوانید:
 زمان بازگشایی مدارس هم مثل ماه های قمری سالی 
10 روز داره میاد عقب! همین جوری پیش بریم تعطیالت 
تابستون میفته تو بهار و مدارس تو تیر بازگشایی می شن!

 دولت الکترونیک جان اگه ناراحت نمی شی که همین 
روز اول، از صبــح 10 بار دختــرم بهم زنگ زده و می گه 
نمی تونه وارد ســایت مدرسه بشه چون سرورها شلوغه و 

جواب نمی ده.
 مدرسه خواهر کوچیکم این هفته مجازیه ولی تصمیم 
جدی دارم هفته دیگه اجازه ندم بره مدرسه. مسئله خواهر 
کوچیکم نیســت. مسئله مادر پدر من که ممکنه در این 

بین مبتال بشن.
 یــه مادری می گفت من یک دونه بچمو می برم بیرون 
تا وقتی برمی گردیم 30 بار ماسکشــو برمیداره و دست 
می ماله به صورتــش و من نمی تونم قانعش کنم این کار 
رو نکنه حاال اینــا چطوری می خوان این همه بچه رو تو 
مدرسه دور هم جمع کنند و پروتکل ها هم رعایت بشه؟!

انتقادهای مجازی و داغ شدن هشتگ #مدرسه سروصدای 
زیادی در محافل رسانه ای به راه انداخته است. اگرچه وزیر 
آموزش و پرورش هنوز پاسخ روشنی به مطالبه والدین و 
کاربران فضای مجازی نداده است، اما از آن ها خواسته به 
دولت اعتماد کنند و با اظهارنظرهایشان در فضای مجازی، 
مسئوالن را تحت فشار قرار ندهند! کاربران اما همچنان بر 
ســر موضع خودشان ایستاده اند و معتقدند پیش از آنکه 
فاجعه جدیدی رخ بدهد، آموزش و پرورش باید وسواس 
بیشتری در رعایت پروتکل های بهداشتی به خرج دهد، یا 
آموزش را مجازی کند و یا اصالً فکر دیگری برای ســال 

جدید تحصیلی در مدارس بردارد.

کروناحاضر،»حنا«غایب

رقیهتوسلی:»گل ترمه« و حیاط مدرسه و مانتوپوش های دبستانی به ناگاه 
مبدل می شوند به کلوزآپ »مائده«.

خواهری می آید وسط دیالوگمان.
خانوم مدیر انگار آمده ســر صف و آن ها باید بروند و گفت وگوی آنالین قطع 

شود.
اولین روز سال تحصیلی جدید وسط آخرین ماه تابستان هم نوبر است به خدا... 
آن هم چه تابستانی...! اهلل اکبر... بی مسافرت، پارک، دورهمی، بی خرید، تمدید 
روحیه، دور دور... دلم برای »گلی« کباب است... با ماسک و دستکش، شکل 
غریبه ها شده... اما نه چندان هم... عسلِی عنبیه هایش دستش را رو می کند... 
عنبیه های روشــن غمگیــن اش... غمگین چون بهترین دوســتش، کالس 
غیرحضوری را انتخاب کرده... چون »حنا« مدرســه نمی آید... آخ از کرونا که 
کاسه و کوزه چه کسی را به هم نزده!... از این ویروس چشم تنگ سمج که رد 

کثیفش همه جا هست.
ایســتاده ام پای سینک که »مالحت« آلبوم خانوادگی را از کشو درمی آورد و 
پرخنده می گوید: بفرما گذشته گردی! نمک ندارد. بیا حداقل چهار تا عکس 
درست و درمان ببینیم دلمان وا شود. ظرف های کثیف هیچ جا فرار نمی کنند، 

خاطرت تخت.
حرف حســاب کی جواب دارد؟ از خداخواســته با پیشبند می روم به هفت 
ســالگی. به آن روز که دایی جان قصاب آمد زیر پایم گوســفند قربانی کرد. 
بــه آن روزها که کلی فخر مقنعه و مانتو و ســاعتم را می فروختم به برادرها. 
هــر حرف الفبا را که یاد می گرفتم، بی بروبرگرد به خورد ســارا می دادم. به 
پاییزهایی که کلی سرما و آنفلوانزا و کتاب و دفتر تویش بود، اما جانم به شب 
نشــینی هایش. جانم به عطر و طعمش. عکس ها را دانه دانه تماشا می کنم و 
انگشــت حسرت می کشم روی اسپندگردانی خانجان و رد شدن از زیر قرآِن 
آقاجان. می خندم به کیک مدرسه ای که عمه سوسن اولین بار برایم پخت و 
رسمش آمد توی فامیل. اشک می ریزم برای دوست هم محله ای که پنج ماه 
پیش، کرونا، قاپیدش از ما. و آه می کشــم بــرای آدم هایی که توی عکس ها 

هستند و جایشان کنارم خالی است.
غرق دیروزهاییم که »مالمت« یکهو سر می رسد و سالم کرده-نکرده می پرسد: 

برای گلی چه کرده ای؟ 
چقدر امروز همه حرف حساب می زنند. از خیر دیدن آلبوم و شستن ظرف ها 
می گذرم. به کوری چشم کرونا، گل ترمه کالس سومی باید شیرین کام باشد.

پینوشت:حتمــاً یک گوشه از بهشت زیر پای خاله هایی است که می دانند 
کیک پرنسس شکالتی معجزه می کند.

ناگفته:مالحت نمی داند گذشته ها، خیلی خیلی نمک دارند!  

 مجازآباد
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ورزشورزش
خسارتهایقانونعجیبمنعجذببازیکنخارجی

کریمی و پیشنهاد 10 میلیاردی 
برای یک فصل

ادعاییکسایتپرتغالی

 تأثیر خرید طارمی 
از کاسیاس بیشتر بود

گفتوگوباکارگردانانیمیشنسینمایی»آخرینداستان«بهبهانهاکرانآنالیناینفیلم

انحصارگرایی در اکران آنالین
 مافیای دیگری به وجود می آورد

آرزوهایکوچکاماگران!

دو جوان خودشان را رسانده بودند به دره معین جایی برای فرار از یک روز پر 
ترافیک و دود و دم شهر.

جایی برای اینکه آدم فرصتی داشــته باشــد تا به خودش فکر کند و به 
قول شــاعر دمی بیاســاید. نشسته بودند زیر ســایه درختی و همین که 
من و دوســتانم به آن ها رسیدیم، تعارف کردند به چند لیوان چای و این 
بهانه ای شد برای نشستن کنارشان. بعد هم مثل هر دیدار دیگری در کوه، 
حرف کشیده شد به طبیعت، کوه، دوچرخه و چیزهایی که حالم را خوب 
می کند. یکی از دو دوســت نویافته، دوچرخه ای داشت که قباًل مشابه آن 
را در خیابان های شــهر دیده بودم و همیشــه با خودم فکر می کردم باید 
وزن زیادی داشــته باشد. حاال فرصتی شــده بود برای اندازه گیری وزن 
دوچرخــه. وقتــی آن را از زمین بلند کردم واقعاً متعجب شــدم که یک 
دوچرخه تا چه اندازه می تواند سنگین باشد! جوان می گفت دوچرخه را از 
دوســتم امانت گرفته ام او خودش به تازگی دوچرخه دیگری خریده است. 
بعد هم صحبت به این کشیده شد که با چه مبلغی می شود یک دوچرخه 
کوهســتان خرید که بتوان با آن در برنامه های گروه های دوچرخه سواری 
کــه دل به طبیعت و کوه می زنند شــرکت کرد؟ براســاس اطالعاتی که 
داشتم، گفتم کمترین مبلغ 6میلیون تومان است. جوان فقط آهی کشید 
که نشــان می داد خریدن یک دوچرخه با این مبلغ برایش ممکن نیست. 
وقتی حرف ها و درد دل ها تمام شد، با خودم فکر کردم این جوان دوست 
دارد دوچرخه ســواری کند و این هم به حال خودش مفید است و هم به 
حال شــهر. اما افســوس که همه چیز و از جملــه دوچرخه آن قدر گران 
شــده اســت که قیمت آن با درآمد ماهیانه ما البته اگر سر کار برویم و 
کاری داشــته باشیم هیچ تناســبی ندارد و همین خریدن آن را مشکل و 
یا غیرممکن می کند. با خــودم فکر کردم وقتی یک نفر با دوچرخه هایی 
تا این اندازه سنگین رکاب می زند شاید مضرات رکابزنی برایش بیشتر از 
منفعت رکابزنی باشــد و  ای کاش این همه رسیدن به یک دوچرخه برای 
کســی که دوست دارد از این وســیله پاک و سالم استفاده کند سخت و 

تبدیل به آرزو نمی شد.

پورعلیگنجیدرگفتوگوباقدس:

خوشحالم با کرایوف کار می کنم

روزمره نگاری

یادداشت های چرخدار

عباسعلیسپاهییونسی
annotation@qudsonline.ir
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امیرمحمد سلطان پور: فوق ستاره آرژانتینی در ابتدای این 
ماه با اعالم خبر رســمی عالقه اش برای ترک بارسلونا جهان 
فوتبال را در شــوک فرو برد. لیونل مســی که 20 سال را در 
این باشــگاه گذرانده می خواست به صورت رایگان آبی و اناری 
پوشان را ترک کند اما مدیریت بارسلونا بند فسخ قرارداد او را به 
رسمیت نشناخت تا این وینگر 33 ساله با وجود عدم عالقه به 
ماندن، برای یک سال دیگر در کاتاالن ماندگار شود. لیونل مسی 
در مصاحبه خود پس از این قضایا زوایای مختلف حواشی چند 

وقت اخیر را بازگو می کند:

وقتی تصمیمت برای خروج از باشگاه را برای نخستین س
بار با خانواده ات مطرح کردی واکنش آن ها چگونه بود؟

وقتی برای اولین بار این قضیه را برای همسر و فرزندانم مطرح 
کردم شرایط غمناکی به وجود آمد و همه آن ها به گریه افتادند. 
فرزندانم نمی خواســتند شهر بارسلونا را ترک کنند و  مدرسه 

خود را تغییر دهند.

این تصمیم تو بیشتر بر چه مبنایی صورت گرفته بود؟س
من می خواستم در باالترین سطح برای موفقیت تالش کنم و 
جام ببرم و در اروپا برای قهرمانی بجنگم. در فوتبال ممکن است 
برنده یا بازنده باشید چون همیشه سختی های خاص خود را 
دارد اما همیشه باید رقابت کنید، این حداقل چیزی است که 
شما از باشگاهتان انتظار دارید. بعد از اینکه در فصول گذشته در 
رم، لیورپول و این فصل در لیسبون تیممان از هم پاشید به این 

فکر افتادم بارسلونا را ترک کنم.

اما مدیریت باشگاه این تصمیم تو برای پیدا کردن س
چالش جدید را نادیده گرفت.

من فکر می کردم و مطمئن بودم در پایان فصل می توانم از باشگاه 
جدا شوم. رئیس باشگاه همیشه به من می گفت در پایان فصل 
می توانم این تصمیم را بگیرم که می خواهم در بارسا بمانم یا نه. اما 

آن ها این قضیه را دستمایه قرار دادند. 
چون همیشه فصل در آن زمان به پایان نزدیک می شد اما این بار 
به خاطر شــرایط کرونا ما همچنان در رقابت های اللیگا حضور 
داشتیم و فصل بسیار طوالنی تر از شرایط عادی شده بود. اکنون 
آن ها به من می گویند برای جدا شــدن باید 700 میلیون یورو 

پرداخت شود که غیرممکن است.

تو می توانستی بارسلونا را به دادگاه بکشی، چرا این س
راه را انتخاب نکردی؟

بله این راه وجود داشــت که به دادگاه بروم. اما من هیچ وقت 
علیه این باشــگاه این کار را نخواهم کرد چون عاشق بارسلونا 
هستم؛ باشــگاهی که به من همه چیز از ابتدایی که به اینجا 
آمده ام داده اســت. این باشگاه زندگی من است و من زندگی 
خودم را اینجا ساخته ام. حتی به ذهنم خطور نکرد که بارسا 

را به دادگاه بکشانم.

مصاحبه »مسی« پس از ماندن اجباری در »بارسلونا«

نمی خواستم باشگاهی که عاشقش هستم را به دادگاه بکشانم

مظاهری رسماً قراردادش با تراکتور را فسخ کرد
ورزش: رشید مظاهری دروازه بان تیم فوتبال تراکتور تبریز دیروز با حضور در 
سازمان لیگ قرارداد خود را به طور رسمی با تیم تراکتور فسخ کرد. مظاهری 
هفته گذشــته یک بار اقدام به فسخ قرارداد با تیم تراکتور کرده بود که با اقدام 
باشــگاه تراکتور ناکام ماند، اما دیروز این دروازه بان رســماً قرارداد خود را در 

سازمان لیگ فسخ کرد.
هرچند در روزهای گذشــته از پرسپولیس به عنوان مقصد بعدی مظاهری نام برده 
می شــد، اما گفته می شود باشگاه استقالل به صف مشتری های جدید این بازیکن 

اضافه شده است.

شب خوب ایرانی ها در لیگ ستارگان قطر
ورزش: هفته نخست لیگ ستارگان قطر با انجام سه دیدار به پایان رسید. االهلی 
که امید ابراهیمی را پس از یک فصل حضور در لیگ بلژیک برگردانده توانست یک 
پیروزی ارزشمند را بدست آورد و با نتیجه 2 بر یک برابر الوکره به پیروزی دست پیدا 
کند. گل نخست االهلی را در این بازی امید ابراهیمی به ثمر رساند. الدحیل مدافع 
عنوان قهرمانی در خانه از ام صالل پذیرایی کرد و توانســت با سه گل به پیروزی 
دست پیدا کند. رامین رضاییان در این بازی ۹0 دقیقه بازی کرد. او یک پاس گل 
داد. در آخرین بازی العربی که مهرداد محمدی را در تابستان جذب کرد به مصاف 

الخور رفت که این دیدار با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید.

تأثیر خرید طارمی از کاسیاس بیشتر بود
ورزش: به نقل از سایت sapo پرتغال، از زمانی که مهدی طارمی به پورتو پیوسته 
است، تعداد دنبال کننده های این باشگاه پرتغالی تاکنون 30 هزار نفر افزایش یافته 
اســت. فقط در عرض 2۴ ساعت، حساب اینستاگرام پورتو بیش از 30 هزار دنبال 
کننده جدید بدست آورد. مسئول این افزایش دنبال کننده  مهدی طارمی، مهاجمی 
بود که از ریوآوه به پورتو آمد و تا ســال 202۴ قرارداد دارد و بند فســخ قرارداد او 

۶0میلیون یورو است.
ورود کاسیاس به پورتو تأثیر زیادی در رسانه ها در سراسر جهان داشت اما در مقایسه 

با  خرید مهدی طارمی در شبکه های اجتماعی به طور چشمگیر منعکس نشد.

اوساگونا با پرسپولیس فسخ کرد
ورزش: مهاجم نیجریه ای تیم فوتبال پرسپولیس قراردادش با این باشگاه را فسخ 

کرد. 
کریستین اوساگونا مهاجم نیجریه ای تیم فوتبال پرسپولیس پس از عملکرد ضعیفی 
که در این تیم داشــت، دیروز با حضور در دفتر باشــگاه پرسپولیس قراردادش با 
سرخپوشــان را فسخ کرد. اوساگونا در نیم  فصل نوزدهمین دوره مسابقات فوتبال 

لیگ برتر باشگاه های کشور به پرسپولیس پیوسته بود.
این بازیکن در مدت زمان حضورش در پرســپولیس فقط یک گل به ثمر رساند و 

نتوانست عملکرد درخشانش در ذوب آهن را تکرار کند.

حمیدرضا عرب: بازگشــت مرتضی پورعلی گنجی 
به لیگ چیــن، مدافع ملی پوش کشــورمان که در 
باشگاه العربی قطر بازی می کرد، به سوژه داغی برای 

چشم بادامی ها بدل ساخته است. 
پورعلــی گنجــی در قــراردادی دو ســاله حاال به 
بازیکنی برای تیم شــنزن تبدیل شــده است. تیمی 
که می خواهد لیگ فصل جدید چین را با قدرت آغاز 

کند و به قهرمانی برسد.

به نظر می رســد عالقه خاصی به لیگ چین س
داری که پس از یک تجربه نسبتًا خوب در تیم 

العربی تصمیم گرفتی دوباره به چین برگردی.
مــن ســختی های بــازی در لیگ چین را پشــت 
سرگذاشــتم و االن به خوبی با فضــای فوتبال این 

کشور آشنا هستم. 
می دانم چطور در چین زندگی کنم و یکی از دالیلی 
که سبب شد دوباره لیگ چین را انتخاب کنم همین 
موضوع مهم اســت. ســالی که من تیانجین بودم نه 
زبان بلد بودم نه دوســتی داشتم و نه می توانستم با 
کســی ارتباط برقرار کنم. واقعاً شرایط برایم سخت 
بود و البته نخستین فصلی بود که در پست دفاع آخر 
بازی می کردم. اما اکنون دوســت و رفیق زیادی در 
چین دارم و می توانــم از این امتیازهایی که دارم به 
بهترین شکل ممکن استفاده کنم و بدرخشم. خودم 

متفاوتی  شرایط  می کنم  پیش بینی 
ایجاد  برایم  به گذشــته  نسبت 

شــود و در تیــم جدید موفق 
باشم.

شنزن س جدیدت  تیم  نام 
به  تو  انتقال  از  آیا  است. 
این تیــم قدیمی چینی 

چیزی گیر العربی آمد؟
بلــه، پول خوبی گیر باشــگاه 

ســابقم آمد و یکی از دالیلی که 
موجب شد العربی با این انتقال 

موافقــت کنــد همین 
فکر  است.  موضوع 

می کنم حدود 
1/5 میلیون 
به  یــورو 
ه  شــگا با
بــی  لعر ا
تا  دادنــد 
را  مــن 
 . نــد بخر
در  االن 
نطینــه  قر

تــا  هســتم 
دوران  ایــن 

برســد  پایان  به 
و بتوانــم بــا تیم 

جدیدم تمرین کنم. 
این تغییر  امیــدوارم 

موقعیــت برای من بهترین خاطــرات را در آینده به 
همراه آورد و روزهای خوبی را سپری کنم.

پیش ازاینکــه به لیگ قطر بروی صحبت از س
حضورت در برایتون انگلیس بود. چه شد که به 

لیگ جزیره نرفتی؟
همان طور که گفتید من روزگاری تا آستانه انتقال به 
برایتــون در لیگ برتر انگلیس پیش رفتم اما قوانین 
موجود اجازه ندادند مجوز من صادر شود. من فرصت 
خوبی را به خاطر قوانین موجود از دســت دادم. به 
همیــن دلیل به یوپن رفتم و بعد هم تصمیم گرفتم 
العربــی قطر را انتخاب کنــم و حدود دو فصل برای 
این تیم بازی کردم. اینجا شرایط خوب بود و نسبت 
به تیمی که در اختیار داشــتیم، نتایج خوبی کسب 
کردیم. البته قدرت العربی را نمی شد با السد مقایسه 
کرد، چون باشگاه و بازیکنانش با هم تفاوت داشتند. 
البته یک باشــگاه چینی دیگر هم من را می خواست 
امــا آن ها گفتنــد چند روز صبر کن و من ریســک 
نکردم و با باشگاه شنزن قرارداد بستم. نمی  خواستم 
وقت تلف کنم تا خــدای ناکرده بازی در این تیم را 

از دست بدهم.

موقعیت شنزن در لیگ چین چطور است؟س
همان طور که می دانید ســابقه حضور در فوتبال چین 
را دارم و در سال 2015 برای تیم تیانجین تدا بازی 
می کردم. شــنژن در گروه اول سوپرلیگ چین از 
هفت بــازی هفت امتیاز گرفته و در رده پنجم 
جدول هشت تیمی قرار دارد. هدایت این تیم 
بر عهده یوردی کرایوف، فرزند یوهان کرایوف 
فقید اســت و خیلی خوشحالم که می توانم 
با این مربی جوان و صاحب ســبک کار کنم 
و شاگردش باشم. در این تیم بلریم ژمائیلی 
بازیکن اســبق تیم ملی ســوئیس و باشگاه 

ناپولی هم حضور دارد.

تیم س درباره  دیدگاهت  داریم  دوســت 
ملی را بیان کنی؟

به هرحال تغییراتی این اواخر ایجاد شــده و همه 
ما به عنوان بازیکن باید دســت به دست 
هــم بدهیم تا از موانــع موجود عبور 
کنیم. تیم ملی هنوز برای رسیدن 
بــه جام جهانی شــانس دارد و 
را  باقی مانده  بازی هــای  باید 
بگیریــم و جبران  جــدی 
با  امیــدوارم  کنیــم. 
همت همگی بچه ها 
راهی  بتوانیــم 
جهانی  جام 

شویم.

سینا حســینی: مدیران فدراسیون فوتبال با وضع 
قانون منع اســتخدام مربی و بازیکن خارجی توسط 
باشگاه های لیگ برتری برای حضور در لیگ بیستم، 
لطمه های جبــران ناپذیری را به بدنه آســیب پذیر 
باشــگاه وارد کردنــد تا حدی که حاال باشــگاه های 
فوتبال مجبورند برای حفظ بازیکنان شــاخص خود 
رقم های هنگفت و سرســام آوری که آن ها پیشنهاد 
می دهنــد را بپذیرنــد. در حالی که اگــر درایتی در 
فوتبال و مدیریت ورزش کشــور بود با کمی تعقل و 

دوراندیشی از این اتفاق جلوگیری می شد.

پیش شرط وحشتناک#
برای رونمایی از خســارت های این تصمیم اشــتباه 
کافی اســت نگاهی به وضعیت پیشــنهادهای مالی 
بازیکنــان دو تیم اســتقالل و پرســپولیس به کادر 

مدیریتی این باشگاه ها داشته باشید. 
به عنــوان مثال بازیکنی نظیر علــی کریمی که در 
فصل نوزدهم یکی از بازیکنان کلیدی این باشــگاه 
به شــمار می رفته برای تمدید قرارداد خود چند 
پیش شــرط وحشــتناک تعیین کرده تا از وضع 
قانون جدید فدراسیون فوتبال نهایت بهره برداری 

را داشته باشد. 
گویا کریمی توسط مدیر برنامه 

10میلیاردی  پیشنهاد  خود 
برای یــک فصل فوتبالی 

را بــه اســتقالل ارائه 
کرده اســت که این 
پیشنهاد با مخالفت 
مدیرعامل  صریــح 
جدید مواجه شده 

است!
استقاللی ها پس 

روز  چند  از 
کشمکش 

د  پیشــنها
5میلیاردی 

روی  پیش  را 
او گذاشــتند امــا تأکید 

دریافت  بــرای  کریمی  کردند 
این مبلغ باید دو ساله قراردادش 

را تمدید کنــد و برای فصل بعد 
رقم ســال بعدش توافقــی تعیین 

خواهد شد. 
پس از ایــن اتفاق کریمی تصمیم 
باشگاه قطری  پیشــنهاد  گرفت 
الخور را اولویت نخست خود قرار 
دهد تا برای یــک فصل حدود 
دریافت  تومــان  میلیــارد   1۴ 

کند.
عجیب اینکه احمد سعادتمند، 

در  اســتقالل  مدیرعامــل 
جمــع هــواداران معترض 
گفــت آن هــا بــا علــی 
تا  کنند  صحبــت  کریمی 

قراردادش را با اســتقالل تمدید کند! سعادتمند در 
ادامه به هواداران وعده داد باالترین رقم قرارداد را به 
کریمی پیشنهاد خواهند کرد تا این بازیکن در جمع 

آبی پوشان بماند.

کریمی به جای کریمی#
امیرحســین کریمی پس از سعید واسعی یکی دیگر 
از بازیکنان موفق فصل گذشــته تیم پیکان است که 
گفته می شــود با مدیران باشــگاه استقالل به توافق 
دســت پیدا کرده است و در روزهای آینده به عنوان 

خرید رسمی این تیم معرفی خواهد شد. 
کریمی با عقد قرارداد با اســتقالل به عنوان جانشین 
علی کریمی انتخاب خواهد شد که ظاهراً عالقه ای به 
تمدید قرارداد با آبی پوشان ندارد و به زودی این تیم 

را ترک خواهد کرد.

چوب تصمیم اشتباه#
همین اتفاق برای پرســپولیس رقم 
این باشــگاه وقتی  خورده اســت، 
پیشــنهاد 12میلیــاردی مهــدی 
تصمیــم  او  نپذیرفــت  را  ترابــی 
قطری  باشگاه  پیشنهاد  به  گرفت 
خود پاســخ مثبــت بدهد 
تــا پرسپولیســی ها در 
وی  کــردن  متقاعد 

ناکام بمانند! 
البتــه بازیکنــان 
اســتقالل  دیگر 
پرســپولیس  و 
حــال  شــامل 
چنین شرایطی 
و  هســتند 
به  یــک  هــر 
شــکلی رقم های 
نجومــی و غیرقابــل 
تمدیــد  بــرای  را  بــاوری 
اســتقالل  به مدیران  قرارداد 
و پرســپولیس ارائه می دهند تا 
تبعات یک تصمیــم غیراصولی و 
غیر کارشناسی شده به این شکل 

پدیدار شود.
نکته تأمل برانگیز اینجاســت اگر 
فدراســیون و سازمان لیگ چنین 
تصمیمــی را اخــذ نمی کرد و به 
این شــکل قانــون ناگهانی وضع 
نمی کــرد بازیکنــان ایرانــی هرگز 
چنین ارقامی را پیشــنهاد نمی دادند 
چون مطمئن بودند باشــگاه ها امکان 
جذب بازیکنانی چون شــیخ دیاباته، 
بشار رسن، میلیچ و استنلی کی روش 
را دارنــد و در صــورت چنیــن 
اتفاقی کسی به سراغ آن ها 
نمی رود تا خواسته آن ها 

را اجابت کند. 

پورعلی گنجی در گفت و گو با قدس:

خوشحالم با کرایوف کار می کنم
خسارت های قانون عجیب منع جذب بازیکن خارجی

کریمی و پیشنهاد 10 میلیاردی برای یک فصل

ورزش: با اعالم رســمی باشگاه اســتقالل برای مذاکره با آندره آ 
استراماچونی، جزئیاتی جدید از مذاکره باشگاه استقالل با این مربی 
ایتالیایی مشخص شده است. پیگیری ها نشان می دهد مذاکرات با 
استراماچونی از زمانی آغاز شد که مدیران استقالل متوجه شدند 
با شــکایت او باید مبلغی هنگفت به این مربی به عنوان غرامت 
بپردازند. در این مذاکره، احمد سعادتمند و یکی از معاونانش به 
همراه استراماچونی، وکیل او و یک ایرانی مقیم در ایتالیا شرکت 
کردند و توافقات اولیه حاصل شد. استراماچونی چند شرط برای 

بازگشت به استقالل مطرح کرد که مورد موافقت قرار گرفت. 

شروط استرا برای بازگشت#
در ابتدا درباره رقم قرارداد بحث شد که در نهایت دو طرف بر سر 
مبلغ یک میلیون و 800 هزار یورو به توافق رســیدند. این مبلغ 

عالوه بر استراماچونی شامل سه دستیار خارجی او خواهد شد. در 
صورتی که باشگاه استقالل قسط اول را واریز کند، قرارداد رسمی 
و رونمایی خواهد شد. گفته می شــود قسط اول بین 20 تا 30 
درصد کل قرارداد است. استراماچونی همچنین به مدیران باشگاه 
تأکید کرده نباید اشتباهات مدیران قبلی تکرار شده و پول باید به 

حساب وی واریز شود.
دومین موضوع، حفظ بازیکنانی است که قراردادشان با استقالل 
به پایان می رسد. علی کریمی، روزبه چشمی، فرشید اسماعیلی، 

ضد  حمله

گل های ســرخابی ها، نامزد برترین گل یک دهه 
اخیر لیگ قهرمانان 

ورزش: گل های بازیکنان فعلی و پیشــین تیم های فوتبال اســتقالل و 
پرسپولیس در میان بهترین گل های 10 سال گذشته لیگ قهرمانان آسیا 
قرار دارد.  ســایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( هفته گذشته 
دو نظرسنجی برای انتخاب بهترین گل یک دهه اخیر لیگ قهرمانان آسیا 
منتشر کرد که پنج گل برتر هر نظرسنجی، به فینال انتخاب بهترین گل 
راه یافتند. گل مامه تیام از اســتقالل به ذوب آهن، آندرانیک تیموریان از 
استقالل به بوریرام تایلند، شجاع خلیل زاده از پرسپولیس به االهلی عربستان 
و مهدی ترابی از پرسپولیس به السد قطر،  گل های راه یافته به نظرسنجی 

فینال بهترین گل دهه گذشته لیگ قهرمانان آسیا صعود کردند.

تخلفات سرمربی تراکتور روی میز کمیته انضباطی
ورزش: رئیس کمیته انضباطی فدراســیون گفت: پس از ارائه گزارش از 
سوی نماینده فدراســیون و داور دیدار فینال جام حذفی درباره تخلفات 
سرمربی تراکتور تصمیم گیری می شود. به نقل از سایت رسمی فدراسیون 
فوتبال، ابوالفضل حسن زاده محمدی رئیس کمیته انضباطی  فدراسیون 
فوتبال گفت: در دیدار فینال جام حذفی که بین دو تیم استقالل و تراکتور 
برگزار شــد شاهد رفتارهایی از سوی ساکت الهامی سرمربی تیم تراکتور 
بودیم که پس از ارائه گزارش از سوی نماینده فدراسیون و داوری بازی، به 

فوریت در مورد تخلفاتی که رخ داده تصمیم گیری می کنیم.

رحمان رضایی، سرمربی ذوب آهن شد 
ورزش: به نقل از سایت باشگاه ذوب آهن اصفهان، این باشگاه در اطالعیه 
کوتاهی ضمن معرفی رحمان رضایی به عنوان ســرمربی فصل آینده تیم 
فوتبال ذوب آهن ابراز امیــدواری کرد که این مربی جوان و آینده دار، تیم 

ذوب آهن را بار دیگر به سر منزل مقصود برساند.

محرومیت فوالد از دو پنجره نقل و انتقاالتی
ورزش: کمیته اســتیناف فدراسیون فوتبال باشگاه فوالد خوزستان را به 
محرومیــت از فعالیت در دو پنجره نقل و انتقاالتی و پرداخت 50 میلیون 
تومان جریمه به باشــگاه سپیدرود رشــت محکوم کرد. این رأی به دلیل 
شکایت باشــگاه سپیدرود از فوالد در پرونده فسخ قرارداد یکطرفه محمد 
بلبلی صادر شده اســت. البته در ابتدا کمیته تعیین وضعیت فدراسیون 
فوتبال فوالدی ها را به پرداخت 300 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم 
کرده بود اما طرح اعتراض این باشگاه در کمیته استیناف سبب شد با وجود 
کاهش مبلغ جریمه فوالد دو پنجره نقل و انتقاالتی این باشگاه بسته شود.

ترابی همبازی محمدی در العربی
ورزش: مهدی ترابی هافبک تهاجمی تیم پرسپولیس در نوزدهمین دوره 
لیگ برتر در فصل جدید لیگ ستارگان قطر برای تیم العربی بازی خواهد 
کرد. مهدی ترابی قرارداد رســمی اش را با باشگاه العربی دوحه امضا کرد. 
مهدی ترابی دومین بازیکن ایرانی العربی پس از مهرداد محمدی است که 

هفته گذشته از لیگ برتر پرتغال به این تیم پیوست. 

نکونام در فوالد ماند
ورزش: قرارداد سرمربی تیم فوتبال فوالد خوزستان با این باشگاه تمدید 
شد.  طی نشستی که دیروز در ساختمان شرکت فوالد خوزستان بین علی 
محمدی، سردار گودرزی و سعید آذری با جواد نکونام برگزار شد این مربی 

برای یک فصل دیگر قراردادش را با سرخپوشان اهوازی تمدید کرد. 

دروازه بان فوالد در تیررس شهرخودرو 
ورزش: رحمتی چند گزینــه را برای دروازه بانی مدنظر قرار داده ولی گزینه 
جدی شــهرخودرو، احسان مرادیان گلر فصل گذشته فوالد خوزستان است. 
مرادیان فصل گذشته با شــهاب گردان رقابت می کرد و دروازه بان دوم فوالد 

خوزستان بود. 

منهای فوتبال

ملی پوشان تکواندو به اردو رفتند
ورزش: دور جدیــد تمرینات تیم ملــی تکواندو در دو بخش مردان 
و پاراتکوانــدو از صبح دیروز در خانه تکواندو آغاز شــد. اردوی تیم 
ملی تکواندو در گروه مردان با حضور آرمین هادی پور و میرهاشــم 
حســینی دو المپین تکواندو کشورمان و سجاد مردانی و امیرمحمد 
بخشی شــروع شــد. در بخش پاراتکواندو مهدی پوررهنما و اصغر 
عزیزی پارالمپین های تکواندو کشورمان تمرینات خود را آغاز کردند. 
بر اســاس تصمیــم کادر فنی تیم ملی بانوان، اردوی آماده ســازی 
این تیم برای حضور در رقابت های کســب سهمیه المپیک از ابتدای 
مهرماه آغازخواهد شد. اردوی تیم های ملی تکواندو از اسفندماه سال 
گذشــته با شــیوع ویروس کرونا در کشور تعطیل شد و حاال پس از 
گذشــت نزدیک به ۶ ماه ملی پوشان تمرینات خود را زیر نظر کادر 

فنی آغاز کرده اند.

مهربان: مسابقات جهانی روی هواست
ورزش: مربــی تیم ملی کشــتی آزاد گفت: اخبــاری که در مورد 
برگزاری یا عدم برگزاری مســابقات جهانی به گوش می رسد ضد و 
نقیض اســت و من واقعاً نمی دانم چه اتفاقی رخ خواهد داد. ابراهیم 
مهربان در مورد پیگیری تمرینات ملی پوشــان آزاد اظهار کرد: یک 
دوره تمرینی را طبق اپلیکیشــن طراحی شــده انجام دادیم و حاال 
منتظریم تا در یکی دو روز آینده در مورد چگونگی تشــکیل اردوی 

تیم ملی تصمیم گیری شود. 
اگر قرار به تشکیل اردو باشد بچه ها به خانه کشتی می آیند و اگر هم 
نه، بار دیگر به دنیای مجازی پناه می بریم و به این شکل تمرینات را 
دنبــال خواهیم کرد. وی در مورد اینکه آیا در این مدت مصدومیتی 
برای کشــتی گیران ایجاد نشده گفت: خدا را شکر چیزی به ما اعالم 
نشــده است. اگر در این شرایط مصدومیتی داشته باشیم مشکلی بر 
مشــکالت اضافه خواهد شد. بچه ها در شــهرهای خودشان تمرین 
می کنند و طبیعتاً شــرایط تمرینی و زندگی آن ها با شرایط اردویی 
کاماًل متفاوت است. قهرمان سابق ســنگین وزن ایران در خصوص 
وضعیــت علیرضا کریمی تأکید کــرد: دو هفته پیش با هم صحبت 
کردیم، تمرینات بدنی اش را دنبال می کند و هنوز روی تشک نرفته، 
فکر می کنم از یکی دو ماه آینده شــرایط رفتن روی تشــک را پیدا 

کند.

تیراندازان عصر جدید زیر ذره بین فدراسیون
ورزش: در جریان پخش فصل اول برنامه عصر جدید، محمدمهدی 
حیدریان با اجرای نمایش زیبا در تیراندازی نظر داوران و مخاطبان 

این برنامه را به خود جلب کرد. 
مسئوالن فدراســیون تیراندازی از این تیرانداز عشایر به عنوان یک 
اســتعداد یاد کردنــد و کادر فنی تیم های تفنــگ، تپانچه و اهداف 
پروازی از حیدریان تســت گرفتنــد. در فصل دوم  عصر جدید امین 
صالحی در تیراندازی شرکت کرد که با اجرای خود تماشاگران حاضر 
در ســالن و تلویزیون و داوران را متعجب کــرد. علی دادگر رئیس 
فدراســیون تیراندازی در گفت وگو با تسنیم در این باره اظهار کرد: 
در شــهر رابر کرمان که محمدمهدی حیدریان در آن ساکن است، 
هیچ امکاناتی برای تیراندازی وجود نداشــت. از وی دعوت کردیم تا 
در فدراسیون حاضر شــود و مربیان تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی 
از وی تســت گرفتند. او برای نخستین بار تپانچه را به دست گرفته 
بود، اما متوجه شــدیم وی در تپانچه اســتعداد بیشتری نسبت به 
 تفنــگ دارد. او حتــی در اهداف پروازی بهتر از دو رشــته تفنگ و 

تپانچه بود.
وی دربــاره امین صالحی تیرانداز اســتثنایی فصل دوم عصر جدید 
گفت: به نظر کارشناســان و دوستان ارزش کار امین صالحی بسیار 
باال بود و ما از کسی که ساچمه مجانی به او می داد و زمینه حضور و 

تمرین وی را با این کار خیر فراهم کرده بود تشکر کردیم.

محمد دانشگر و فرشید باقری نفراتی هستند که جزو تمدیدی های 
باشگاه استقالل قرار گرفته اند و گفته می شود تنها بازیکنی که از 
جمع این تیم جدا می شود، کریمی خواهد بود که مورد توجه یک 
تیم قطری قرار گرفته است. سومین شرط استراماچونی این بود 
که پس از پایان مســابقات لیگ قهرمانان آسیا به ایران می آید و 

قصد ندارد در این برهه روی نیمکت استقالل بنشیند. 
فراهم شــدن زمین تمرینی مناســب )دو زمین تمرین(، سالن 
بدنســازی و حفظ و ترمیم زمین در فصل های مختلف ســال و 

تضمین  باشــگاه استقالل برای حضور اســتراماچونی و برنامه 
جدی خود از دیگر شروط این مربی ایتالیایی بود. غیر از بخشی 
از شروط اصلی، استراماچونی خواستار منزل مناسب، خودرو به 
همراه راننده، عدم عبور و مرور افراد متفرقه در تمرینات استقالل 

و ... شده است. 

متمم های قرارداد#
در قــرارداد این مربــی، متمم هایی چون صعــود به مراحل 
حذفی لیگ قهرمانان آســیا، قهرمانــی در لیگ برتر، حذفی 
و ... وجود دارد. استراماچونی همچنین خواستار حضور یک 
بازیکن فرانسوی در استقالل شده که البته مدیران باشگاه به 
او اعالم کرده  طبق قوانین فعاًل امکان جذب بازیکن خارجی 

وجود ندارد.

جزئیات توافق استراماچونی با  استقالل
 از جمع بندی بر سر مبلغ تا درخواست برای جذب بازیکن فرانسوی
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آگهى اعالن نظر افراز 
چون بر اساس صورت مجلس شماره 139921726009000520 مورخه 1399/6/15 ونقشه پيوستى طبق ماده 5 آئين نامه 
قانون افراز وفروش امالك مشاع رأى برافراز ششدانگ يك قطعه زمين پى كنى شده جهت احداث گلخانه به مساحت 6338 
متر مربع تحت پالك 2676 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 104- اصلى واقع در بخش پنج همدان اراضى شهر فامنين به 
نام آقاى حسين ملكى فرزند ولى ا... صادرگرديده است لذا به استناد ماده 18 آئين نامه اجراى اسناد الزم االجراء مراتب جهت 
ــتان فامنين و مالحظه نقشه و صورت مجلس  ــناد و امالك شهرس ــاعى آگهى ، تا با مراجعه به اداره ثبت اس اطالع مالكين مش
ــار آگهى اعتراض خود را به دفتر  افرازى چنانچه به نظريه افراز صادره مذكور اعتراضى دارند ظرف مدت ده روز از تاريخ انتش
ــليم دارند بديهى است در صورت عدم اعتراض نسبت به صدور سند مالكيت قطعه  ــتان فامنين تس دادگاه هاى عمومى شهرس

افرازى به نام نامبرده فوق الذكر اقدام خواهد شد .(م الف 166)آ9906042
تاريخ انتشار : 1399/6/16

 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين – رضا بيات

︣﹎︤اری ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی   ︋﹩﹎آ
︣﹋️ ﹇︀︫﹅ ﹠﹍︀ل در︨︀  ︋﹥ ︵﹢ر﹁﹢ق ا﹜︺︀ده︫ 
(︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴۴٣٩۴ و  

١٠٣٨٠۶٠٢۵۶٠ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
 

︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران ﹝︐︣م ︫︣﹋️ 
﹇︀︫ــ﹅ ﹠﹍︀ل در︨︀ (︨ــ︀﹝﹩ ︠︀ص) د︻﹢ت ︋﹥ 
︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ ︑︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
︋ــ﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹋﹥ در ︨ــ︀︻️ ١۴︸︣ روز 
︗﹞︺ــ﹥ ١٣٩٩/٠۶/٢٨ در ﹝ــ﹏ ﹝︪ــ︡ ︠﹫︀︋︀ن 
 ️﹋︣ ﹑ک ١۵ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد,︫   ︎﹉ ︎︀︨ــ︐﹢ر

 .︡﹠︀﹞︣﹁
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : 

︀زرس  ١- ا︨ــ︐﹞︀ع ﹎ــ︤ارش ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه و︋ 
 ﹩﹡﹢﹡︀﹇

٢- ︋︣ر︨﹩ و ︑︭﹢︋︀︧ ︉︀ی ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︨﹢د 
و ز︀ن دوره ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐︀︎ ﹤︋ ﹩︀ن ︨︀ل ١٣٩٨

٣- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس و ︧︀︋︣س ︗️ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ 
١٣٩٩

۴- ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر 
۵- ︨ــ︀︣ ﹝﹢ارد ﹇︀︋ــ﹏ ︵︣ح در ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 

︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده
 ️﹋︣ ۹ع ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︫ 

۹۰
۶۰
۵۸

 ﹤ ︣﹎︤اری ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋   ︋﹩﹎آ
 ﹟︣﹫ ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︻︭︫︣  ︵﹢ر﹁﹢ق ا﹜︺︀ده︫ 
﹝﹆︭﹢د  ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٩١١١ و  ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 

١٠٣٨٠۶۵۴۵٩٨
 

︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران ﹝︐︣م ︫︣﹋️ 
︑︺︀و﹡ــ﹩ ︻︭︣ ︫ــ﹫︣﹟ ﹝﹆︭﹢د د︻ــ﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ 
 ﹤ ﹝ــ﹩ آ︡ ︑ــ︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻ــ︀دی︋ 
 ﹤︊﹠ ــ︀︻️ ١٣︸︣ روز︫  ︵﹢ر﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹋﹥ در︨ 
 ︡︀ر︠︀﹡﹥ وا﹇︹ در ﹝︪ــ﹋ ﹏﹞ ١٣٩٩/٠۶/٢٩ در
, ︫ــ︣ک ︮﹠︺︐﹩ ︑﹢س ﹁︀ز ﹉ ﹝︖︐﹞︹ ﹝﹆︭﹢د 

 .︡﹠︀﹞︣﹁ ️﹋︣ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد,︫ 
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : 

︀زرس  ١- ا︨ــ︐﹞︀ع ﹎ــ︤ارش ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه و︋ 
 ﹩﹡﹢﹡︀﹇

٢- ︋︣ر︨﹩ و ︑︭﹢︋︀︧ ︉︀ی ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︨﹢د 
و ز︀ن دوره ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐︀︎ ﹤︋ ﹩︀ن ︨︀ل ١٣٩٨

٣- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس و ︧︀︋︣س ︗️ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ 
١٣٩٩

۴- ︑︺﹫﹫﹟ ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 
۵- ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر 

ــ︀︣ ﹝ــ﹢ارد ﹇︀︋ــ﹏ ︵︣ح در ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩   ︨-۶
﹥ ︵﹢ر﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︻︀دی︋ 

 ️﹋︣ ۹ع ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︫ 
۹۰
۶۰
۵۶

︣﹎︤اری ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی   ︋﹩﹎آ
︣﹋️ آذ﹟ ﹇︀﹜︉ ︗︀م  ︋﹥ ︵﹢ر﹁﹢ق ا﹜︺︀ده︫ 

﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢۴٠٧٠و  ︀ص)︋   ︠﹩﹞︀︨)
١٠٣٨٠٣٩۵٠٩١ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫

 ︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران ﹝︐︣م ︫︣﹋️ 
 ﹏﹝︻ ﹤ ︀ص) د︻﹢ت︋   ︠﹩﹞︀︀م (︨ــ︗ ︉﹛︀﹇ ﹟آذ
 ﹤ ﹝ــ﹩ آ︡ ︑ــ︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻ــ︀دی︋ 
︵ــ﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹋ــ﹥ در ︨ــ︀︻️ ١٢:٠٠︸︣ روز 
︎﹠︖︪﹠︊﹥ ١٣٩٩/٠۶/٢٧ در ﹝︪﹞ ﹏︡ ︠﹫︀︋︀ن 
 ️﹋︣ ﹑ک ١۵ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد,︫   ︎﹉ ︎︀︨ــ︐﹢ر

 .︡﹠︀﹞︣﹁
 ️﹫﹨ د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥ :  ١- ا︨ــ︐﹞︀ع ﹎ــ︤ارش

︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩  ﹝︡︣ه و︋ 
٢- ︋︣ر︨﹩ و ︑︭﹢︋︀︧ ︉︀ی ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︨﹢د 

و ز︀ن دوره ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐︀︎ ﹤︋ ﹩︀ن ︨︀ل ١٣٩٨
٣- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس و ︧︀︋︣س ︗️ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ 

١٣٩٩
۴- ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر 

۵- ︨ــ︀︣ ﹝﹢ارد ﹇︀︋ــ﹏ ︵︣ح در ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده

 ️﹋︣ ۹ع ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︫ 
۹۰
۶۰
۵۰

︣﹎︤اری ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی   ︋﹩﹎آ
 ︀﹠︀ ︍﹫︡ه ︗︀م︨   ︨️﹋︣ ︋﹥ ︵﹢ر﹁﹢ق ا﹜︺︀ده︫ 
(︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٧٢٩١ و  

١٠٣٨٠۶٣۶٩٧٠ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
 

︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران ﹝︐︣م ︫︣﹋️ 
︨ــ︍﹫︡ه ︗︀م ︨ــ︀﹠︀ (︨ــ︀﹝﹩ ︠︀ص) د︻﹢ت ︋﹥ 
 ﹤ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ ︑︀ در ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋ 
︵﹢ر﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹋﹥ در ︨ــ︀︻️ ١١ ︸︣ روز ︗﹞︺﹥ 
 ︡︀ر︠︀﹡﹥ وا﹇︹ در ﹝︪ــ﹋ ﹏﹞ ١٣٩٩/٠۶/٢٨ در
, ︫ــ︣ک ︮﹠︺︐﹩ ︑﹢س ﹁︀ز ﹉ ︋﹙﹢ار ﹋﹢︫ــ︩ 
︫ــ﹞︀﹜﹩ ﹇︴︺﹥ ۶٠٠ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد, ︫ــ︣﹋️ 

 .︡﹠︀﹞︣﹁
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : 

︀زرس  ١- ا︨ــ︐﹞︀ع ﹎ــ︤ارش ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه و︋ 
 ﹩﹡﹢﹡︀﹇

٢- ︋︣ر︨﹩ و ︑︭﹢︋︀︧ ︉︀ی ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︨﹢د 
و ز︀ن دوره ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐︀︎ ﹤︋ ﹩︀ن ︨︀ل ١٣٩٨

٣- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس و ︧︀︋︣س ︗️ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ 
١٣٩٩

۴- ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر 
۵- ︨ــ︀︣ ﹝﹢ارد ﹇︀︋ــ﹏ ︵︣ح در ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 

︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده
 ️﹋︣ ۹ع ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︫ 

۹۰
۶۰
۶۱
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شرکت توسعه سپهر ماندگارخراسان در نظر دارد ملک زیر را از طریق مزایده عمومی به صورت نقد ویا  نقد/ اقساط به فروش برساند. 
دریافت اسناد: 1399/06/16 الی 1399/06/18       تحویل پاکات : 1399/06/16 الی 1399/6/20 

اعیان عرصهپالك ثبتيعنوان ملک
قیمت اقساط 

)50 درصد نقد الباقی 
24 ماهه(

قیمت نقدی
سپرده شرکت 

توضیحات در مزایده 

بلوار قره نی – 
بین قره نی 26 
و28 جنب پالک 

1358

از  فرعی   506
مفروز  اصلی   6
از  شده  ومجزی 
مشهد  9 بخش   46

529/91*285،000،000،000250،000،000،0001،875،000،00

ملکی – تجاری) دارای 
موافقت اصولی پروانه 
ساختمانی با زیر بنای 

4653 مترمربع (

                 )شرکت در قبول و یا رد پیشنهادات مختار است(     تلفن تماس: 051-37666035-37666033

/ع
99
06
06
6

مزایده عمومی

آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی 
به طورفوق العاده شرکت چینی سارگل شرق 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 45968 و  

شناسه ملی 10380619370
 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت 
چینی س��ارگل شرق )س��هامی خاص( دعوت به 
عمل می آید تا در جلس��ه مجم��ع عمومی عادی 
به طورفوق العاده که در ساعت 10:30صبح روز 
پنجش��نبه 1399/06/27 در محل کارخانه واقع 
در مش��هد ش��هرک صنعتی توس فاز یک بلوار 
کوش��ش شمالی ش��رکت چینی مقصود تشکیل 

می گردد, شرکت فرمایند. 
دستور جلسه : 

1- اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدی��ره و بازرس 
قانونی 

2- بررسی و تصویب حسابهای ترازنامه و سود 
و زیان دوره مالی منتهی به پایان سال 1398

3- انتخاب بازرس و حسابرس جهت سال مالی 
1399

4- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 
5- س��ایر موارد قاب��ل طرح در مجم��ع عمومی 

عادی به طور فوق العاده
9ع هیئت مدیره شرکت 

90
60
51

آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی به 
طورفوق العاده شرکت فرزام بسپار مقصود 
) سهامي خاص(  به شماره ثبت 44169 و 

شناسه ملی 10380602405
 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت 
فرزام بسپار مقصود )سهامی خاص( دعوت به 
عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به 
طورفوق العاده که در س��اعت 12ظهر روز جمعه 
1399/06/28 در محل اس��تان خراسان رضوی 
شهر مشهد خیابان پاستور یک پالک 15 تشکیل 

می گردد, شرکت فرمایند. 
دس��تور جلس��ه :  1- اس��تماع گ��زارش هیئت 

مدیره و بازرس قانونی 
2- بررسی و تصویب حسابهای ترازنامه و سود 

و زیان دوره مالی منتهی به پایان سال 1398
3- انتخاب بازرس و حسابرس جهت سال مالی 

1399
4- تعیین اعضاء هیئت مدیره 

5- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 
6- س��ایر م��وارد قاب��ل طرح در مجم��ع عمومی 

عادی به طور فوق العاده 
9ع هیئت مدیره شرکت 

90
60
59

از گریه فرزندانت گفتی، آن ها دقیقاً به تو چه گفتند؟س
متئو هنوز خیلی کوچک اســت و معنی اینکه جای دیگر 
برویم را متوجه نمی شود. تیاگو بزرگ تر است و چیزهایی 
را در تلویزیون شــنیده بود و در این مورد سؤال کرد. من 
نمی خواســتم به گونه ای برایش ایــن قضیه را بگویم که 
انگار مجبور هســتیم اینجا را تــرک کنیم و اینکه مجبور 
است جای جدیدی زندگی کند، جای جدیدی به مدرسه 
برود و دوســتان جدیدی پیدا کنــد. او گریه کرد و گفت 
که نرویــم، من هم به او گفتم می دانم این تصمیم چقدر 
سخت است و درکش می کنم، همسرم کاماًل این قضیه را 

درک کــرد و با اینکه ناراحت بود امــا گفت هر تصمیمی 
بگیرم حمایتم می کند.

به نظرت این حق را داشتی تصمیم به رفتنت را عملی س
کنی؟

من بارسلونا را دوست دارم و هیچ جا بهتر از اینجا پیدا نخواهم 
کرد اما این حق را داشتم. هیچ اشکالی نداشت باشگاه را ترک 
کنم هم من به این تغییر نیاز داشــتم هم باشگاه و برای همه 

این اتفاق بهتر بود.

حاال چه می شود؟س
مسلماً با باشگاه ادامه می دهم چون خروجم غیر ممکن است و 
مدیرعامل زیر حرفش زده است. اکنون به هدف ها و چالش های 
جدیدی فکر می کنم که باید به آن برسم. همین فردا می توانم 

به تمرینات برگردم چون در بارسلونا همه چیز دارم.

بارسلونا یا مسی؛ چه کسی برنده شد؟س
از دو جنبه می توان به این سؤال پاسخ داد. از یک طرف می توان 
بارسا را برنده دانست چون مسی و وکالیش تالش داشتند تا 
به صورت رایگان از باشگاه خارج شود و پول بیشتری از انتقال 
جدیدش بدست آورد، اما بارسلونا پیروز بود و مجبور شد در آنجا 
بماند. می توان این تصور را داشت که صحبت های مسی برای 
اینکه هیچ وقت باشگاه را به دادگاه نمی کشاند از آن جهت بود 
که وی می دانســت شانس کمی در دادگاه دارد و آن زمان اگر 
در دادگاه شکست می خورد طرفداران دیگر دوستش نداشتند. 
این قضیه وجود دارد که به احتمال بسیار زیاد اگر کار به دادگاه 
کشیده می شد تا پایان پنجره نقل و انتقاالت رأی نهایی دادگاه 
صادر نمی شــد. اما از طرف دیگر نمی توان بارســلونا را پیروز 
دانست. درست است که آن ها او را نگه داشتند اما آن ها به پول 
بیشتر نیاز داشتند تا یک لیونل مسِی ناراضی و ناراحت! اکنون 
او یــک فصل دیگر می ماند و پس از آن کامالً رایگان نیوکمپ 
را ترک خواهد کرد، در صورتی که بارسلونا می توانست با او به 
توافق برسد و باشگاه هایی بودند که برای او نه 700 میلیون یورو 
اما باز هم پول خوبی بدهند. می توان گفت نه بارسلونا و نه مسی 

هیچ کدام برنده این داستان نبودند.

zoom
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

 محمدعلی نجفی
رئیس هیئت مدیره خانه سینما شد

رئیس  نجفی،  محمدعلی  ایسنا: 
هیئت مدیره خانه سینما شد. 

علــی قائم مقامــی، ســخنگوی 
اعالم  ســینما  خانه  هیئت مدیره 
کرد: نخستین نشست پانزدهمین 
هیئت مدیره خانه سینما روز شنبه 

پانزدهم شــهریور ماه برگزار شد و پس از گفت وگو و تبادل نظر در خصوص 
وظایف پیش روی هیئت مدیره، انتخابات داخلی صورت پذیرفت که برمبنای آن 
آقایان نجفی به عنوان رئیس، علیرضا نجف زاده به عنوان نایب رئیس، روانبخش 
صادقی به عنوان دبیر و علی قائم مقامی به عنوان سخنگوی هیئت مدیره خانه 
سینما برگزیده شدند. در مجمع عمومی بیستم مرداد ماه سال جاری که با 
حضور اصناف و تشکل های جامعه اصناف سینمای ایران برگزار شد، علیرضا 
نجف زاده، روانبخــش صادقی، پژمان مظاهری پور، محمدعلی نجفی، بهمن 
اردالن، آتیال پسیانی وعلی قائم مقامی، به عنوان اعضای هیئت مدیره و کامران 

ملکی نیز به عنوان بازرس خانه سینما انتخاب شدند. 

مرور خاطرات ۴۰ سال فعالیت هنری اکبر عبدی 
در »چهل تیکه«

سیما و سینما: برنامه تلویزیونی 
جمعه  و  پنجشنبه  »چهل تیکه« 
این هفتــه میزبــان اکبر عبدی 
خواهد شد. به نقل از روابط عمومی 
بازیگر  عبدی  اکبر  »چهل تیکه«، 
سینما، تلویزیون و تئاتر، پنجشنبه 

و جمعه این هفته ۲۰ و ۲۱ شهریورماه میهمان برنامه »چهل تیکه« خواهد 
شد. اکبر عبدی در این برنامه به مرور خاطرات ۴۰ سال فعالیت هنری خود 
خواهد پرداخت. پخش »چهل تیکه« همانند هفته های گذشته از دیروز شنبه 
۱۵ شــهریور آغاز شد و تا روز جمعه ادامه خواهد یافت. بر این اساس شنبه 
۱۵شهریورماه رضا بنفشه خواه بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، یکشنبه ۱۶ 
شهریورماه کمند امیرســلیمانی؛ بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، دوشنبه 
۱۷ شــهریورماه محمد شــیری؛ بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، سه شنبه 
۱۸ شهریورماه حسین فردرو؛ کارگردان و تهیه کننده برنامه های تلویزیونی، 
چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه قاسم افشار؛ خواننده موسیقی پاپ ایرانی، دیگر 
میهمانان برنامه »چهل تیکه« خواهند بود. برنامه تلویزیونی »چهل تیکه« به 
تهیه کنندگی و کارگردانی الهام حاتمی و اجرای محمدرضا علیمردانی از شنبه 

تا روز جمعه ساعت ۲۳ از شبکه نسیم پخش می شود.

انیمیشــن ســینمایی   ســیما و ســینما  
»آخرین داستان« به نویسندگی و کارگردانی اشکان 
رهگــذر از محصوالت اســتودیو هورخــش از فردا 
۱۷شــهریور اکران آنالین می شــود. این انیمیشن 
سینمایی که پخش جهانی آن پیش از این در بیش 
از ۳۲ کشــور جهان همچون آمریکا، روسیه، هند، 
اسپانیا و ... آغاز شده بود، اواخر زمستان سال گذشته 
روی پرده سینماهای کشور رفت، اما شرایط خوبی را  
از اکران سینمایی تجربه نکرد و این بار اقبال خود را 

برای دیده شدن در اکران آنالین می آزماید. 
در خالصه داســتان این انیمیشن که برداشتی آزاد 
از داستان »ضحاک« شاهنامه فردوسی است، آمده 
است: »جمشــید رفته است و ضحاک در پی طمع 
و جاه طلبــی برای محاصره جمکرد، به نیابت از پدر 
بر تخت جمشید تکیه می زند، اما افسوس که اهریمن 
بر وجود ضحاک سیطره یافته و تاریکی او تمام شهر 
را فرامی گیرد. در این میان آفریدون که کودکی است 
کشاورززاده، متولد می شود و برای دادخواهی خون 

پدر و مادر پیرش و کاوه آهنگر قیام می کند ...«.
اکبر زنجانپــور، حامد بهداد، لیــال حاتمی، پرویز 
پرســتویی، اشــکان خطیبی، باران کوثری، حسن 
پورشیرازی، شقایق فراهانی، ملیکا شریفی نیا، بانیپال 
شومون، روزبه فرخ نعمتی، بیتا فرهی، مجید مظفری 
و زهیر یاری، از بازیگرانی هستند که در این انیمیشن 

صداپیشگی کرده اند.
»آخرین داســتان« اولین انیمیشن بلند سینمایی 
کشــورمان اســت که تاکنون موفق به دریافت ۱۵ 
جایزه ملی و بین المللی شــده است. همچنین این 
انیمیشن به  عنوان نماینده سینمای ایران در فهرست 
اولیه اســکار ۲۰۲۰ قرار داشت و برای اولین بار در 
جشنواره بین المللی فیلم انیمیشن انسی فرانسه به 
نمایش درآمد. عالقه مندان به سینما می توانند با تهیه 
بلیت اینترنتی فیلم از طریق سامانه »آپرا« به صورت 
آنالین این فیلم را از فردا ببینند. به بهانه اکران آنالین 
این فیلم با »اشکان رهگذر« کارگردان این انیمیشن 
سینمایی گفت وگو کردیم که مشروح آن را در ادامه 

می خوانید. 

شــرایط اکران آنالین را برای انیمیشــن س
»آخرین داستان« چطور پیش بینی می کنید؟

ما اواخر پاییز سال گذشته اکران سینمایی داشتیم، 
ولی اکران خوبی نبود چــون در دورانی قرار گرفت 
که بــه خاطر تعطیالت آلودگی هوا و ترور ســردار 
سلیمانی، اکران های سینمایی تحت تأثیر قرار گرفت 
و هفته های پایانی اکرانمان هم به کرونا برخورد کرد. 
البته با کم لطفی شورای نمایش هم روبه رو شدیم که 
ســالن های کمی به فیلم ما دادند. زمانی که اکران 
داشــتیم در کمتر از ۱۰سالن سینمایی به صورت 
تک سانس نمایش داشتیم و اکران سینمایی ایده آلی 
نداشــتیم به طوری که اســمش را نمی توانستیم 

اکران بگذاریم، چون در کشورهای دیگر اکران های 
منصفانه تری را تجربه کرده بودیم. در نهایت نتیجه 
گرفتیم پروســه اکران ما کامل نشده و با استفاده از 
فرصت پیش روی ســینمای ایران در شرایط فعلی، 

فیلم را اکران آنالین کردیم. 

فکر می کنید اکران آنالین بتواند ضررهایی س
که این فیلم در اکران سینمایی داشته را جبران 

کند؟ 
چشمداشــتی  خیلی  ما 
به مســائل مالــی که در 
ســینمای ایران می افتد، 
نداریــم، چــون در اکران 
آنالین هم فیلــم قاچاق 
می شود و مشکالت زیادی 
به  وجود می آید که نمی تواند درآمدی برای سازنده 
ایجــاد کند و کوچک ترین هزینه هایی که برای این 
فیلم شده را جبران کند. اگرچه اکران آنالین نقاط 
مثبتــی هم دارد، می توان به عنوان آب باریکه به آن 
نگاه کرد و از همه مهم تر اینکه مخاطب ایرانی این 
فیلــم را ببیند. زمانی که فیلم را اکران ســینمایی 
کردیم قرار نبود به صورت محدود به ما سالن بدهند، 
به همین دلیل پیش از اکران ســینمایی تبلیغات 
گسترده ای برای فیلم انجام دادیم در حالی که مردم 
از ما می پرسیدند فیلم را کجا می توانیم ببینیم، ولی 
سالن های سینمایی محدود بود. مخاطبانی داشتیم 
که از شهری به شهر دیگر می رفتند تا بتوانند فیلم 

را ببینند. اولویت ما این بود که فیلم در دســترس 
مردم قرار بگیــرد، به همین دلیل اکران آنالین هم 
بخشی از پروســه نمایش این فیلم قبل از ورود به 

شبکه نمایش خانگی است.

یکی از دالیل بی میلی صاحبان فیلم به اکران س
آنالین، انتشار غیرقانونی نسخه کپی شده فیلم 
در سایت های مختلف است، به نظر شما چه 
باید کرد که از قاچاق فیلم در چند ساعت اولیه 

اکران آنالین جلوگیری شود؟
اینکه تهیه کنندگان و کارگردان ها چندان اقبالی به 
اکران آنالین نشان نمی دهند، اولین دلیلش قاچاق 
فیلم اســت، دوم اینکه اکران آنالین به لحاظ مالی 
نسبت به اکران ســینمایی چندان توجیهی ندارد. 
ضمن اینکه برخی از فیلم های ســینمایی همچون 
فیلم »آخرین داســتان« برای پرده سینما ساخته 
می شوند نه برای قاب تلویزیون، اما مهم ترین دلیل 
قاچاق غیرقانونی نسخه فیلم است. جلوگیری از این 
ماجرا، یک روند قانونی است و متولیان امور قضایی 
باید فکری برای آن بکنند، چنانکه می توانند جلو آن 
را بگیرند همان طور که می توانند جلو تخلفات دیگر 
را در فضای مجازی بگیرند. ممکن اســت این ماجرا 
در اولویتشــان نباشد، ولی سینما صنعتی است که 
می تواند اشــتغال زایی کرده و به گردونه اقتصادی 

کشور کمک کند.

همان طور که اشاره کردید فیلم شما در زمان س

اکران، یکی از قربانیان بی عدالتی در اکران بود، 
چه ســازوکاری را برای عدالت  در اکران های 

سینمایی پیشنهاد می کنید؟
سینمای ایران هم مثل خیلی جاهای دیگر مافیای 
اکران دارد و آن ها تصمیم می گیرند کدام فیلم باشد 
و کدام فیلم نباشد. البته بخشی هم به سازوکارهای 
دولتی برمی گردد. وقتی تعداد زیادی از سالن ها در 
اختیار حوزه هنری است، مشخص است فیلم هایی 
کــه خودش آن ها را پخش می کند، اولویت باالتری 
در اکران پیدا می کنند. مثالً سال گذشته انیمیشن 
دیگری همزمان با »آخرین داستان« اکران شد که 
ما ۱۰ تا سالن برای نمایش داشتیم و آن انیمیشن 
۱۴۰ سالن داشت. به  نظرم مافیای اکران موجب له 
شدن برخی از فیلم ها و دیده شدن برخی از فیلم های 
سطحی و مبتذل می شود. متأسفانه هیچ سازوکاری 
وجود ندارد و ســلیقه ای تصمیم گیری می شود در 
حالی که در سطح کالن می شود جلو مافیای اکران 
ایستاد و ســازوکار قانونی ایجاد کرد، سازوکاری که 
مبنای سلیقه ای نداشــته باشد و فیلم ها بر مبنای 

سیستم و قوانین مشخصی اکران شوند. 

عده ای بــر این باورند که اکــران آنالین س
می تواند باری از دوش اکران ســینمایی در 
طول سال بردارد و تمام بار نمایش روی دوش 
اکران های سینمایی نباشد، در حالی که اولویت 
بسیاری از فیلم ســازان، اکران در سالن های 
باید وجود داشته  سینماست. چه سازوکاری 

باشد تا اکران آنالین هم به یک فرصت جدی 
برای نمایش فیلم ها درآید؟

به نظرم در اکران آنالین هم دارد مافیای دیگری به 
وجود می آید، دو تا پلتفرم برای اکران آنالین فیلم های 
سینمایی وجود دارند که می گویند یا ما یا هیچ کس! 
در حالی که ما با همکاری پلتفرم »آپرا« برای نمایش 
فیلم »آخرین داستان« می خواهیم این انحصارگرایی 
در اکران آنالین را بشــکنیم. ۱۰ تا پلتفرم دیگر هم 
می توانند اکران آنالین داشته باشند و پیشنهادهایشان 
را به فیلم سازان ارائه دهند تا هر کدام منافع بیشتری 
برای سازنده دارند، آن پلتفرم را برای نمایش انتخاب 
کنند و  این فضا، ســالم شود. اگر این انحصارگرایی 
شکسته و با مسئله قاچاق فیلم ها هم برخورد قانونی 
جدی شــود، ترجیح بسیاری از فیلم ســازان، اکران 
آنالین است. ضمن اینکه کرونا سلیقه و ذائقه فیلم 
دیدن مردم را تغییر می دهد و سرنوشت سینما دچار 
تغییراتی خواهد شد. خیلی از فیلم سازان هم اگر در 
فرایندی تمیز  و سالم بتوانند فیلم هایشان را اکران 
آنالین کنند، ترجیح می دهند خودشــان را درگیر 
دردسرهای اکران سینمایی و مافیای آن نکنند. شاید 
خوِد من فیلم دیگری را برای اکران آنالین بســازم و 
اصالً سراغ اکران سینمایی نروم. این اتفاقی است که 
در دنیا رخ می دهد و برخی از فیلم سازان دنیا به سمت 
اکران آنالین رفته اند. این اتفاق بدی نیســت به این 
شرط که درست اتفاق بیفتد و زمینه خوبی را برای 
فیلم هایی ایجاد کند که بختی برای دیده شــدن در 
اکران سینمایی ندارند، ضمن اینکه به درآمدزایی هم 
برسند. اگر قوانین کپی رایت به درستی رعایت شود و 
انحصارگرایی در اکران آنالین برداشته شود، می تواند 

کمک بزرگی به اقتصاد سینمای ایران باشد. 

بزرگ س پرده  برای  را  بعدی تان  انیمیشــن 
خواهید ساخت یا اکران آنالین؟ 

ببینیــد وقتی انیمیشــن ســینمایی و تلویزیونی 
می ســازید باید اســتانداردهایی را در تولید رعایت 
کنید، فرقی نمی کنــد روی پرده ســینما برود یا 
صفحه تلویزیون، ولی در بحث صداگذاری شــرایط 
برای پخش سینمایی با تلویزیونی، متفاوت می شود. 
کارهای بعدی ام را براساس استانداردهای سینمایی 
می ســازم تا در اکران های جهانی روی پرده سینما 
برود. جزئیات ســاخت انیمیشــن جدیدم را هم به  

زودی به رسانه ها اعالم می کنم. 

کار جدیدتان را به جشــنواره فیلم فجر س
امسال می رسانید؟ 

احتماالً نمی رســد، چون پروسه ساخت انیمیشن 
بسیار طوالنی است. ضمن اینکه ما برای رساندن فیلم 
به جشنواره فجر کار نمی کنیم و هدف ما ساخت یک 
انیمیشن سینمایی باکیفیت و مطابق با استانداردهای 

جهانی است.

گفت وگو با کارگردان انیمیشن سینمایی »آخرین داستان« به بهانه اکران آنالین این فیلم

انحصارگراییدراکرانآنالین،مافیایدیگریبهوجودمیآورد

صفحه12    1399/06/16

,ع
99
06
06
7


	9
	10-11
	12

