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داد شفر در فرودگاه امام درآمد

تیم نصف ونیمه استقالل دیروز درحالی راهی 
اردوی ترکیه شد که وینفرد شفر و 2 دستیارش 
و همچنین 2 بازیکن آبی هــا در فرودگاه متوجه 
مشکل ممنوع الخروجی خود شدند. مرد آلمانی 
و شــاگردانش که شــوکه بودند، دقایقی پشت 
گیت ماندند اما درنهایت مدیران استقالل با ریش 
گروگذاشتن توانستند مشکل 5 عضو این تیم را 
حل کنند. با این که این خطر از سر استقاللی ها 
گذشت، غیبت پژمان منتظری، مجید حسینی، 
مامه تیــام و ســرور جپــاروف در اردوی ترکیه 
همچنان بزرگترین دغدغه آبی ها به شمار می رود 
که در فاصله کمتر حدود 15روز تا شــروع فصل 

باعث شدند استقالل شکل کاملی به خود نگیرد. 

داد
روی

واکنش تند 
تهیه کننده 

زابیواکا به سینا 
ولی اهلل

جوادزاده،  تهیه کننده  حامد 
برنامــه زابیواکا در شــبکه 
اینترنتی آیــو در واکنش به 
انتقادهــای مجــری یکی از 
شبکه های ماهواره ای عنوان 
کرد: »می گوینــد زردی و آن 
آقایی که رفته تو شــبکه آن 
ور آبی شــده لیدرشان. آقای 
ســینا ولی اهلل که تــو رادیو 
بودی ، حاال داری از تابوشکنی 
می گویی؟ یکــی یک حرفی 
بزند که ما نشناسیمش. برای 
ما که خیلی خوب است تو از 
ما بد بگویی اما داداش! تو که 
رفتی آنجــا، فکر نکنی اینجا 
دهخدا بــودی! تو برای اینکه 
اینجا نمی گذاشتند در رادیو 
آهنگ دامبولی پلی کنی ، قهر 

کردی و رفتی!«

بیرانوند، 
 پرسپولیسی ها را 

دور زد
در حالی که همگان در انتظار 
حضــور علیرضــا بیرانوند در 
تمرینات پرســپولیس بودند، 
خبر رســید این بازیکن راهی 
کشــور ترکیه شــده است. 
ایــن اتفــاق در روزهایی رقم 
می خورد که گفته می شــود 
باشــگاه فنرباغچه ترکیه به 
دنبال جــذب ایــن بازیکن 
بــوده و مذاکــرات مفیدی با 
مدیربرنامه های او داشته است.

انتقاد محمد 
نوازی از »عشق 

شهرت « ها
محمد نوازی، سرمربی فصل 
گذشته امیدهای استقالل در 
واکنش بــه تناقض هایی که 
در صحبت های رضا افتخاری 
مدیرعامل باشگاه وجود دارد، 
گفت: »وقتی مِن محمد نوازی 
بخواهم بــا بازیکنی صحبت 
کنم، می روم در خفا صحبت  
می کنم اما این آقایان »عشِق 
شــهرت« هســتند و فقط 
مصاحبه می  کنند و آخر هم 
که هیچ. خودشــان می دانند 

که این کار ها فایده ای ندارد.«

دو تیم بلژیکی به 
دنبال هافبک تیم 

ملی
هافبک  عزت اللهی،  ســعید 
تیم روستوف شــاید به یکی 
از تیم های بلژیکــی بپیوندد. 
اندرلشــت و اف ســی بــروژ 
خواهــان بــه خدمت گرفتن 
هافبــک 21 ســاله تیم ملی 
فوتبال ایران و باشگاه روستوف 
روسیه هســتند. عزت اللهی 
که در 2 فصل اخیر لیگ برتر 
روسیه به صورت قرضی برای 
تیم های آنــژی و آمکار بازی 
کرده در 2 بــازی جام جهانی 
2018 بــا پیراهــن تیم ملی 

فوتبال ایران به میدان رفت.

 

نیره خادمی| مجری پشــت تریبون می گویــد که محمدصادق 
حســنی 20 بیلبورد تبلیغاتی را به مناســبت تولد بهاره افشاری به 
او هدیه داده اســت. برآورد سرانگشتی این هدیه آقای حسنی سر به 
فلک نمی کشد، اما دست کم 6 میلیارد تومان است و ناقابل. ماجرا برای 
همین چند روز قبل است؛ شب تولد بهاره افشاری و اکران خصوصی 
فیلم ســریک. خیلی از آدم های داخل سالن وقتی متوجه شدند که 
محمدصادق حسنی، سرپرست سازمان ورزش شهرداری تهران است 
اسم این کار را حاتم بخشی گذاشــتند و البته از نظر بعضی ها هم کار 
بامزه ای بود. حاال او در توضیح آن چه همزمان با نخستین اکران فیلم 
سریک در سالن ایوان شمس اتفاق افتاده است به »شهروند« می گوید 
که معاونت فرهنگی و هنری شهرداری تهران تصمیم دارد از این به بعد، 
از اهالی فرهنگ، هنر و ورزش حمایت های ویژه ای داشته باشد: »فیلم 
سریک یک مستند ورزشی است و از آن جایی که قهرمانان زحمت های 
زیادی برای ورزش و قهرمان پروری کشیده اند، تصمیم گرفتیم که این 
فضاها را در اختیار فیلم سریک قرار دهیم تا مردم هم با فیلم آشنا شوند 
و به عرصه های این چنینی دعوت شوند.« سرپرست سازمان ورزش 
شهرداری تهران معتقد اســت که حضور چهره ورزشی و آشنایی با 
زوایای زندگی او، حرکت نوینی است که باید هنرمندان و فیلمسازان 
دیگر هم برای نمایش بیشتر آن تشویق شوند: »امیدوارم مستندهای 
بیشتری در این باره ساخته شود و ما هم سعی می کنیم به این صورت با 
آن مشارکت کنیم.« احتماال حاال دیگر نامه سرپرست سازمان ورزش 
شهرداری تهران درباره هدیه تولد بهاره افشاری به سازمان زیباسازی 
شهر تهران رسیده است و از این به بعد مسئوالن این سازمان باید درباره 
جانمایی بیلبوردهای نخستین فیلم بهاره افشاری تصمیم بگیرند. البته 
توصیه حســنی در نامه  این بوده است که »ترجیحا بهترین فضاهای 
تبلیغاتی« و »پر رفت وآمد« به این فیلم اختصاص داده شود تا خوب 
برای آن تبلیغ شود. توصیه  این مسئول شهرداری البته کم خرج هم 
نیســت. هزینه ماهانه اجاره تابلوهای تبلیغاتی از سوی شرکت های 
تبلیغاتی از 25 میلیون تا 700 میلیون تومان است، اما عموما تابلوهای 

پرطرفدار حداقل 300 میلیون تومان قیمت دارد، بنابراین محاسبه 
20 تابلو با همین قیمت تقریبا 6 میلیارد تومان خواهد شد که البته 
از جیب شهرداری تهران و سهم 30 درصدی تبلیغات فرهنگی خواهد 
رفت. »فعال هیچ برآورد مالی از هزینه تابلوها ندارم چون این موارد اغلب 
بعد از جانمایی و مشخص شــدن اندازه و محل دقیق آن قابل ارزیابی 
اســت. رویکرد جدید مدیریت شهری حمایت گسترده از موضوعات 
فرهنگی و ورزشی است و آمادگی داریم تا برای توسعه هنر و ورزش با 
هزینه های معقول و مناســبی از امکانات شهرداری خرج کنیم.« 
شــهرداری تا همین چند وقت قبل برای هر نمایش تئاتر 10 بنر 
رایگان کنار گذاشــته بود، اما در ماه های گذشته همان را هم از 
تئاتری ها گرفتند و حــاال ظاهرا برای هر فیلم و تئاتر بین 800 تا 
یک میلیون و 200 هزار تومــان از آنها پول دریافت می کنند، آن 
هم در حالی که فیلم هــای مهم دیگری مثل رفتن، پاپ یا کوپال 
این روزها روی پرده سینمای هنر و تجربه است که کیفیت قابل 
قبولی دارند اما ظاهــرا تا همین حاال از هیچ کــدام حمایتی در 
این سطح نشده است. انگار این روزها شــهرداری هم روی موج 

سلبریتی هاست. 

20 بیلبورد تبلیغاتی تقدیم به بهاره افشاری در شب تولدش 

هدیه میلیاردی شهرداری به یک سلبریتی 
  رئیس سازمان ورزش شهرداری در گفت وگو با »شهروند« قول داد تا حمایت های این چنینی از اهالی فرهنگ و ورزش ادامه داشته باشد 

راز کوبریک فاش شد!

گفت وگویی که استنلی کوبریک فقید در آن ماجرای 
پایان بنــدی فیلم 2001: اودیســه فضایی را توضیح 
می دهد، به تازگی کشف و این روزها در فضای مجازی 

منتشر شده است.
در شرایطی که پایان بندی مبهم فیلم تحسین شده 
ســینماگر بزرگ آمریکایی در تمام نیــم قرنی که از 
فیلم می گذرد، موضوع بحث سینمادوســتان بوده، 
حاال در 50 ســالگی یکی از تاثیرگذارترین فیلم های 
تاریخ سینما برای نخستین بار مصاحبه ای از کوبریک 
کشف شــده که خود در آن داســتان صحنه پایانی 
اودیسه فضایی را شرح می دهد و بر تمام ابهام ها نقطه 
پایان می گذارد. این گفتگو بخشی از یک مستند سال 
1980 مربوط به فردی به نام جونیچی یائوی است و 
در شرایطی انجام شــده که کوبریک در حال تولید و 
فیلمبرداری پروژه ژانر وحشت خود »درخشش« بوده 

است.
تلگراف در این مورد می نویســد گرچه مســتند 
جونیچی یائوی هرگــز رنگ پرده و آنتــن را به خود 
ندید اما در کمال شــگفتی نســخه VHS آن ســال 
2016 فروخته می شــود و ناگهان این هفته به فضای 
مجازی راه می یابد. در این تصاویر، کوبریک می پذیرد 
که هرگز دوست نداشته پایان بندی »اودیسه فضایی« 
را به دیگــران توضیح بدهد چون »وقتی شــما فقط 
ایده را می گویید، احمقانه به نظر می رســد، در حالی 
که اگر همان ایده ها نمایشی شوند، دیگران احساس 
می کنند.« ســینماگر نامدار در ادامه به موضوع مورد 
بحث یعنی پایان عجیب و شــگفت انگیز فیلم خود 
می رســد و درباره آن مفصل حرف می زند؛ اتفاقی که 

درک آن اندکی شگفت به نظر می رسد.
پایان »اودیسه فضایی« این گونه است: دیوید بومن 
فضانورد )با بازی کایر دالی( پس از یک ســفر فضایی 
غریب بیدار می شود و خود را در اتاق خواب با دکوری 
عجیب می یابد. در این شرایط، ســن او به تدریج باال 
می رود و به یک کودک متولد نشــده تبدیل می شود. 
بومن در آن حال در هاله ای از نور شــناور می ماند و... 
کوبریک در این باره می گوید: »قرار بود این گونه به نظر 
برســد که انگار موجودی خدای گون او را درون خود 
می کشــد؛ مخلوقی با انرژی و هوش محض که شکل 
خاصی ندارد.« کوبریک چنیــن ادامه می دهد: »آنها 
او را در جایی شبیه باغ وحش انســانی قرار می دهند 
تا درباره اش مطالعه کنند و تمام زندگی مرد از همان 
لحظه در آن اتاق مرور می شــود، در حالی که خودش 
حس گذر زمان ندارد. آنهــا اتاقی انتخاب کرده بودند 
که به نظرم نمی توانست معماری فرانسوی را القا کند. 
راستش هیچ کدام از ما نمی دانستیم در باغ وحش برای 
دادن حس شرایط طبیعی به حیوان ها چه می کنند.«  

هیجان انگیز

شهروند| این جانی دپ انگار قرار نیست دست از شربازی بردارد. پارسال نامزد او در دادگاه گفت که 
»جانی دســت بزن دارد« و او را رسوای خاص و عام کرد، حاال هم خبر می رسد که سر صحنه فیلم شهر 
دروغ ها الت بازی درآورده و مدیر صحنه فیلم را کتک زده اســت.  ورایتی اضافه می کند که به دلیل این 
کتک کاری از جانی دپ به دادگاه شکایت شده است. گرگ بروکس طرف درگیر دپ می گوید، وقتی از 
جانی خواسته صحنه را ترک کند، او به سینه اش کوبیده و گفته 100 هزار دالر می دهد تا 2بار به صورتش 

مشت بزند.

الت بازی 
جانی دپ 
ادامه دارد!

خرده خبر

ره
چه

این خبر به قــدری در فضای مجازی بازتاب پیــدا کرد که معصومه 
ابراهیم پور همسر هادی نوروزی مجبور شد در گفت وگو با رسانه ها درباره 
آن توضیحاتی ارایه بدهد. او در ایــن رابطه گفت: »من هم این خبر را از 
طریق رسانه ها و خبرنگاران متوجه شدم. ابتدا اجازه بدهید یک جمله 
بگویم؛ امروز وقتی این خبر به گوشم رسید از ته دل یادم رفت که هادی 
دیگر زنده نیست و گفتم ای کاش بود و ممنوع الخروج می شد. ما عادت 
داشتیم همیشه چند روز پیش از اردوهای خارجی با او تماس بگیرند و 
بگویند ممنوع الخروج هستی و باید پیگیر بدهی مالیاتی خود باشی. آن 
زمان وقتی چنین اخباری به ما می رسید، استرس می گرفتیم اما حاال 
ذوق زده هســتم چرا که برای لحظاتی حس کردم هادی زنده اســت.« 
همسر نوروزی همچنین گفته است: »حاال برایم سوال پیش آمده وقتی 
کسی زنده نیست چطور می تواند ممنوع الخروج شود. هنوز نه نامه ای به 
دست من رسیده و نه تماسی از اداره مالیات با ما گرفته شده است. طی 
تماسی درخواست کردم تا این موضوع از سوی گرشاسبی پیگیری شود 
به هر حال او لطف خود را در روز قهرمانی پرسپولیس به ما نشان داد. اگر 

مشکلی هم باشد قطعا باشگاه پیگیر ماجرا خواهد بود.«
 با تکذیب دریافت اخطاریه از سوی همســر و خانواده مرحوم هادی 
نوروزی همه منتظر پیگیری های باشگاه پرسپولیس در این زمینه هستند. 
به هر حال هنوز تکلیف مطالبات و تسویه حساب قرارداد نوروزی با باشگاه 
به صورت کامل روشن نشــده و مالیات قرارداد که پرداخت آن بر عهده 

باشگاه بود هنوز پرداخت نشده و همین مسأله می تواند در ادامه مشکالتی 
برای بازماندگان هادی نوروزی به وجود بیاورد. البته دیروز مهدی برادر 
هادی نوروزی هم یکی دیگر از بستگان کاپیتان فقید پرسپولیس بود که 
به اتفاقات حیرت انگیز رخ داده واکنش نشان داد و گفت: »انتشار این خبر 
چه معنایی می دهد؟ نمی دانم چرا چنین خبری منتشر کرده اند. آیا برای 
خنده و تمسخر این خبر منتشر شده است؟ واقعا زشت است. بنده با آقای 
علیپور مسئول مالی باشگاه پرسپولیس هم تماس گرفتم که از چنین 
موضوعی اظهار تعجب کرد. نمی دانم این خبر کجا منتشر شده؛ شاید هم 

این خبر صحت داشته باشد ولی انتشار آن واقعا زشت است.«
واکنش اداره مالیات

در چنین شرایطی محمدرضا نوری، رئیس اداره مالیات استان تهران 
در این خصوص توضیحات جالبی داد: »مدیرکل امور مالیاتی شــمال 
تهران که  در حوزه ورزشکاران در این اداره کل مستقر است، با »معصومه 
ابراهیم  پور« همســر مرحوم هادی نــوروزی و همچنین »حمید رضا 
گرشاسبی« سرپرست باشگاه پرسپولیس تماس گرفته و اعالم کرده که 
نامه ای مبنی بر ممنوع الخروجی این بازیکن به دلیل بدهی مالیاتی صادر 
نشده و این خبر کذب است. همچنین همسر این بازیکن تیم پرسپولیس 
نیز گفت که به خبرگزاری ها اطالع داده انــد هیچ نامه ای از اداره مالیات 
مبنی بر ممنوع الخروجی مرحوم »هادی نوروزی« دریافت نکرده و این 

موضوع را تکذیب کرده اند.«

شهروند| اتفاق حیرت انگیز روز گذشته که بازتاب خیره کننده ای در محافل ورزشی و رسانه ها داشت، ممنوع الخروج شدن کاپیتان 
فقید پرسپولیس بود! اما داستان چه بود؟ صبح روز گذشته خبری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه اداره مالیات نامه ای به منزل 
مرحوم هادی نوروزی ارسال کرده که در این اخطاریه قید شده بود اگر نسبت به پرداخت مالیات مطالبات از پرسپولیس اقدامات 
قانونی صورت نگیرد،  هادی نوروزی ممنوع الخروج خواهد شد! این اتفاق حیرت انگیز در شرایطی رخ داده است که هادی نوروزی در 
تاریخ 9 مهر 1394 به خاطر ایست قلبی فوتبال ایران را با فوت خود در 30سالگی با شوکی بزرگ مواجه کرد. حاال اما سوال اینجاست 

که اداره مالیات چطور می خواهد هادی نوروزی فقید را ممنوع الخروج کند!

پرفروش ترین انیمیشن تاریخ 

انیمیشن شگفت انگیزان یا باورنکردنی ها یا به 
قول خودشان همان اینکردیبلز 2 پرفروش ترین 
فیلم انیمیشن تاریخ شد. پیش از این فیلم، این 
عنوان در اختیار فیلم در جست وجوی دوری بود. 
شگفت انگیزان در سه روز نخست اکران موفق شد 
182.6 میلیون دالر فروش کند تا رکورد بهترین 
افتتاحیه انیمیشن های ســینمایی را بشکند. 
این انیمیشن که درحال حاضر یازدهمین فیلم 
پرفروش  تاریخ ســینمای آمریکاست، با فروش 
50۴.3 میلیون دالر نخســتین انیمیشنی است 
که در آمریــکا از نیم میلیارد دالر عبــور کرده. 
انتظار می رود در چند روز آتی با گذر از فیلم های 
جنگ های ستاره ای و شوالیه تاریکی به نهمین 

فیلم جدول فروش آمریکا تبدیل شود.
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شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/45

اتمامصفحهآرایی
17/45

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

هـر کسـی کـه در خانه شـما 
حضور دارد بایـد بداند هنگام 
وقوع زلزله چـه اقدامی انجام 
دهـد حتـی اگـر شـما موقع 
وقـوع حادثـه آنجـا نباشـید.

صنعتگر:    غالمرضــا 
نیمی از  ســال گذشته را 
در بیمارســتان بستری 
بودم و نتوانستم در حرفه 
خــود فعالیتی داشــته 
باشم و در این مدت هزینه های باالی درمان را 
خودم متقبل شــدم. جالب اینجاســت حتی 
مطالبات مالی خود از ارگان ها و مجموعه های 
مختلف را هم دریافت نکرده ام و با وجود تمام 
تالش های صورت گرفته از ســوی خانواده ام و 
تعدادی از مســئوالن ازجمله آقای  هاشــمی 
وزیر بهداشت و تیم پزشکی، مشکالت مرتفع 

نشده است.
 

مرتضی پورعلی گنجی:   
باشــگاه الســد به من 
قرارداد  پیشنهاد تمدید 
داد ولــی شــرایط من با 
دو سال قبل فرق می کرد و 
مبلغی به آنها گفتم که زورشان نمی رسید. یک 
زمانی گفتم باید از فوتبال ایران بروم که راهی 
لیگ چین شدم؛ پس از آن تصمیم گرفتم به 
قطر بروم و حاال زمان جدایی ام از لیگ ستارگان 
اســت، چون تجربــه الزم را کســب کردم و 
می خواهم در یک تیــم معمولی اروپایی بازی 

کنم.
 

احمــدزاده:   کاظم 
که  داریــم  مجــری ای 
بازیگر است و در یک روز 
تومــان  25 میلیــون 
می گیرد و حــاال دوتا یا 
سه تا ضبط می کند. این که می گویم معمولی 
است یعنی تازه سلبریتی آنچنانی هم نیست، 
امــا به یک مجــری بزرگ چقــدر می دهند، 
مجری ای کــه برنامه زنده هــم اجرا می کند، 
برنامه زنده هم آن قدر از انسان انرژی می گیرد 
که وقتی تمام می شود، انگار دوتا کامیون آجر 
خالی کرده ای بــرای یک مجــری معمولی. 
خیلی بخواهند پول بدهند، 200 تومان، 300 

تومان نهایتا 500تومان است.
 

علی کریمــی:   من 
سرمربی تیمی بودم که 
مالکیــت آن برعهــده 
تن زاده بــود و خداداد 
عزیــزی زمانی با مالک 
دیگر این باشگاه توافق کرد که من قراردادم 
را با باشــگاه فســخ کرده بودم. من اصال از 
خداداد ناراحت نیســتم و بــرای او آرزوی 
موفقیت دارم. امیــدوارم اتفاقاتی که برای 
من رخ داد، برای دوســتانم تکرار نشود که 

این گونه اتفاقات خوشایند نیست.

پشت پرده 
 ممنوع الخروجی

هادی نوروزی
 همسر کاپیتان فقید پرسپولیس می گوید

 چنین اقدامی از سوی اداره مالیات
مسخره است


