
بادگیر دزدی
در چند ســال گذشته شــیوخ امارات، 
همواره تالش کردند تا شاهکار معماری 
ایــران یعنی »بادگیرهــا« را به نام خود 
ثبت کنند که این تالش ها تاکنون ناکام 
مانده است. اماراتی ها اما بتازگی مصمم تر 
شده اند و حتی تیزری تبلیغاتی با حضور 
کریســتیانو رونالدو ساخته اند که در آن، 
بادگیر جزئی از فرهنگ و معماری امارات نشان داده شده است! انتشار گسترده 
این کلیپ در فضای مجازی واکنش کاربران فضای مجازی را به دنبال داشت 
و کاربران در واکنش به این اقدام جنجالی دو هشتگ #یزد_شهر_بادگیرها 
و #یزد_دیدنی را در توییتر داغ کردند. کاربری در قالب این هشــتگ نوشته 
اســت: »یک جوک بگم؟ تاریخ تشکیل کشور امارات 1391 هجری قمریه و 
تاریخ ساخت بادگیر دولت آباد یزد 1160 قمری. یعنی تاریخ ساخت بلندترین 
بادگیر جهان بیشتر از تاریخ تشکیل کشور اماراته، بعد شیوخ اماراتی میخوان 

بادگیر رو به اسم کشورشون ثبت ملی کنند«.

کارنامه پربار وزیر جوان!
آذری جهرمی، وزیر جوان کابینه دوازدهم 
که فعالیت گســترده ای در توییتر دارد، 
این بار به جای آنکه مطلبی با هشــتگ 
معروف #حق_الناس به اشتراک بگذارد 
یا گزارش عملکــرد و فعالیت وزارتخانه 
ارتباطات را بریزد روی دایره، پستی خالی 
و بدون محتوا را در حساب کاربری خود 
به اشــتراک گذاشت! از آنجایی که امکان اشتراک پست بدون محتوا در این 
شــبکه اجتماعی وجود ندارد، پست خالی وزیر جوان سوژه طنز توییتر شده 
و کاربران زیر پســت عجیب و غریب جهرمی مطالب طنزشان را به اشتراک 
گذاشــتند. نمونه هایی از پیام های منتشر شده را می خوانید: »وزیر گزارش 
پیشرفت شبکه ملی اطالعات رو منتشر کردند، به به!... فکر کنم کارنامه پربار 
وزارتخونه ارتباطات در دو سال اخیر باشه... دوستان هیچی نگید وزیر جوان 

دارند از خدمات دولت در زمینه ارتباطات صحبت می کنند«!

جهیزیه: خاک وطن!
کبــری خزعلی، نماینده شــورای عالی 
انقالب فرهنگی در شورای زنان و خانواده 
و عضو شورای زنان با انتشار پست هایی 
در صفحــه توییتری خــود در واکنش 
به بررســی الیحه  »اصالح قانون تعیین 
تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج 
زنان ایرانی با مردان خارجی« در مجلس، 
بشــدت از این الیحه انتقاد کرد. خزعلی با تأکید بر اینکه این الیحه سبب 
می شــود دختران ایرانی ابزاری برای گرفتن اقامت و تابعیت مردان خارجی 
و عموماً مهاجران غیرقانونی و حتی داعشــی شوند، در صفحه توییتر خود 
نوشت: »ازدواج قانونی و کمک دولت در ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی حق 
مســلم بانوان سرزمینم است. کسانی که درباره ازدواج در سنین پایین یقه 
خود را پاره می کردند اکنون چطور مدافع الیحه  ای هستند که دختربچه های 
ایرانی را با خرید و فروش یا ازدواج اجباری مواجه می کنند. دخترهای ایرانی 
با یک صیغه نامه ، ابزاری می شوند برای گرفتن اقامت و تابعیت مردان خارجی 
و عموماً مهاجران غیرقانونی، حتی داعشی. آیا مدافعان حقوق زن به جایی 
رســیده اند که زنان و ناموس خود را به حراج گذاشــته و خاک وطن را هم 

جهیزیه اش می کنند«؟

گاهی همه دار و ندار و متعلقاتش را جمع می کردی، یک 
ساک دستی هم نمی شد. خدای نکرده فرمانده بود، سردار 
بود، 30 سال سابقه نظامی و انقالبی پشت سرش داشت، 
همه هشت سال دفاع مقدس را جنگیده بود، اما نه روی 
لباس هایش، نه توی حرکات و سکناتش و نه در زندگی 
شخصی و  نظامی اش، نمی توانستی  نشانه ای از این هایی 
که گفتیم را پیدا کنی. شــعبان نصیری حتی در آستانه 
60 سالگی، سر سوزنی از عالقه اش به گمنامی و ناشناس 
ماندن کم نشده بود. و سوسه های شیرین بازنشستگی هم 
نتوانسته بود بر روحیات قدیمی اش غلبه کند و سردار را 

بکشاند پشت میزها و تر یبون های فرماندهی.

 پایه گذار سپاه قدس
تازه امروز معلوم می شود شعبان نصیری با این همه سابقه، 
در ایران خودمان به انداز ه ای که در دستگاه های اطالعاتی 
و نظامی آمریکایی ها شهرت داشت، شناخته شده نبود! 
برخی خبرگزاری ها، روز گذشته گزارشی را به نقل از یک 
پایگاه اینترنتی آمریکایی منتشر کردند. این گزارش که به 
قلم یکی از محققان اندیشکده »بنیاد دفاع از دموکراسی« 
نوشته شده بود و اهداف کامالً ضد ایرانی آمریکا یی ها را 
دنبال می کند، اما خواسته و ناخواسته مجبور شده است به 
نقش و جایگاه سردار شعبان نصیری در گسترش قدرت 
منطقه ای ایران نیز اعتراف کند. مردی که صورت، سیرت، 
زندگی و شخصیت خاکی اش سال های سال از نگاه حتی 
نظامیان و پیرسربازهای دفاع مقدس پنهان مانده بود، در  
دســتگاه های اطالعاتی و تشکیالت نظامی آمریکا یی  ها 
برای خودش پرونده قطوری داشت و همواره زیر ذره بین 
کارشناسان و تحلیلگران غربی بود. این را می شود با خواندن 
چند سطر از گزارش مفصل و طوالنی اندیشکده آمریکایی 
دریافت: »نصیری فرمانده ای با بیش از سه دهه خدمت و 
یکی از بنیان گذاران سپاه پاسداران و شاخه عملیات های 
خارجی مرموزش یعنی نیروی قدس بود. زندگی شغلی 
او دریچه ای کمیاب اســت که از طریق آن می توان روند 
تکامل سپاه پاســداران انقالب اسالمی و نیروی قدس را 
در قالــب چالش های متغیر نظامِی پیش روی جمهوری 
اسالمی ایران مشــاهده کرد. اکنون که سیاست گذاران 
آمریکایی بــه دنبال راه هایی برای محــدود کردن نفوذ 
ایران در عراق هســتند، مطالعــه دقیق زندگی نصیری 
برای فهم تاکتیک ها و دســتورکار تهران ضرورت دارد«.  

 سال 58
چــه در روایت اندیشــکده آمریکایی و چــه در روایت 
سایت های ایرانی، سردار شعبان نصیری، زاده سال 1337 
است و از جمله فعاالن انقالبی که گویا در بحبوحه انقالب 
با فرمان امام)ره( پادگان را ترک می کند و پس از پیروزی 
انقالب از نخستین افرادی است که به سپاه می پیوندد. 
بــرادرش »حمیدرضا« درباره او گفته اســت: »از همان 
ابتدای تشکیل سپاه در سال 58 با هم وارد سپاه شدیم 
و ایشــان نیروی زمینی را برای محل خدمتش انتخاب 
کرد، با شــروع جنگ هــم در رده های مختلف از جمله 
فرمانده دسته، فرمانده گردان، فرماندهی تیپ و... انجام 
مأموریت کرد. با گذراندن دوره فرماندهی و ستاد سپاه و 
ارتش به طور مشترک فعالیت آکادمیک در جنگ را هم 
شروع کرد. من مدتی را در مناطق عملیاتی و دوره های 
تخصصی دانشــکده فرماندهی ستاد همراه و همرزمش 
بودم... یک نیروی فوق العــاده منضبط و برنامه ریز بود، 
دوم اینکه اعتقاد داشت باید برای سیستم رزم کادرسازی 
کنیــم، چون به هر حال در جنگ تلفاتی هســت و اگر 
جایگزینــی برای نیروی کار انجام نشــود همیشــه در 

مبارزاتمان با دشمن عقبگرد خواهیم داشت«.

 فوق محرمانه
روایت حمید رضا درباره برادرش، اگرچه برادرانه اســت، 
اما با رعایت اصول اطالعاتی و امنیتی بیان شــده است. 
با این حساب برای شناخت بیشتر نقش و جایگاه شعبان 
نصیری، در وهلــه اول مجبوریم بازهم به بخش هایی از 
گزارش آمریکا یی ها و در وهله دوم به گفته های همرزمان 
و همراهان ایرانــی و یا عر اقی اش مراجعه کنیم. گزارش 
پایگاه آمریکایی می گوید: »دوران خدمت نصیری نقطه 
آغاز شــکل گیری دو یگان مهم ســپاه پاســداران است 
کــه نیروهای هر دوی آن ها از اعراب قبیله ای هســتند. 
اول تیپ 9 بدر که اکنون ســازمان بدر نامیده می شــود 
و قــرارگاه »نصرت« که یگان اطالعات و عملیات نظامی 
اســت. نصیری مهارت اطالعاتی و عملیاتی تشکیل یک 
نیروی شبه نظامی عرب را از خود نشان داد بعدها همین 
امر به او صالحیت طراحی نخســتین برنامه آموزشــی 
نیــروی قــدس را داد... نصیری در قــرارگاه نصرت هم 
فعالیــت می کرد... قرارگاه نصرت آن قدر محرمانه بود که 
حتی از میان مقامات و فرماندهان ارشد هم تعداد بسیار 
 کمی از وجود آن اطالع داشــتند. نصیری آنجا در کنار
 محمد )حسین( باقری فعالیت می کرد که اکنون رئیس 

ستاد کل نیروهای مسلح ایران است«.

 جنگ نرم
اگــر لحن روایت آمریکایی ها را بخصوص آنجا که با نگاه 
کامالً اطالعاتــی و امنیتی به همه  فعالیت   های نظامی و 
غیرنظامی و حتی بشردوســتانه نصیری در کشورهای 
فقیر آفریقایی نگاه می کند، قبول ندارید، در ادامه مطلب 
بخش هایی از زندگی و  فعالیت  های او را از نگاه ما بخوانید: 
جنگ تحمیلی که تمام شد، حواسش به جنگ نرم بود. 
این میدان بــرای او عرصه تازه ای از جنگ به حســاب 
می آمد. حاج شعبان در واقع با پایان جنگ، لباس رزمش 
را در نیاورد، بلکه با شــناخت از اوضاع و وضعیت جدید، 
آســتین هایش را باال زد و با تعدادی از فرزندان شــهدا، 
مؤسسه ای فرهنگی به راه انداخت و مشغول ارائه خدمات 
فرهنگی و تربیتی به جامعه شــد. چند ســال پیش در 
نمایشگاهی چشمش افتاد به یک بازی فکری که ابتکار و 
تولید برو  بچه های ایرانی بود. تعداد زیادی از آن ها را یکجا 
با قیمت خوبی خرید. اطرافیان گفتند ســردار! حاال که 
این همه خرید ه اید، حداقل تخفیف خوبی هم می گرفتید. 
خندید که: »من با این خرید می خواستم از تولید داخلی 
حمایــت کنم... خریدم که این  بچه هــا را حمایت کرده 
باشم« بعد هم اسباب بازی ها را به مرور و در مناسبت ها و 

به بهانه های مختلف به بچه ها هدیه داد.

 ما شاگردش بودیم
اگر جنگ سوریه و عراق راه نمی افتاد نصیری همچنان در 
جبهه فرهنگی می ماند، در بازسازی مناطق جنگی فعالیت 
می کــرد، نیروهای تازه نفس را بــرای روز مبادا آموزش 
می داد، در فعالیت های بشردوســتانه شرکت می کرد و... 
غائله داعش در ســوریه و عراق اما از پروژه هایی بود که 
برای سرکوبش تجربه های برون مرزی فرماندهانی چون 
نصیری به کار می آمد. غائله داعش یک بار دیگر، جوانان 
سابق ایرانی و عراقی دوران دفاع مقدس را که کنار هم با 

صدام جنگیده بودند، دورِ هم جمع کرد. 
»ابو مهدی المهنــدس« فرمانده حشدالشــعبی عراق 
می گوید: »او بچه های بدر را مصمم تر کرد و پس از جنگ 
نیز اگرچه در مسئولیت دیگری بود، اما همچنان همدیگر 

را می دیدیــم. ما خودمان را شــاگرد نصیری می دانیم... 
نصیری همیشــه در طول عملیات زیــر آتش بود و این 
طور نبود از اتاق عملیــات، نبرد را مدیریت کند... اگر او 

و همرزمانش نبودند، بغداد و دمشق سقوط می کردند«.

 پارتی بازی
با حساب و کتاب تحلیلگران آمریکایی نصیری یک ژنرال 
تمام عیــار بود. ما ایر انی ها امــا در قاموس خودمان اگر 
خیلی برایش حســاب باز می کردیم او را »حاج شعبان« 
یا در نهایت »سردار نصیری« لقب می دادیم. ژنرال چهار 
ســتاره جنگ با صدام و داعش، نظامی شــدنش را این 
طورکه همرزمانش می گویند آغاز کرده بود: »نخستین 
بنای بسیج امامزاده حسن)ع( کرج را »شعبان« گذاشت. 
رفت یک کانتینر گذاشت آنجا، یک پالکارد هم زد و شد 
پایگاه بسیج. زمانی هم که حضرت امام دستور دادند سپاه 
تشکیل شــود ما در کرج ساکن بودیم. شعبان به همراه 
چند تن از دوســتانش، ســپاه کرج را راه اندازی کردند. 
هیچ وقت منتظر کسی نمی ماند. همیشه خودش شروع 
می کرد، بدون امکانات. آن زمان ســپاه کرج هیچ چیزی 
نداشت. آمد خانه، وسیله و قابلمه و غیره برای سپاه برد«.
خاطره بعدی را از قول یکی از برادرانش بخوانید تا با سبک 
فرماندهی و روحیاتش آشنا شوید: »زمان جنگ، خدمت 
سربازی را شــانس آوردم و در تقسیم بندی شدم سرباز 
باتری سازی ارتش...7 صبح می رفتم سرکار و 2 بعدازظهر 
خانه بودم... یک روز که از جبهه برگشته بود به من گفت 
جوان ها در جبهه دارند می جنگند، تو رفتی باتری سازی 
خدمت می کنی؟ گفتم خب چه کنم؟ تقســیم کردند و 
افتادم آنجا... شما می توانی مرا از ارتش منتقل کن به سپاه! 
خیالم راحت بود که نمی شــود و ممکن نیست. روز بعد 
نامه ای نوشــت، برایم پارتی بازی کرد و با همان نامه من 

را به جبهه فرستاد«!

 به وقت موصل
همیشــه و همه جا در هر شرایطی، پیشرو بود. فرمانده 
سنگرنشین و پشــت خاکریز بمان نبود. سر نترسی هم 
داشــت. یعنی اصالً نمی فهمید ترس چیست... این ها را 
به نقل از همرزمان ایرانی و عراقی اش گفتیم. یک نمونه 
دیگــرش را بخوانید: »یک بار بــه من گفت می تونی یه 
مترجم به من بدی، کنارم باشه... گفتم یه نفرهست، ولی 
حاجی! جوونه ها! مجرد هم هست، پدر مادر داره! اینو دم 
تیر ندی! گفت: باشــه... نشان به آن نشان که مدتی بعد 
مترجم آمد و گفــت این دیگه کیه؟! من دیگه کنار این 

نمی رم! اصالً نمی دونه ترس چیه«!
عصر یکــی از روزهــای خــرداد 96، جایــی در غرب 
»موصل«، باز هم شــعبان نصیری شده بود همان »حاج 
شــعبان« دهه 60، همان قدر با هوش، همان قدر نترس، 
 همان قدر خاکی و گمنام و دوست داشتنی. برو بچه های 
»حشد الشــعبی« فکر می کردند یکی از مدافعین حرم 
ایرانی اســت. از آن هایی که همه کار می کند. الزم باشد 
می رود برای پاک ســازی مین ها، پشت لودر می نشیند و 
خاکریز می زند، رانندگی می کند، اسلحه به دست می افتد 
دنبال داعشی ها و... برای همین توی موصل همه دوستش 
داشــتند. مثل بر وبچه های دهه 60 خرمشهر که عاشق 
محمد جهــان آرا بودند... وقتی تله انفجاری دشــمن با 
صدای مهیبی منفجر شد... وقتی نیم ساعت بعد فرمانده 
حشدالشعبی هراســان خودش را رساند و با دیدن بدن 
غرق در خون »شعبان« اشک در چشم هایش حلقه زد، 
تازه عراقی ها فهمیدند، ایرانی گمنام، همان سردار»شعبان 

نصیری« فرمانده سابق »حشد الشعبی« است! 

طعمه جدید روباه!

اگر شما هم جزو آن  دسته اید که رسانه ها و فعالیت هایشان را زیاد جدی 
نمی گیرند، باید کمی در این باره تجدیدنظر کنید، چون استراتژیســت ها 

می گویند دنیای امروز دنیای رسانه هاست.
یک رسانه قدرتمند می تواند خوراک دلخواهش را به خورد مخاطب دهد 
و دنیــای فکری مخاطبــش را طوری جهت بدهد کــه دلش می خواهد. 
احتماالً به همین خاطر است که دولت  های مختلف برای رسانه های برون 

مرزی، هزینه های نجومی می کنند. 
مثــاًل دولت های انگلیــس و آمریکا ســاالنه میلیون  ها دالر بــرای اداره 
شبکه های برون مرزی هزینه می کنند. در این شرایط خوش خیالی است 
اگــر فکر کنیم حرف استراتژ یســت  ها باد هواســت و دولت ها از خورد و 
خوراک مردمشــان می زنند فقط برای اینکه مردم گوشه و کنار دنیا را با 

برنا مه ها ی تلویزیونی سرگرم کنند! 
ایــن همه برایتان آســمان و ریســمان بافتیــم تا بگوییم اقــدام جدید 
بی بی ســی در ارتباط با ساخت برنامه کودک را باید جدی گرفت. محمد 
سرشار، مدیر شبکه کودک و نوجوان سیما هم که حسابی از اقدام جدید 
بی بی ســی احساس خطر می کند، در صفحه اینستاگرامش یادداشتی را 

به اشتراک گذاشته که در ادامه آن را می خوانید:
روباه پیر این بار خودش وارد جبهه هجمه فرهنگی به کودکانمان شده و 
قرار است با بودجه وزارت خارجه انگلیس، در بی بی سی  فارسی برنامه هایی 
را برای کودکان پخش کند. این اقدام سازمان دولتی بی بی سی علیه ایران 

سه جنبه دارد:
یک: شــبکه های فارســی زبان کودک آن طرف آبــی در جذب مخاطب 
شکســت خورده اند و در ســه ســال اخیر، دچار ریزش شدید مخاطب 
شــده اند. آن گونه که با موفقیت های شــبکه کودک سیما، سردمدار این 
جنــگ نیابتی یعنی جم جونیور، یک ریزش 9 درصدی مخاطب را تجربه 

کرده است.
دو: جنگ دشوارتری در پیش است. بخش کودک بی بی سی فارسی حریف 
قدری برای شــبکه کودک خواهد بود، چراکه روی یکی از بزرگ ترین و 
قوی ترین آرشیو های برنامه سازی کودک دنیا یعنی سی بی بیز )خردسال( 
و سی بی بی سی )کودک( نشسته و با دوبله این گنج بزرگ، سال ها تجربه 

آن ها را با خود حمل می کند.
ســه: راه اندازی بخش کودک مقدمه راه اندازی شبکه بی بی سی کودک 
فارســی  زبان خواهد بود و این جنگ نرم رسانه ای علیه کودکان ما، ابعاد 

وسیع تری پیدا خواهد کرد.
به یاری خداوند ما در شــبکه کودک در کنار خانواده ها، برای این جبهه 
جدید آماده خواهیم شد. امیدوارم بزرگانی هم که باید پشتیبان مجاهدان 
فرهنگی و والدین خط مقدم این نبرد باشــند؛ حمایت های خود را بیشتر 

کنند.

 مجازآباد
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ورزش
پرسپولیس به دنبال مربی خارجی بزرگ است

 نه دایی، نه قطبی 
و نه گل محمدی

الهه احمدی:

 امیدوارم در المپیک 
تیرمان به طال بخورد

گفت وگو با »مرتضی شعبانی« تهیه کننده و مستندساز 

مستندسازان ایرانی در برابر امپراتوری رسانه ای جهان

روزهای دشوار
بحران هــا، همیشــه فرصتی برای 
قوی شدن هستند البته اگر ما اراده 
خودمان را حفــظ کنیم و برای بقا 
بجنگیم. این روزها بحران اقتصادی 
مرا به یاد روزهای کودکی و جنگ 
انداخته است. قیمت میوه هم شبیه 
قیمت سکه شده و گاهی برای تهیه 

مایحتاج روزانه به سختی می افتم، در این لحظه ها به یاد پدرم و دشواری هایی 
که در دوران جنگ برای تأمین معاش یک خانواده پرجمعیت داشــت، می 
افتم چیزی که البته آن روزها بیشتر بود، شور و ایمان، همدلی بود که تحمل 
دشواری ها را بســیار آسان تر می کرد. یادم هست یک سال عایدات محصول 

کشاورزی ما شبیه برجام تقریباً هیچ شده بود.
 آن سال یکی از سخت ترین سال های زندگی من بود. ما آن سال را با مصرف 
شیر و ماســت گاوی که داشتیم یا فروش فراورده های لبنی همان گاو عزیز 
گذراندیم و خدا می داند بر خانواده شلوغ ما آن سال چه گذشت. عبور از این 
بحران ها نیاز به همدلی دارد. رســانه ها باید درد مردم را بفهمند و مسئوالن 
طوری رفتار کنند که مردم عالوه بر مشکالت واقعی زندگی، مشکالت حسی 
پیدا نکنند. وضعیت رهن و اجاره مســکن این روزها در شهرهای بزرگ اصاًل 
جالب نیست و خیلی از زندگی ها زیر فشار است. مسئوالن باید کاری کنند و 
ضمن این کارها باید درست حرف بزنند و رفتار کنند. مردم بزرگوارانه اوضاع 
را تحمل می کنند، ولی این تحمل مشــروط به احساس همت در مسئوالن 
است. من و برادرم بدون اینکه به پدرمان بگوییم، پارگی و سوراخ کفش های 
جیری مان را کــه ارزان ترین نوع کفش بود با آتش چراغ و کفش های کهنه 
دیگر لحیم کاری می کردیم، چون می دیدیم پدرمان با چه دشواری و صداقتی 
برای تأمین معاش ما رنج می کشید. من به عنوان یک آدم فرهنگی راستش 
این صدق و مجاهدت را در رفتار مسئوالن حس نمی کنم. بر عکس رفتارهای 
لج درآور و عصبانی کننده بســیار است که این نوع رفتارها در این وضعیت 
اقتصادی معنایی جز انتحار سیاســی ندارد. یک گروه هماهنگ رسانه ای و 
فرهنگی باید پــای کار بیاید تا این وضعیت را اصــالح کند. مردم وضعیت 
دشواری دارند. متولیان و مسئوالن نباید با سوءتفاهم های رسانه ای و رفتاری 

و جنگ های زرگری بر دشواری این وضعیت بیفزایند.

 افشاگری خطیر و مهلت 24 ساعته استقالل
 به بازیکنان پرتوقع

شروط 15 میلیاردی غفوری 
و حسینی برای تمدید 

روایت مجازی

کلیدها

شنبه 28 خرداد 1398
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 روزنوشته های علی محمد مؤدب

سردار شهید »شعبان نصیری« را چقدر می شناسید؟

جهان آرای موصل
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             سه شنبه 28 خرداد 1398
 14 شوال 1440 18 ژوئن 2019   سال سی و دوم  شماره 8991 

ورزش: معاون ورزشی و مسئول نقل و انتقاالت باشگاه 
اســتقالل، درباره آخرین وضعیت مذاکرات این باشگاه 
با ســید حســین حســینی، وریا غفوری، علی کریمی 
و پژمان منتظری صحبــت کرد.علی خطیــر در مورد 

پژمان منتظری گفت: پژمــان فعاًل در 
ایران نیســت و منتظریم بعد از 

حضورش در تهران، با وی 
وارد مذاکره شویم، فکر 
کنم مشــکل خاصی 
برای تمدیــد قرارداد 

با وی نداشته باشیم.

درخواست 9 میلیاردی وریا
خطیر درباره غفوری نیز گفت: وریا بازیکن ملی پوش و 
پر تالش استقالل اســت. نظر هیئت مدیره، مدیرعامل 
و هواداران عزیز روی حفظ ایشــان اســت. با این  حال 
وریا درخواســتی مبنی بر قرارداد سه ســاله و دریافت 
حدودی 90میلیارد ریال برای ســه فصل داشته است 
به اضافه پاداش. هیئت مدیره محترم باشــگاه استقالل 
در جلسات ســال 9٧ خود مصوب کرده اند با بازیکنان 
باالی 30 سال قراردادی بیش از یک فصل منعقد نشود. 
از طرفی فاصله سقف بودجه مورد مصوب باشگاه با رقم 
درخواستی وریای عزیز، زیاد است. از آن جایی که درآمد 
اسپانسری باشگاه استقالل نســبت به سال گذشته نه 
تنها افزایش پیدا نکرده بلکه هزینه های باشگاه با توجه 
به نوسانات نرخ ارز، با افزایش رو به رو شده، تا این لحظه 
امکان عقد قرارداد با ایشــان میسر نشــده است. ما به 
ایشان اعالم کردیم که شأن باشگاه و هوادارانش بسیار 
اهمیت دارد و خواسته هواداران از هر نامی بزرگ تر 
است. چنانچه در ادوار گذشته بازیکنان بزرگی 
از اســتقالل جدا شــده اند و تنها نام بزرگ 
استقالل بوده که باقیمانده است. لذا به وریا 
فرصت ۲۴ ساعته ای دادیم تا نظر خود را با 

توجه به شرایط باشگاه استقالل اعالم کند. 

شرط حسینی؛ رفتن رحمتی 
و 6 میلیارد تومان

معاون باشگاه اســتقالل درباره حسینی هم 
گفت: حسینی کسی است که از استقالل به 
تیم ملی رسیده است. او در مذاکره اولیه خود 
و قبل از اتمام فصل با باشــگاه، شرطی مبنی 
بر عدم حضور سید مهدی رحمتی مطرح کرد 
که در همان ابتدا با توجه به اینکه باشگاه شرط 
و شــروطی را از هیچ بازیکنی قبول نمی کند، 
مذاکرات متوقف شد تا اینکه پس از بحث جدایی 
مهدی رحمتی و پیوســتنش به پدیده، در عمل 
شرط مد نظر منتفی و مذاکرات دوباره آغاز شد اما 
ایشان افزایش سه برابری نسبت به قرارداد سال 
قبل و سخن از ٦0 میلیارد ریال برای دو فصل به 
اضافه پاداش و شــرایط غیر قابل قبول و در شأن 
باشگاه را به میان آورد. ضمن اینکه او اعالم کرد که 
باید طلبش از استقالل نقداً تسویه و ۴0 درصد از قرارداد 
فصل بعد را به صورت پیــش پرداخت، دریافت کند و... 

درباره ایشان هم مثل وریا، شرایط باشگاه توضیح داده 
شد ولی با وجود حمایت هیئت مدیره و مساعدت آن ها، 
رقم درخواستی حسینی فاصله زیادی با استقالل دارد 
و به ایشان هم ۲۴ ساعت فرصت داده شد تا به استقالل 

پاسخ دهد.

کریمی و بررسی پیشنهادهای خارجی
وی درباره علی کریمی اظهار کــرد: علی کریمی در حال 
بررسی پیشنهادات خارجی خود بوده و منتظر وی هستیم. 
الزم است تکرار کنم که منافع باشگاه و هواداران استقالل 
بیش از هرچیزی برای ما اهمیت دارد. تمــام هواداران و 
مسئوالن استقالل تمایل دارند تا بازیکنان خوب و پرتالش 
استقالل در سال های اخیر با رعایت ضوابط و قوانین در این 
تیم بمانند. مطالب یاد شده بر مبنای پاسخگویی شفاف و 
صادقانه به هواداران عزیز عرض شده و امیدواریم بازیکنان 
نیز با درک شرایط اســتقالل و عالقه هواداران، ظرف ۲۴ 
ساعت آینده پاسخ خود را به باشگاه اعالم کنند تا بیش از 
این فرصت آماده ســازی را از دست ندهیم. معاون ورزشی 
باشگاه استقالل در پاسخ به این پرسش که در صورت پاسخ 
ندادن این بازیکنان و یا جواب رد آن ها به اســتقالل، چه 
اتفاقی می افتد، گفت: چون حفظ شأن باشگاه و منافع تیم 
برای همه اولویت دارد، ما بالفاصله وارد مذاکره با گزینه های 

دیگری می شویم.

حسینی: شرطی نگذاشتم
سیدحسین حســینی با اشــاره به این که اختالف او با 
باشگاه تنها بر سر سالی ۲50 میلیون تومان بود نسبت به 
صحبت های علی خطیر موضع گرفت و مدعی شد تنها به 
خاطر آرامش استقالل و حفظ اخالق حرفه ای مطالبی که 
در نشست های خصوصی با معاون استقالل در منزل یکی 
از پیشکسوتان تیم می داند را بر زبان نمی آورد چون دوست 
ندارد بازیکنی بی اخالق شناخته شود. دروازه بان ملی پوش 
استقالل درباره شرط ماندن در استقالل در صورت رفتن 
رحمتی نیز اظهار داشت: من شرطی نگذاشتم. حرف من 
این بود جایی باشم که گلر شماره یک باشم تا دیده شوم. 
درهمان جلسه هم گفتم که حق آقای رحمتی است به 
عنوان پیشکســوت و برادر بزرگ ترمن در این جا بماند. 
باشگاه گفت ما می خواهیم اگر می شود هر دو شما با هم 
باشید اما من گفتم به صالح نیســت. وی در مورد بحث 
قرارداد مالی و درخواســت نجومی اش از باشگاه تصریح 
کرد: هواداران در این ســال ها خوب می دانند که حسین 

حسینی همیشه کمترین مبلغ و دریافتی را داشته است. 
در دو سال گذشته با آن شــرایط خوب که داشتم در آخر 
هر فصل پیشنهادات مالی سنگین داشتم اما با همان 900 
تومان قراردادم در اســتقالل ماندم و از این پول هم تنها 

۴00میلیون تومان دریافتی داشتم. 
حتی کمتر از بازیکنانی که خودشان آوردند همین طور 

خارجی هــا و خریدهای 
داخلــی کــه 

بیشتر فصل 
روی نیمکت 

بودند قرارداد 
پایین تری داشتم 

و قراردادم در حد 
تیم امید و زیر ۲3 

ساله ها بود. 

4 غول اروپا منتظر اشاره نیمار
ورزش: نشریه اسپورت اسپانیا خبر داد که با توجه به اینکه نیمار، ستاره برزیلی پاری سن ژرمن 
خواهان جدایی از این تیم است، مشتریان زیادی پیدا کرده است.بارسلونا می تواند بهترین 
مقصد برای نیمار باشد چون دوستی نزدیک او با مسی و سوارز می تواند کارش را بسیار راحت 
کند. دومین مشتری او رئال مادرید رقیب سنتی بارسلوناست چون پرس خواهان جذب 
فوق ستاره هاست. منچستر یونایتد نیز با توجه به احتمال جدایی پوگبا ازاین تیم می تواند 
مکان مناسبی برای نیمار باشد.چهارمین گزینه نیمار یوونتوس است. با توجه به حضور کریس 

رونالدو در بیانکونری می تواند او برای حضور در این تیم ایتالیایی وسوسه شود.

مارادونا: »تونگا« هم آرژانتین را شکست می دهد
ورزش: بعد از شکست مقابل کلمبیا رسانه های آرژانتینی انتقاداتی تند و بی رحمانه را نثار 
اسکالونی و شاگردانش کردند و دیروز هم مارادونا در پیامی صوتی برای تیک اسپورتس، 
ملی پوشان آرژانتینی را به باد انتقاد گفت:» امروز دیگر شما می توانید فکر کنید که تیمی 
مانند تونگا هم می تواند ما را شکست دهد. این آرژانتین، شخصیتی داشت که ما با چنگ 
و دندان آن را بدست آوردیم. یادتان هست زمانی که ما چگونه مقابل پرو )پیروزی ۲-1 در 
انتخابی جام جهانی ۲010 در وقت های تلف شده( جنگیدیم؟ از آن همه انگیزه و تعصب 

چه مانده است؟ پس تعصب نسبت به پیراهن چه می شود؟ احساس چه می شود؟«

گواردیوال، دنبال ستاره برزیلی بارسا
ورزش: فیلیپ کوتینیو یک ســال و نیم قبل با مبلغ 1٦0 میلیون یورو و به عنوان 
گران ترین خرید تاریخ اللیگا از لیورپول راهی بارسلونا شد.نشریه مارکا مدعی شد 
پپ گواردیوال از مدیران سیتی خواســته زمینه انتقال کوتینیو به این تیم را فراهم 
کنند. در حال حاضر سه تیم پاری سن ژرمن، منچسترسیتی و چلسی خواهان جذب 
کوتینیو هستند اما آبی های لندن به دلیل محرومیت از شرکت در بازار نقل  وانتقاالت 
تا تابســتان بعدی نمی توانند وی را در اختیار داشته باشند و به نظر می رسد از بین 

سیتی و پی اس جی، یکی مقصد کوتینیو در تابستان خواهد بود.

کاوانی: می توانیم قهرمان کوپا شویم
ورزش: ادینسون کاوانی، ستاره تیم ملی اروگوئه بعد از پیروزی پرگل این تیم مقابل 
اکوادور می گوید: او و هم تیمی هایش برای جنگیدن در ادامه رقابت های کوپا آمه ریکا 
و تالش برای قهرمانی در این تورنمنت آماده و مصمم هستند.ادینسون کاوانی درباره 
تیم ملی اروگوئه که آخرین بار در ســال ۲011 جام قهرمانی کوپا آمه ریکا را باالی 
سر برده به خبرنگاران گفت: ما برای جنگیدن در کوپا آمه ریکا آماده ایم. ما در بازی 
امروز در نیمه اول شانس های زیادی داشتیم و توانستیم از آن ها استفاده کنیم تا با 
آرامش به کار ادامه دهیم. این پیروزی قدم مهمی برای ما در شروع این تورنمنت بود.

سینا حسینی: گمانه زنی هــای فراوانی از زمان انتشار 
خبر قطع همکاری سرمربی کروات در رسانه های خبری 
و محافل ورزشی صورت گرفته است اما هیچ یک از این 
گمانه زنی ها هنوز از ســوی منابع خبری رسمی تأیید 
نشده تا بازار داغ شایعات به شــکل ویرانگری راه بیفتد 
و دالل ها بــرای معرفی گزینه های مــورد عالقه خود با 

یکدیگر کورس بگذارند.
این اتفاقات در شرایطی در حال وقوع است که مسئوالن 
باشگاه پرســپولیس پس از دریافت نامه فسخ قرارداد 
برانکو موبایل های خود را از حالت عادی خارج کردند تا در 
دسترس نباشد چون نمی دانند چه پاسخی به خبرنگاران 
رسانه های گروهی بدهند تا برنامه بعدی مدیریت باشگاه 
پرســپولیس رونمایی شــود. منابع خبری نزدیک به 
باشگاه مدعی هستند برخالف طرح اسامی مختلف برای 
مربیگری باشگاه پرسپولیس تا این لحظه هیچ فردی به 
عنوان گزینه در فهرســت مربیگری باشگاه قرار نگرفته 

است و اسامی منتشر شده شایعه ای بیش نیست.
با این وجود برخی جریان های خبری مدعی شدند یحیی 
گل محمدی، علی دایی و افشــین قطبــی گزینه های 
مربیگری باشگاه پرسپولیس در دوران پسابرانکو هستند. 
این اســامی در حالی مطرح می شود که شواهد و قراین 
حکایت از این دارد که علی دایی و افشین قطبی شانس 
بسیار پایینی برای مربیگری در این باشگاه دارند، برای 
اثبات این مطلب عــدم وجود پایــگاه اجتماعی میان 
مخاطبان را می توان مد نظر قرار داد. پس از تنش های 
به وجود آمده میان این دو با هواداران پرسپولیس دیگر 
هیچ تمایلی نزد هواداران باشــگاه که در شرایط کنونی 

بسیار ناراحت هستند نسبت به این دو نام وجود ندارد.
دایی به این دلیل میان هواداران باشگاه محبوبیتی ندارد 
که فصل گذشته برای دریافت مطالباتش از پرسپولیس 

بشدت پافشاری کرد و مدیریت باشگاه را تحت فشار قرار 
داد، درباره افشین قطبی هم همین فضا وجود دارد البته 
انتشار خبر جانشینی احتمالی قطبی و مذاکره مخفیانه 
محسن خلیلی با افشــین قطبی نیز مزید برعلت شد تا 
نارضایتی هواداران در خصــوص این گزینه بیش از حد 

افزایش یابد.
اما موضوع احتمال حضور یحیی گل محمدی در باشگاه 
پرســپولیس تفاوت جدی دارد. گفته می شود او در متن 
قراردادش با پرســپولیس بنــدی را آورده اســت که اگر 
پرسپولیس به وی پیشنهاد مربیگری ارائه کند وی می تواند 
قراردادش با شهر خودرو را به صورت یکطرفه فسخ کند، این 
اتفاق امیدواری نسبی را برای هواداران پرسپولیس به وجود 
آورد که در صورت عدم انتخاب سرمربی خارجی برای هدایت 
پرسپولیس یحیی گل محمدی مربی موفق پرسپولیس 
می تواند گزینه ایده آلی باشد اما یکی از نزدیکان باشگاه در 
گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: این مسئله بسیار بعید است 
چون قوانین به هیچ وجه اجازه قرار گرفتن این بند در قرارداد 

یک مربی را نمی دهد.
حاال این پرســش کلیدی به وجود می آید که با شرایط 
کنونی چه کســی روی صندلی مربیگری پرسپولیس 
خواهد نشست، گویا هیئت مدیره باشگاه به دنبال توافق 
با یک اسپانسر جدید است تا در صورت موافقت اسپانسر 
مشترک دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس با کمک آن 
زمینه انتخاب یک سرمربی بزرگ را در پرسپولیس فراهم 
کند اما یک مشکل بزرگ بر سر راه پرسپولیس است که 
اسپانسر مشترک تمایلی به ورود اسپانسر دیگر را ندارد 
از این رو مدیریت باشگاه در مخمصه بزرگی گرفتار شده 
که نمی تواند براحتی از آن عبور کند مگر این مشکل از 
سوی وزارت ورزش و جوانان مرتفع شود تا شاید زمینه 

حضور یک سرمربی بزرگ خارجی فراهم شود.

نیک رایت/ مترجم: امیرمحمد سلطان پور: رومن 
آبراموویچ در زمان حکومت خود در چلسی آن چنان خود 
را درگیر عواطف و احساســات نکرد. بهترین تعریف برای 
شکل کار او را می توان »پیشروی بی رحمانه برای کسب 
موفقیت« لقب داد. در 1٦ سال، 13 سرمربی بر روی نیمکت 
شیرهای لندن به کار مشغول بودند و البته این رویکرد و 
نگاه دائم کوتاه مدت، 1٦ جام معتبر را برای آن ها به همراه 
داشته اســت؛ پس جای تعجب نیست که با وجود کسب 
قهرمانی لیگ اروپا توسط مائوریسیو ساری، همان رویکرد 
ادامه پیدا کرد و آبراموویچ به او اجازه داد که چلسی 

را ترک کند.
اما حاال با نزدیک شــدن هر چه بیشتر چلسی 
برای انتخاب فرانک لمپارد به عنوان سرمربی 
آینده خود، نمی توان درگیر شــدن عواطف 
و احساســات را در این تصمیــم احتمالی 
ندید. هافبک سابق آبی پوشان توانایی ها 
و استعداد مربیگری خود را در کنار تیم 
دربی کانتی با رســاندن این تیم دسته 
اولی به فینال پلــی آف صعود به لیگ 
برتر نشان داد، اما تنها سابقه خاص او با 
چلسی بوده که او را این قدر به نیمکت 

این باشگاه نزدیک می کند.
نام لمپارد در کتاب رکوردهای چلسی 
می درخشد و با وجود بازی در خط هافبک، رکورد 
بیشترین گل زده در تاریخ این باشگاه را در اختیار دارد و 13 
جام قهرمانی از جمله سه جام لیگ برتر و لیگ قهرمانان را 
کسب کرده و البته در نزد هواداران چلسی نیز از محبوبیت 

خاصی برخوردار است.

راه جدید چلسی
انتخاب بازیکن سابق شیرهای لندن به عنوان سرمربی اتفاق 
جدیدی در لندن نیست. پیش از انتخاب احتمالی لمپارد، 
آبراموویچ هفت سال پیش قرارداد موقت روبرتو دی متئو 
را بعد از قهرمانی در اروپا به دائم تبدیل کرد اما پس از آن 

چنین رویکردی دیگر در مدیریت آبی پوشان دیده نشد.
قبل از اینکه ساری بیاید، مورینیو، بنیتز، گاس هیدینک 
و آنتونیو کونته با رزومه ای پربار به عنوان سرمربی انتخاب 
شدند. آن ها راه را برای موفقیت های بیشتر چلسی هموار 
کردند و می توانند این نام ها را به عنوان همان انتخاب هایی 

لقب داد که از آبراموویچ انتظار می رود.
اما اکنون لمپارد با تنها یک فصل ســابقه ســر مربیگری 
قرار است انتخاب شــود که حتی از دی متئو که پیش از 
سرمربیگری مدت ها به عنوان دستیار در تیم های مختلف 
کار کرده بود کمتر است. حاال چلســی که بعد از مدت ها 

ولخرجی از دو پنجره نقل و انتقاالتی محروم شــده نگاه 
جدیدی را با لمپارد دنبال می کند.

شغلی متفاوت
چلسی تابستان گذشته 1۲9 میلیون پوند برای خریدهای 
جدید خود خرج کرد تا سبک بازی مورد نظر ساری را به او 
هدیه دهد، اما قبل از قهرمانی در باکو، طرفداران چلسی از او 
اصاًلخوششان نمی آمد و حتی در ورزشگاه شعار می دادند 

که »نمی فهمی چه کار می کنی«!
حاال چه کسی بهتر از لمپارد تا بتواند هسته مرکزی هواداران 
چلسی را دوباره به پشت باشگاه برگرداند؟ البته لمپارد با 
تصمیم خود در رفتن به منچسترسیتی در سال پایانی بازی 
خود اندکی از آن محبوبیت کم کرد اما در اکتبر گذشته که 
به همراه دربی کانتی به استمفوردبریج بازگشت استقبال 
بسیار گرمی از او به عمل آمد. انتخاب او می تواند َجو رختکن 
را بسیار بهتر کند و به بازیکنان انگیزه دهد، هر چه باشد 
هیچ کس در شخصیت احترام برانگیز لمپارد شکی ندارد 
و هنوز هم تعدادی از هم تیمی های سابق او در تیم دیده 
می شوند. البته ترکیبی که وی به دست خواهد گرفت دیگر 
ادن هازارد را در خود نمی بیند اما شکی نیست که بازیکنان 

دیگر قطعاًمی خواهند برای چنین شخصیتی بازی کنند.

استفاده از جوانان
یکی از انتقادات اصلی طرفداران چلســی به تیم ساری، 
سبک همیشگی بازی او و تمرکز بیش از حد بر روی مالکیت 
توپ بود که با توجه به فلسفه مربیگری لمپارد در دربی که 
فلسفه ای هجومی و شجاعانه بود، می توان چنین چیزی را 
در چلسی به نوع بهتری تماشا کرد. لمپارد همچنین بهترین 
گزینه برای این است تا نخستین سرمربی باشد تا از بازیکنان 
جوان و پراستعداد چلسی بهره ببرد؛ بخصوص اکنون که 
چنین کاری به خاطر محرومیت از پنجره نقل و انتقاالتی 
از اهمیت بسیار بیشتری نیز برخوردار است. لمپارد حتی 
در دربی نیز همگان را با عالقه اش به استفاده از بازیکنان 

آکادمی تحت تأثیر قرار داده بود. 
بازیکنانی مانند مونت، توموری، تمی آبراهام، کورت زوما 
و ریچی جیمز قطعاً نام هایی هستند که از آن ها در فصل 
آینده لیگ برتر در صورت قطعی شــدن انتخاب لمپارد 

بیشتر خواهیم دید.
اما با همه این ها، انتخاب لمپارد به عنوان سرمربی، مانند 
انتخاب پتر چک به عنوان مدیر فوتبالی این تیم، نکته ای در 
خصوص ورود احساس و عواطف به چلسی را نشان می دهد 
که پیش از این در تصمیمات آبراموویچ شاهد آن نبودیم؛ 
اما چلسی می خواهد در راهی جدید قدم بگذارد و هویت 

قدیمی خود را دوباره پیدا کند.

پرسپولیس به دنبال مربی خارجی بزرگ است

نه دایی، نه قطبی و نه گل محمدی
با انتخاب محتمل لمپارد به عنوان سرمربی چلسی

شیرهای لندن در گذرگاه جدید

ورزش: تیرانداز ملی پوش گفت: شرایط تیراندازی با توجه به مسائل 
خاصی که در ورزش وجود دارد ســخت تر شده است اما امیدوارم که 

دست تیراندازی در المپیک توکیو به مدال برسد.

دورخیز برای ریو
الهه احمدی در مورد شــرایط تمرینی تیم ملی تیراندازی اظهار 
کرد: 10 روزی است که از مسابقات جام جهانی مونیخ آمده ایم. بعد 
از دو هفته استراحت قرار اســت تمرینات خود را برای آمادگی در 
آخرین مسابقات جام جهانی در ریو آغاز کنیم. امیدواریم که در ریو 

به تعداد نفراتی که سهمیه المپیک ۲0۲0 را می گیرند اضافه شود.

راکد ماندن سهمیه ها
وی ادامه داد: ما تاکنون برای المپیک توکیو تنها یک سهمیه داریم 
که نجمه خدمتی گرفته اســت. نجمه خیلی نزدیک است و بسیار 
شانس دارد تا بتواند در المپیک مدال آور باشد، اما شرایط تیراندازی 
را همه باید درک کنند. تیراندازی یک رشــته انفــرادی، رکوردی و 
سخت است. حتی تا االن که چهار جام جهانی گذشته ما نتوانسته ایم 
سهمیه های خود را زیاد کنیم. امیدوارم در دو مسابقه باقیمانده بتوانیم 

تعداد سهمیه های خود را افزایش 
دهیم. هر چه تعداد سهمیه ها 
بیشتر باشد شانس برای کسب 

مدال المپیک بیشتر می شود.

کمبود فشنگ
احمدی به مشکالت تیراندازی 

اشاره کرد و گفت: نباید فراموش 
کنیم که شرایط تیراندازی با توجه به 

مسائل خاصی که در ورزش وجود دارد 
سخت تر شده است. 

تیراندازی رشته ای پر هزینه و پر 
خرج است. با قضایای مالی پیش 
آمده ما شرایط خیلی سختی را 

سپری می کنیم. 
در رشــته 50 متر کــه نیاز به 
شــلیک داریم کمبود فشنگ 
ما را بسیار آزار می دهد با اینکه 
در ایــن رشــته شــانس زیادی 
 حتی بــرای کســب مــدال وجود 

دارد.

نظر طلبکارانه ممنوع
احمدی به نگاه دلسوزانه  و با تدبیر متخصصان در این رشته اشاره 
کرد و گفت: متخصصان باید در این مورد صحبت و دلســوزانه در 
مورد این قضیه فکر کنند و نه طلبکارانه. وقتی تفکر و تصمیمات 
دلســوزانه باشــد مطمئناً ما هم که زندگی خود را در این رشته 
گذاشــته ایم و از همه چیز زده ایم می پذیریم و با جان و دل همه 
سختی ها را می خریم. تدابیر دلســوزانه در کنار تالش ما بزودی 

سبب رسیدن به نتیجه مطلوب خواهد شد.

سالح شکسته
دارنده مدال طالی جام جهانی تفنگ سه وضعیت در مورد خراب 
شدن سالحش در تفنگ ســه وضعیت بازی های آسیایی اظهار 

کرد: سالح من در بازی های آسیایی یک مشکل کوچک داشت که 
برطرف شد، اما مشکل آن چنانی نبود. من بعد از این همه تجربه ای 
که دارم وارد دوره جدیدی از تیراندازی شدم. شاید خیلی از موارد 
را بتوانم کنترل کنم اما یک سری موارد جزئی روی من تأثیر دارد 
که نمی توانم برای خود حل کنم. باید آن ها را بشناســم و درصدد 

رفع آن برآیم.

شلیک به طال
احمدی در پایان گفت: امیدوارم که تعداد سهمیه ها زیاد شود و بتوانیم 
در المپیک ۲0۲0 که برای تیراندازی سرنوشت ساز است درخششی 
که در المپیک ریو وجود داشت ادامه داشته باشد و درخشان تر هم شود. 

امیدوارم در المپیک تیرمان به طال بخورد.

ضد  حمله

رونمایی از خریدهای جدید استقالل
ورزش: تیم فوتبال استقالل با وجود عدم تمدید قرارداد بازیکنان فصل 
گذشته، در فصل نقل  وانتقاالت با پنج بازیکن به توافق رسیده و قرارداد 
امضا کرده است. ظاهراً قرار است پس از حضور آندره آ استراماچونی در 
ایران، به صورت رسمی از آن ها رونمایی شود. براساس گزارش تسنیم، 
استقالل  با مسئوالن  مدافع فصل گذشته سپاهان  یزدانی،  سیاوش 
قرارداد دو ساله امضا کرده است. علی دشتی، بازیکن سایپا و مسعود 
ریگی، هافبک فصل گذشته پدیده نیز با قرارداد دو ساله به استقالل 
پیوسته اند.همچنین محمدبلبلی که بتازگی قراردادش را با سپیدرود 
فسخ کرده، با مسئوالن باشگاه استقالل قرارداد چهار ساله به امضا 
رسانده و میالد باقری، مدافع مس کرمان هم با قراردادی سه ساله 

آبی پوش شده است.

شکایت پرسپولیس از االهلی 
مبلغ قرارداد برانکو فاش شد

ورزش: قرارداد برانکو با االهلی عربستان دو ساله و به ارزش یک و نیم میلیون 
یورو است. گفته می شود صبح دیروز باشگاه پرسپولیس در یک ایمیل رسمی 
به باشگاه االهلی از آن ها خواست تا درباره شایعاتی که در رسانه های عربی 
مبنی بر توافق االهلی و برانکو مطرح می شود، شفاف سازی کنند. در این 
ایمیل همچنین ذکر شده برانکو با باشگاه پرسپولیس قرارداد دارد و از این رو 
به باشگاه االهلی هشدار داده شده که به اغوای مربی پرسپولیس نپردازد چرا 
که در این صورت بر اساس ماده ۴1 قانون نقل وانتقاالت فیفا پرسپولیس از 
االهلی شکایت خواهد کرد. بر این اساس باشگاه عربستانی ۲۴ ساعت فرصت 

دارد که رسماً موضع خود را نسبت به شایعات موجود اعالم کند.

رسن: می خواهم در پرسپولیس بمانم
ورزش: هافبک عراقی پرسپولیس اعالم کرد که دوست دارد قراردادش را 
با سرخ پوشان تمدید کند. بشار رسن، هافبک ملی پوش عراقی پرسپولیس 
در مصاحبه با خبرگزاری »المعلومه« عراق درباره آینده اش با پرسپولیس 
گفت: من از پرتغال پیشنهاد داشتم ولی در شرایط کنونی نیاز به ثبات دارم 
تا بعد از کسب این ثبات بتوانم در لیگ های اروپایی حضور پیدا کنم. وی 
افزود: امیدوارم بعد از توافقی که برای دریافت بقیه طلبم از پرسپولیس انجام 
دادم قراردادم را با این تیم تمدید کنم چون می خواهم فصل آینده پیراهن 

پرسپولیس را برتن داشته باشم.

گزینه استقاللی ها با ذوب آهن ۲ ساله تمدید کرد
ورزش: امیرارسالن مطهری، مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان که در 
فصل گذشته عملکرد مناسبی در این تیم داشت، به مدت دو فصل دیگر 
قراردادش را با ذوبی ها تمدید کرد. مطهری که در پایان فصل مدنظر باشگاه 
استقالل بود، پس از مذاکره با ســعیدآذری، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 
تصمیم گرفت قراردادی دو ساله را با این باشــگاه اصفهانی منعقد کند. 
همچنین میالد فخرالدینی در جلسه ای با ســعید آذری قرارداد خود را 
برای یک ســال دیگر با ذوبی ها تمدید کرد و تا پایان لیگ نوزدهم در این 

تیم ماندنی شد.

استقالل و پرسپولیس 47 طلبکار دارند
ورزش: کمیته انضباطی فهرست باشگاه های بدهکار شاغل در لیگ  های 
برتر، اول، دوم و سوم را اعالم کرد.سایت رسمی فدراسیون، کمیته انضباطی 
با ارسال نامه ای به سرپرست دبیرکلی اعالم کرد با توجه به شروع فصل نقل 
و انتقاالت، اسامی 115 باشگاه حاضر در لیگ های برتر، اول، دوم و سوم را 
اعالم کرد. در این فهرست تیم فوتبال نساجی قائمشهر با ۴٦ نفر استقالل 
تهران با ۲٧ نفر و پرسپولیس تهران با ۲0 نفر در ردیف اول تا سوم قرار دارند.

صادقی و نعمتی با »شهرخودرو« تمدید کردند
ورزش: به نقل از سایت رسمی باشگاه پدیده شهرخودرو، مدیریت باشگاه 
پدیده در ادامه فعالیت خود در نقل  و انتقاالت تابستانی 98، موفق شد پس از 
مذاکراتی طوالنی، قرارداد سعید صادقی، هافبک و علی نعمتی، مدافع جوان 
خود را به مدت سه یا چهار سال دیگر تمدید کند. بدین ترتیب این دو بازیکن 
با وجود پیشنهادات فراوانی که از سایر تیم های لیگ برتری داشتند، با توجه 
به پیگیری های شخص فرهاد حمیداوی مالک باشگاه، در نهایت در فصل های 

بعد هم با لباس پدیده به میدان می روند.

منهای فوتبال

لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹
معروف بهترین پاسور و موسوی برترین مدافع 
ورزش: در پایان هفته سوم لیگ ملت های والیبال ۲019 فدراسیون 
جهانی والیبال )FIVB( اسامی برترین بازیکنان در پست های مختلف 
را معرفی کرد که اسامی ملی پوشان ایران نیز در جمع برترین های این 

هفته قرار دارد.
در حال حاضر سعید معروف به عنوان بهترین پاسور و سید محمد موسوی 

به عنوان برترین مدافع روی تور در صدر و باالتر از رقبای خود قرار دارند.
امیر غفور نیز با 151 امتیاز در جایگاه سوم امتیازآورترین بازیکن و در 

جایگاه دوم بهترین مهاجمان قرار دارد.
محمد رضا حضرت  پور هم به عنوان برترین دریافت کننده )لیبرو( در 

جایگاه چهارم قرار دارد.

شکست نزدیک ایران برابر کره در فینال آسیا
سابریست ها نقره ای شدند

ورزش: فینال مســابقات سابر تیمی شمشــیربازی قهرمانی آسیا 
ژاپن، بین دو تیم ایران و کره جنوبی برگزار شد. تیم ایران در پایان 
این دیدار با نتیجه ۴5 بر ۴۲ مغلوب کره جنوبی شــد و عنوان نایب 
قهرمانی آسیا را بدست آورد. ایران رقابت نزدیکی را با کره جنوبی به 
نمایش گذاشت.ترکیب تیم ایران مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، 

محمد رهبری و محمد فتوحی بود.
تیم ژاپن هم با نتیجه ۴5 بر 39 چین را شکست داد و مقام سوم را بدست 
آورد.امروز در آخرین روز مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا ۲019، 

رقابت تیمی اپه مردان و فلوره بانوان برگزار می شود.
تیم ایران تاکنون موفق به کسب برنز سابر انفرادی توسط مجتبی عابدینی 

و نقره سابر تیمی شده است.

نهمی خادم الشریعه در روسیه
ورزش: سارا خادم الشریعه در مسابقات رپید )سریع( موتیوا عنوان نهم 
را از آن خود کرد. خادم الشــریعه که با ریتینگ ۲۴۴۲ در این رقابت ها 
شرکت کرده بود، در پایان 9 دور مسابقه با حریفان خود موفق به کسب 

5.5 امتیاز شد.

حسین خانی انتخابی تیم ملی کشتی آزاد را 
از دست داد

ورزش: دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی گفت: مصطفی حسین خانی به 
علت مصدومیت شدید نمی تواند در رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی 
آزاد شرکت کند. تورج ملک  محمدی، دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی و 
پزشک تیم های ملی کشتی با بیان این مطلب افزود: حسین خانی دچار 
پارگی رباط زانو و همچنین آسیب دیدگی شدید از ناحیه مینیسک است 

که این مورد منجر به قفل شدن پایش نیز می شود. 

ورزشکاران چند مداله جاکارتا چقدر پاداش 
می گیرند؟

ورزش: پرداخت پاداش مدال آوران بازی های پاراآسیایی جاکارتا از 
یکشنبه ۲٦ خرداد با مدال آوران نابینا و کم بینا آغاز شده و ورزشکاران 
از دیروز با حضور در محل فدراســیون نابینایان و کم بینایان پاداش 
خود را به صورت کارت هدیه )هــر کارت به مبلغ 5 میلیون تومان( 

دریافت کردند.
در جدول توزیع پرداخت پاداش ها از ســوی فدراســیون نابینایان و 
کم بینایان برای مدال آوران طال، ورزشکارانی که موفق به کسب بیش از 
یک مدال طال شدند عالوه بر دریافت 1٦0 سکه برای طالی اول به مبلغ 
10 درصد پاداش برای طالی دوم یعنی 1٧٦ سکه پیش بینی شده است.

همچنین پاداش مدال طال در رشته های تیمی 80 سکه در نظر گرفته 
شده است. ورزشکاری هم که در بازی های پاراآسیایی جاکارتا موفق به 
کسب یک مدال طال و نقره شده است برای مدال نخست 1٦0 سکه و برای 
مدال دوم در انفرادی 8 سکه و در بخش تیمی چیزی در حدود چهار سکه 
پیش بینی شده است. پاداش در نظر گرفته شده از سوی وزارت ورزش و 
جوانان معادل هر سکه مبلغ 3 میلیون تومان است که برای مدال طال 1٦0 

سکه برای نقره 80 سکه و برای برنز ۴0 سکه در نظر گرفته شده است.

افشاگری خطیر و مهلت ۲4 ساعته استقالل به بازیکنان پرتوقع

شروط 15 میلیاردی غفوری و حسینی برای تمدید 

الهه احمدی: امیدوارم در المپیک تیرمان به طال بخورد

شماره پرونده: 139804006092000760/1  -   شماره بايگانى پرونده: 9801111
شماره ابالغيه: 139805106092004396    تاريخ صدور: 1398/03/25

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 9801111
ــى 929 ج 89 ايران 36 و  ــماره انتظام ــوارى به ش ــيله اعالم مى گردد خودروى س ــن رومنجانى بدينوس ــاى محس آق
ــما در قبال طلب خانم سميه مبارزى گل بازداشت  ــماره انتظامى 57673 ايران 775 متعلق به ش ــيكلت با ش موتورس
گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بشما اخطار مى شود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به 
ــت و ترتيب اثر داده نمى شود. در ضمن اين آگهى در يك نوبت در روزنامه.... چاپ.... منتشر  ــت ممنوع اس مورد بازداش

گرديده است. آ- 9803473 م.الف 257
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006093000498/1    شماره بايگانى پرونده: 9703527
شماره ابالغيه: 139705106093003966      تاريخ صدور: 1397/09/25

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9703527
ــماره  ــماره ملى: 0944759688 ش ــخ تولد: 1367/01/07 ش ــرى نام پدر: احمد تاري ــه آقاى على اطه ــيله ب بدينوس
ــتانكار پرونده شهردارى مشهد مستند به شماره چك: 142/016827، تاريخ  ــنامه: 14344 ابالغ ميگردد كه بس شناس
ــماره چك: 142/016829، تاريخ چك: 1392/08/15، بانك صادرات- اقدام  چك: 1392/08/15، بانك صادرات و ش
ــه 9703527 عليه شما در اين اداره  به صدور اجرائيه به مبلغ 1/050/955/204 ريال نموده و پرونده اجرائى به كالس
ــت بدليل عدم شناسائى آدرس شما ابالغ اجرائيه ميسر  ــت و چون برابر اعالم مأمور ابالغ پس ــكيل گرديده اس اجرا تش
ــت لذا باستناد ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء مراتب طى اين آگهى به شما ابالغ  نگرديده اس
ــه جز آگهى مزايده آگهى ديگرى  ــما ادامه خواهد يافت و ب ــار آگهى به ش ــات اجرائى ظرف ده روز پس از انتش و عملي

منتشر نخواهد شد. آ- 9803474 م.الف 258
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006093000153/1    شماره بايگانى پرونده: 9800993
شماره ابالغيه: 139805106093001296       تاريخ صدور: 1398/03/22

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139804006093000153
ــانى نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1369/01/26 شماره ملى: 0920729533  ــيله به آقاى امير جاللى نژاد خراس بدينوس
شماره شناسنامه: 0920729533 بدهكار پرونده كالسه 9800993 كه برابر گزارش 1398/02/23 مأمور پست آدرس 
ــناخته نگرديده ابالغ مى گردد كه برابر قرارداد بانكى: شماره سند: 119608352، تاريخ سند: 1396/05/28،  ــما ش ش
ــپه، موضوعات الزم االجرا: 200/853/508 ريال (دويست ميليون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و  ــما و بانك س بين ش
پانصد و هشت ريال)- اصل طلب: 150/000/000 ريال- سود: 48/853/508 ريال- خسارت تأخير تأديه: 2/000/000 
ــبه خسارت: 1398/02/12 تا وصول كامل مطالبات  ــارت تأخير روزانه: 127/794 ريال، تاريخ مبناى محاس ريال- خس
بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه 
ــمى بشما ابالغ  ــناد رس ــد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اس ــه فوق در اين اجراء مطرح مى باش صادر و بكالس
مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه قدس چاپ درج و 
منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى 

عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9803475 م.الف 259
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092001103/1  شماره بايگانى پرونده: 9801745
شماره ابالغيه: 139805106092004385  تاريخ صدور: 1398/03/25

دفترخانه ازدواج شماره 33 و طالق شماره 5 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

بدين وسيله به آقاى اميرمسعود خوش باف نام پدر: محمدحسين تاريخ تولد: 1340/04/01 شماره ملى: 0939470969 
ــنامه: 337 به ابالغ مى شود كه خانم اكرم موسوى نام پدر: حسن تاريخ تولد: 1347/03/20 شماره ملى:  ــماره شناس ش

ــنامه: 65160 جهت وصول مهريه: 1/500/000 ريال، شرح: مبلغ يك ميليون و پانصد  ــماره شناس 0933016336 ش
هزار ريال- بر اساس شاخص سال 97 برابر مبلغ 676/373/040 ريال- به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج: شماره 
ــماره 33 و طالق شماره 5 شهر  ــند: 1362/03/18، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج ش ــند: 9664، تاريخ س س
مشهد استان خراسان رضوى عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9801745 در اين اداره تشكيل 
شده و طبق گزارش مورخ 1398/03/18 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى 
ــار محلى آگهى  ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش بس
مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود 

اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9803469 م.الف 253
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره آگهى: 139803906091000057   تاريخ آگهى: 1398/03/25   شماره پرونده: 9100400609100396
آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)

آگهى مزايده غيرمنقول پرونده اجرايى كالسه 9100980
ــناد رهنى 62645  ــهد ميدان جانباز به اس ــانى مش ــركت تعاونى اعتبار ميزان (بانك صادرات ايران) به نش مرتهن ش
ــه 9100980 در قبال مبلغ 670/000/000 ريال تا تاريخ  ــهد اجراييه اى تحت كالس 1387/11/09 دفترخانه 77 مش
تقاضانامه مورخ 1391/05/22 خسارت روزانه 508/000 ريال عليه مسعود معقولى فرزند: محمد اسمعيل ش ش 121 
ــهد خيابان احمدآباد ابوذر غفارى 28 پالك 69 طبقه دوم (مديون) و  ــانى مش ــماره ملى: 0829323767 به نش به ش
ــريفه كامل طباخ فريفى فرزند: مهدى ش ش: 37802 به شماره ملى: 0932015085 به نشانى: بلوار فرهنگ نبش  ش
فرهنگ 23 پالك 333 طبقه دوم (راهن) صادر كه پس از ابالغ اجراييه و در پايان مهلت هاى مقرر و آيين نامه اجراى 
ــمى الزم االجرا و تقاضاى بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده ششدانگ اعيان آپارتمان طبقه دوم مساحت  ــناد رس مفاد اس
ــقف پالك (17702) هفده  ــدم مترمربع به انضمام 3/75 متر تراس مس ــاه و چهار متر و ده ص ــد و پنج (154/10) ص
ــتاد و دو اصلى بخش 10 به آدرس  ــه فرعى از (182) صد و هش هفتصد و دو فرعى از (1143) هزار و صد و چهل و س
مشهد بلوار فرهنگ فرهنگ 23 پالك 333 طبقه دوم به مبلغ 3/450/000/000 ريال سه ميليارد و چهارصد و پنجاه 
ــماره  ــرح ذيل اعالم مى گردد عطف به نامه ش ــى مورد ارزيابى به ش ميليون ريال ارزيابى و قطعيت يافته نظر كارشناس
139505806091000987 در خصوص پرونده اجرايى كالسه 9100980 و درخواست ارزيابى ششدانگ پالك ثبتى 
ــهد بلوار  ــريفه كامل طباخ واقع در مش ــهد ملكى خانم ش 17702 فرعى از 1143 فرعى از 182 اصلى بخش 10 مش
ــاند اينجانب در معيت مأمور محترم اجراى ثبت  ــتحضار مى رس فرهنگ نبش فرهنگ 23 پالك 333 طبقه دوم به اس
ــى هاى فنى نسبت  ــتانكار) از محل بازديد و پس از انطباق پالك ثبتى با محل ضمن بررس و نماينده بانك صادرات (بس
ــدانگ يك دستگاه آپارتمان  ــت از شش ــخصات ملك: ملك مزبور عبارت اس به ارزيابى پالك فوق الذكر اقدام نمودم مش
ــاحت 154/10 مترمربع به انضمام 3/75 مترمربع تراس مسقف در طبقه دوم يك مجتمع مسكونى با  ــكونى به مس مس
ــتراكى از داكت و راه پله و پاركينگ و موتورخانه و قدرالحصه مشاع از عرصه كل به مساحت 231/5  ــتفتده اش حق اس
ــتم  ــپزخانه، سيس ــراميك، كابينت چوبى در آش ــه اتاق خواب، كف پذيرايى س ــال و س مترمربع با قدمت حدود 18 س
ــكلت فلزى، كاغذ ديوارى و شومينه و انشعاب آب و برق و  ــازه اس ــرمايش كولر آبى و گرمايش پكيج و رادياتور با س س
گاز در يك مجتمع مسكونى 4 واحدى با نماى آجر سه سانت، فاقد آسانسور و نيز انبارى و پنجره هاى آلومينيومى در 
ــد نتيجه ارزيابى: با توجه به مساحت اعيان، كيفيت و قدمت ساختمان، موقعيت مكانى و امكانات  تصرف مالك مى باش
ــيصد و  ــابه ارزش روز آپارتمان مزبور جمعاً به مبلغ 3/450/000/000 ريال معادل س ــه با امالك مش رفاهى و مقايس
ــماره  ــردد. توضيح اينكه ملك در زمان بازديد در تصرف مالك و طى نامه ش ــج ميليون تومان برآورد مى گ ــل و پن چه
ــت و حدود و توصيف اجمالى ملك بدين شرح محدود به  ــده اس ــتى اعالم ش 139885606272001388 فاقد بازداش
ــت به فضاى پالك  ــماالً بطول 8/50 متر ديواريس ــرح محدود به حدود ش حدود حدود و توصيف اجمالى ملك بدين ش
1142 فرعى دوم بطول 1/10 متر ديواريست به فضاى خيابان شرقاً بطول هاى 3/10 و 0/2 و 3 و 0/9 و 0/90 و 2/60 
و 4/60 و 2/60 و 6/70 متر و 1/30 متر درب و ديوار پنجره راهرو راه پله و فضاى خيابان جنوباً بطول هاى 0/25 و1 و 
3/75 متر درب و ديوار پنجره به فضاى حياط و تراس غرباً بطول هاى 12/95 متر ديواريست به فضاى پالك 16839 
ــاعت 9 الى 12 ظهر در محل  فرعى حقوق ارتفاعى با رعايت قانون تملك آپارتمانها مزايده در روز 1398/04/17 از س
ــهد واقع در خيابان امام خمينى خيابان اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك  ــناد رسمى مش ــعبه اول اداره اجراى اس ش
ــه ميليارد و چهارصد و  ــده از مبلغ ارزيابى (3/450/000/000 ريال س ــد و مزاي ــق مزايده نقداً به فروش ميرس از طري

پنجاه ميليون ريال) شروع و به باالترين قميت كه خريدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً بدهيهاى مربوطه 
آب- برق- گاز اعم از حق انشعاب و يا اشتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده 
اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده بعهده برنده مزايده است. ضمناً چنانچه روز مزايده با تعطيلى مصادف 
گردد روز بعد در همان ساعت و محل مقرر برگزار خواهد شد و حق مزايده و نيم عشر دولتى و هزينه هاى قانونى طبق 

تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزايده ميباشد. آ- 9803470 م.الف 254
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139704006092004599/1      شماره بايگانى پرونده: 9707459
شماره ابالغيه: 139805106092004419        تاريخ صدور: 1398/03/25

دفترخانه ازدواج شماره 49 و طالق شماره 6 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

بدين وسيله به آقاى
- سعيد صداقت حمامى نام پدر: محمدرضا تاريخ تولد: 1355/01/30 شماره ملى: 0940806991 شماره شناسنامه: 113
- مجيد صداقت حمامى نام پدر: محمدرضا تاريخ تولد: 1362/05/24 شماره ملى: 0941326586 شماره شناسنامه: 1239

- نسرين صداقت حمامى نام پدر: محمدرضا تاريخ تولد: 1365/04/30 شماره ملى: 0946349551 شماره شناسنامه: 9333
- ناهيد صداقت حمامى نام پدر: محمدرضا تاريخ تولد: 1362/08/23 شماره ملى: 0939012634 شماره شناسنامه: 3761
- صديقه هوشيار گلشن نام پدر: غالمحسين تاريخ تولد: 1338/10/01 شماره ملى: 0937646148 شماره شناسنامه: 836
- وحيد صداقت حمامى نام پدر: محمدرضا تاريخ تولد: 1358/09/27 شماره ملى: 0942448022 شماره شناسنامه: 1893

ــه 140/576/923 ريال به  ــول مبلغ 300/000 ريال مقوم ب ــه خانم عصمت جالئيان قانع جهت وص ــود ك ابالغ مى ش
استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 7896- 1360/8/26 دفتر ازدواج 49 مشهد عليه شما اجرائيه صادر نموده 
ــده و طبق گزارش مورخ 1397/09/26 مأمور، محل  ــكيل ش ــه 9707459 در اين اداره تش و پرونده اجرائى به كالس
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه  ــناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بس ــما به شرح متن سند ش اقامت ش
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين  ــار محلى آگهى مى ش فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــات اجرائى جريان خواهد  ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عملي ــوب مى گردد، نس آگهى كه روز ابالغ محس

يافت. آ- 9803471 م.الف 255
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه برابر درخواست 98/3613 مورخ 1398/02/21 آقاى رضا بيگى مع الواسطه مستند به تفويض وكالت نامه 
ــتناد به دو برگ  ــر ميرزا بابائى اس ــهد از طرف آقاى على اصغ ــر 30 مش ــورخ 1398/03/23 دفت ــماره 109519 م ش
استشهاديه گواهى اعالم مى دارد ميزان ششدانگ پالك 244 فرعى از 167- اصلى بخش ده طرقبه شانديز كه به علت 
ــدانگ پالك فوق الذكر به شماره شناسه  ــده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد مالكيت شش ــهل انگارى مفقود ش س
الكترونيكى 139720306008001050 بنام آقاى على اصغر ميرزا بابائى ثبت و سند به شماره سريال 625790 صادر 
و سوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن ماه سال 
ــك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى  ــبت به مل ــب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس 1380 مراات
وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست 
اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
ــبت به صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول و  ــمى نس ــند مالكيت يا معامله رس مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س

تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9803472 م.الف 256  تاريخ انتشار: 1398/03/28
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك نيم بلوك 

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س

ــت اول/دوم موضوع قانون  ــماره 139860308005000007 مورخ 1398/02/14 هيئ ــر راى ش ــمى            براب رس
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بخش 12  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه 19  ــماره شناس ــناس  فرزند غالمرضا  به ش نيم بلوك  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ابراهيم يزدان ش
صادره از قاينات در قطعه زمين مزروعى مشجر به مساحت 13298/80 متر مربع در پالك 12 اصلى واقع در مزرعه و 
قنات گريمنج بخش 2 1 حوزه ثبت ملك نيم بلوك انتقال موروثى ملك از مالك رسمى آقاى حسن رضا حسنى اسد 
آباد محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه 
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  ــخاص نس اش
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست  ــليم و پس از اخذ رس دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.9802805
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/03/13 تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/03/28

حميد رضا توسلى  / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بخش  نيم بلوك 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
ــمى  برابر راى شماره 139860306010000599- 1398,03,07هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  رس
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض 
ــين نامى فرزند ولى محمد بشماره شناسنامه 391 صادره از قوچان در ششدانگ يك باب دامدارى  متقاضى آقاى حس
به مساحت 293,48 مترمربع در قسمتى از پالك 103 اصلى بخش دوقوچان اراضى حسن آباد و از محل مالكيت آقاى 
ــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  ــت.لذا به منظور اط ــى اكبر محمد زادگان قوچانى  محرز گرديده اس عل
آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9802817   كالسه 1397114406010000365
تاريخ انتشار نوبت اول :98/3/13 تاريخ انتشار نوبت دوم :98/3/28                   

عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306010000632-1398,03,09 هيئت اول موض برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 3600 صادره از تهران در يك باب منزل به  ــماره شناس ــارك فرزند محمد بش متقاضى خانم خديجه جبارى ش
مساحت 69,03 مترمربع قسمتى از پالك 1599  فرعى از 172اصلى بخش دو قوچان  خريدارى از مالك رسمى آقاى 
على اصغر محمدى كالته ميرزا محمد رضا  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ-9802820   
كالسه 1398114406010000010   تاريخ انتشار نوبت اول :98/3/13  تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/3/28

عباس برق شمشير  /   رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــوع قانون تعيين  ــت اول موض ــماره 139860306015002455 – 1398/3/09 هيئ ــر راى ش براب
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمود انصارى به شناسنامه شماره 4472 كد ملى 
ــاحت 650,50 متر  ــدانگ يكبار تاالر به مس 0749139641 صادره تايباد فرزند نوروزعلى در شش
ــان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت  ــماره 837 فرعى از 125 اصلى واقع در خراس مربع پالك ش
ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت مع الواسطه از كنيز آغا انصارى از مالكيت غالمحسين معطر 
و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــود در صورتى كه اش روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. آ-9802816
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/3/13     تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/28

غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت جام 

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــف وضعيت ثبتى و اراضى و  ــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكلي ــوع ماده 3 قانون و م ــى موض آگه
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139760306007001323   -97,10,23 هيئت  س
اول / دوم  كالسه موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى منصور شكارچى  مس

بشير آبادى   فرزند سعيد محمد  بشماره شناسنامه 37
صادره از تربت جام در سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت 151,40 متر مربع پالك  
ــان رضوى بخش 13 مشهد حوزه  ــده   واقع در خراس 1880فرعى از 13 - اصلى مفروز و مجزى ش
ــت. لذا به منظور  ــمى كريم برنقرى   محرز گرديده اس ثبت ملك تربت جام خريدارى از مالك رس
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى كه اشخاص نسبت به 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت   صدور س
ــليم  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض، دادخواس

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9802838
تاريخ انتشار نوبت دوم:97/11/8  تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/24

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

آگهى مزايده خودرو
ــه 974357 اجرايى طى رأى صادره از شعبه 16 محاكم حقوقى دادگسترى استان  در پرونده كالس
ــعبان ترك ارزانفودى محكوم به و نيم  ــن صالحى محكوم عليه: عليرضا و ش همدان محكوم له : حس
ــبت به برائت ذمه خويش  ــر دولتى : 500/000/000ريال لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نس عش

ــت { محكوم له } اقدام به توقيف 2 دستگاه خودرو پرايد  ــت . اين اجرا به درخواس اقدامى نكرده اس
ــگ دارد توقيفى در  ــد درب صندوق عقب رن ــتيكها 60 درص ــفيد روغنى الس مدل 1383 رنگ س
ــل بابك - پرايد جى  ــت در پاركينگ مهر پ ــگ قيمت پايه مزايده 160/000/000 ريال اس پاركين
ــه ها ترك دارد الستيك 50درصد 230/000/000  تى ايكس آى مدل 1387نقره اى متاليك شيش
ريال.لذا اين اجراء بتاريخ 1398/4/17 ساعت 30/ 10 تا 10 اقدام به برگزارى عمليات مزايده جهت 
تاديه دين محكوم له مى نمايد. ضمنا محل برگزارى مزايده در واحد اجراى احكام مدنى دادگسترى 
ــت  ــاهده اس ــد . مورد مزايده 5 روز قبل از مزايده قابل مش همدان طبقه همكف اتاق 120 مى باش
ــاب 2171295776003واريز واصل فيش را  ــنهادى را فى المجلس را به حس .برنده كل مبلغ پيش

تحويل نمايد .9803530
دادورزاجراى احكام مدنى دادگسترى همدان - زائرى

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــى موضوع ماده 3قانون و ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  آگه
ــماره 139860327006000056 مورخ 98/2/8هيئت  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى  برابرراى ش س
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ثبتى شهرستان طارم تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى  آقاى جالل عزيزى فرزند رزاق  به شماره 
ــدانگ يك باب عمارت به  ــماره ملى 5399889854درشش ــنامه 3871 صادره از طارم به ش شناس
مساحت291/36متر مربع پالك 2098 فرعى مفروز و مجرى شده از پالك 146 اصلى واقع در شهر 

آببر انتقال مع  الواسطه و خريدارى ازمالك رسمى  هاشم رضايى محرز گرديده است.
ــردد در صورتى كه  ــه فاصله 15 روز آگهى مى گ ــالع عموم مراتب در دو نوبت ب ــه منظور اط ــذا ب ل
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى دارند مى توانند در شهر ها از تاريخ انتشار 
ــت  ــتا ها به مدت دو ماه اعتراض دادخواس ــتاها از تاريخ الصاق آگهى در روس اولين آگهى و در روس
ــه اداره ثبت محل تحويل  ــت را ب ــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند و گواهى تقديم دادخواس خ
نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.9803455
 تاريخ انتشار نوبت اول98/3/28
 تاريخ انتشار نوبت دوم98/4/12

 سيد رضا شفيعى – رييس  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طارم

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى اراضى و   ــون تعيين تكليف وضعي ــاده 13 آيين نامه قان ــاده 3قانون و م ــى موضوع م آگه
ساختمانهاى فاقد سند رسمى  برابرراى شماره 139860327006000083 مورخ 98/2/15هيئت 
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ثبتى شهرستان طارم تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى  آقاى قدرت رحمانى فرزند بيوك آقا   به 
شماره شناسنامه 85 صادره از طارم به شماره ملى 5399744090درششدانگ يك باب عمارت به 
مساحت1198/60متر مربع پالك 19 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 191 اصلى واقع  در قريه 

كماندشت  انتقال قهرى ازمالك رسمى  مرحوم بيوك آقا رحمانى  محرز گرديده است.
2-  برابرراى شماره 139860327006000113 مورخ 98/2/30هيئت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان طارم تصرفات 
ــماره شناسنامه 21 صادره از  ــن قنبرى   فرزند تقى    به ش مالكانه بالمعارض متقاضى  آقاى محس

طارم به شماره ملى 5399968754درششدانگ يك باب كارگاه صنايع تبديلى و تكميلى كشاورزى 
به  مساحت2000متر مربع به  پالك 324 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 103 اصلى واقع در 

قريه صومعه  بر ازمالكيت  مشاعى خود متقاضى  محرز گرديده است.
ــوع قانون تعيين  ــماره 139860327006000113مورخ 9898/2/30هيئت موض ــر راى ش 3-براب
ــتقر در واحد ثبتى شهرستان  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
طارم تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى  آقاى محمود كشاورز خوش درو فرزند سيف اله به شماره 
شناسنامه 445 صادره از طارم به شماره ملى 5399413061درششدانگ يك  قطعه باغ به مساحت 
ــى واقع  در قريه  ــده از پالك 97 اصل ــع پالك 620فرعى مفروز و مجرى ش ــر مرب 30959/24 مت

كماندشت  انتقال قهرى از مالك رسمى مرحوم سيف اله كشاورزخوش آبرو  محرز گرديده است.
ــردد در صورتى كه  ــه فاصله 15 روز آگهى مى گ ــالع عموم مراتب در دو نوبت ب ــه منظور اط ــذا ب ل
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى دارند مى توانند در شهر ها از تاريخ انتشار 
ــت  ــتا ها به مدت دو ماه اعتراض دادخواس ــتاها از تاريخ الصاق آگهى در روس اولين آگهى و در روس
ــه اداره ثبت محل تحويل  ــت را ب ــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند و گواهى تقديم دادخواس خ
نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.9803467
 تاريخ انتشار نوبت اول98/3/28
 تاريخ انتشار نوبت دوم98/4/12

 سيد رضا شفيعى – رييس  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طارم

رونوشت آگهى حصر وراثت  
ــنامه شماره 0740874357 به شرح دادخواست به  ــى داراى شناس نظر به اينكه آقاى محمد جغش
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه  ــورا درخواس ــه 3/980080ح از اين ش كالس
شادروان زهرا اسماعيلى نژاد به شناسنامه 10327 در تاريخ 1398/02/14 در اقامتگاه دائمى خود 

بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  محمد جغشى فرزند محمود ش ش 0740874357 متولد 1378/2/28 

صادره از تايباد فرزند متوفى
2- عاطفه جغشى فرزند محمود ش ش 0740874381 متولد 1387/6/31

 صادره از تايباد فرزند متوفى
3- فاطمه جغشى فرزند محمود ش ش 0740874373 متولد 1379/7/12 

صادره از تايباد فرزند متوفى 
4- زينب جغشى فرزند محمود ش ش 0740874365 متولد 1382/8/29 

صادره از تايباد فرزند متوفى 
5- فتح اله اسماعيلى نژاد فرزند مرتضى ش ش 169 دارنده كد ملى 

0731371321 صادره از تايباد پدر متوفى 
ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت  اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش آگهى مى نمايد تا هر كس
ــار : 1398/03/28   ــد.   تاريخ انتش ــورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد ش ظرف يك ماه به ش

آ-9803476
محمدبارى 

 قاضى شورا شعبه سه شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــت اول موضوع قانون  ــماره 139860306015002547 – 1398/03/19 هيئ ــر راى ش براب
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى نوروز درى فرد به شناسنامه 
شماره 765 كد ملى 0748789863 صادره تايباد فرزند صيف الدين در ششدانگ يك قطعه 
زمين محصور با بناى احداثى به مساحت 456,87 متر مربع پالك شماره 116 فرعى از 251 
ــمتى از  ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس ــان رضوى بخش 14 مش اصلى واقع در خراس
ــمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى  ــعيدى و قس مالكيت خداداد س
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  س
ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ  ــليم و پس از اخذ رس دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت  ــليم اعتراض ، دادخواس تس
ــد.  ــند مالكيت صادر خواهد ش ــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س انقض

9803478
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/3/28 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/12
غالمرضا آقازاده 

رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــت اول موضوع قانون  ــماره 139860306015002517 – 1398/03/13 هيئ ــر راى ش براب
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى نوراحمد نعمتى به شناسنامه 
شماره 912 كد ملى 0748658971 صادره تايباد فرزند حسن در ششدانگ يك دربند مغازه 
به مساحت 41,20 متر مربع پالك شماره 551 فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان رضوى 
ــت منوچهر كريم زاده و  ــمتى از مالكي ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس ــش 14 مش بخ
قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود  ــليم و پس از اخذ رس تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول  را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9803480
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/3/28 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/12
غالمرضا آقازاده 

رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد
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فرهنگ و هنر

گفت وگو

خبر روز

گفت وگو با مترجم آثار آنتوان چخوف 
در سالروز درگذشت اين نويسنده

نويسنده اى داخل تنگ بلورين
خديجــه زمانيان: ايــن روزها 
سالروز درگذشت نويسنده روسى 
آنتوان چخوف اســت؛  نويسنده و 
موردتوجه  كه  نمايش نامه نويسى 

بسيارى از ايرانى هاست. 
بســيارى چخــوف را مهم ترين 

داستان كوتاه نويس مى شمارند. عده اى هم او را پس از شكسپير بزرگ ترين 
نمايش نامه نويس مى دانند. نمايش نامه  و داستان هاى زيادى از اين نويسنده 
در ايران ترجمه شــده و مورد استقبال قرار گرفته و آثار داستانى اش توسط 

بسيارى خوانده و نقد شده است. 
مطمئناً چخوف نخستين و تنها پزشكى است كه هم در رشته پزشكى موفق 
بود و هم در دنياى نويسندگى. او نخستين مجموعه داستانش را دو سال پس 
از دريافت درجه دكتراى پزشكى به چاپ رساند. سال بعد، انتشار مجموعه 
داستان «هنگام شام» جايزه پوشكين را كه فرهنگستان روسيه اهدا مى كرد، 
برايش به ارمغان آورد. چخوف بيش از 700 داستان كوتاه نوشته است. تسلط 
چخوف به نمايشنامه سبب افزايش توانايى وى در خلق ديالوگ هاى زيبا و 
جذاب شده بود. او را «مهم ترين داستان كوتاه نويس همه اعصار» ناميده اند.  

بهروز حاجى محمدى، مترجم كتاب «آنتوان چخوف (شش داستان و نقد 
آن)» در گفت و گو با خبرنگار ما درباره دليل توجه و عالقه چخوف به نوشتن 
داستان كوتاه، گفت: چخوف مى خواهد جهان را در پديده هنرى بيرونى مثل 
داستان كوتاه و نمايش نامه نشان دهد، با توجه به پيچيدگى جهان ذهنى و 
پيچيدگى آن پديده، شكل بيانى و سبك متفاوت مى شود. البته در خيلى از 
مواقع يك مفهوم پيچيده در قالب بيانى ساده مطرح مى شود كه همه اين ها 
به ذائقه نويسنده برمى گردد. مثالً مفاهيم مطرح شده در رباعيات خيام بسيار 
پيچيده است اما در فرمى ساده شده است.  در جهان چخوف هم پديده ها، 
انسان ها و زندگى وقت روسيه تزارى ديده مى شود . او در قالب و بيانى ساده، 
همه اين ها را بيان مى كند. مانند دوربين عمل مى كند و آنچه هست را نشان 
مى دهد. اما انتخاب صحنه خاص و اديت نهايى و نحوه چيدمان اين صحنه ها 
كنار هم هنر را خلق مى كند.  پس هنر، چيدمان اســت و ســبك ادبى هم 
چيدمان است و سبك چخوف هم چيدمان ساده و در عين حال القاكننده 
معانى ژرف اســت. او با اشاره به  زندگى پرمرارت و سبك زندگى چخوف و 
تأثير آن بر جهان بينى نويسنده، با تأكيد بر اينكه او مى گويد از كودكى پدرم 
تربيت من را آغاز كرد، يعنى از كودكى كتك خورده ام، اضافه كرد: البته او در 
نوشته هايش آدم سرخورده اى نيست، اما  به زندگى هم نگاه خوشبينانه ندارد. 
در بدبينانه ترين داستان هايش حزن و سرخوردگى در شخصيت هايش هست، 
اما در ته حزنى كه دارند اميدوارند. حزن او به قصد گرياندن مخاطب نيست 
و حتى وقتى كارگردان ها نمايش نامه هايــش را اجرا مى كردند اگر مى ديد 
به شــكل تراژيك روى صحنه مى روند با آن مخالفت مى كرد. توجه به ابعاد 
مختلف زندگى انســان تخصص او بود و زندگى همين است؛ شادى، حزن، 

شكست و ناكامى  دارد. 
حاجى محمدى با اشــاره به باور غلطى كه در همه جــاى دنيا وجود دارد 
و فكر مى كنند طنزپردازها افرادى شــادند، گفت: اتفاقاً بسيارى از بزرگان 
طنزپرداز در ته انديشه شــان زندگى تراژيكى داشته اند و اصال ديد تراژيكى 
به زندگى داشته اند. در بسيارى مواقع طنز، زيرساخت هاى تراژيك فلسفى 
دارد. آثار چخوف هم همين گونه هستند. مخاطب آثار او در زيراليه هاى طنز  
و شوخى اش، رنج و تنهايى انسان را مى بينيد. او در واقع از تنهايى انسان به 
مثابه جهانى اش صحبت مى كند. زيرساخت طنزهاى واقعى، تراژدى است و 

كار طنز، نشان دادن تلخى هاى جامعه است؛ مثل آثار چاپلين. 
وى با بيان اينكه چخوف از هنرمندان برج عاج نشين نبوده است، اضافه كرد: 
دوستانش تعبيرى از زندگى او داشته اند؛ اينكه او نويسنده اى است كه داخل 
تنگ بلورين زندگى مى كنــد. او همه را مى ديده و همه هم او را مى ديدند، 
اما هميشــه چيزى بين او و ديگران وجود داشته است. روند درست زندگى 
هنرمندانه هم همين است. نويسنده نمى تواند عين مردم باشد؛ او بايد كمى  از 
مردم فاصله بگيرد، اما نه آن قدر كه برج عاج نشين شود. به هر حال هنرمند 
نمى تواند به تعداد آحاد مردم متكثر شود. وظيفه هنرمند بازتاب دادن افكار 
مردم در هنر اســت. هنرمند مى تواند به درون مردم نفوذ و زندگى كند، اما 
جهان خودش را داشته باشد. وى در پايان با اشاره به اينكه چخوف نه تنها 
بر نويسندگان روسى كه بر نويسندگان جهان تأثير گذاشت، گفت: او به همه 
نشــان داد كه در عين ژرف انديشى مى توان ساده نوشت و اين كار را بخوبى 
انجام داد. در «مرغ دريايى» و يا «دايى وانيا» مفاهيم عشق و ماللت زندگى را 
در اوج نشان مى دهد؛ او آينه اى مى شود  در برابر انسان جهانى و اين ويژگى 
هنر ناب است كه در عين حال كه پديده اى را تحليل مى كنيد، در جغرافياى 
خاص نوع پرداخت و ارائه اش جهانى مى شود چون يك اثر خوب اين ويژگى 
را دارد. درسى كه از چخوف مى گيريم همين است؛ طرح پيچيده ترين مسائل، 

عاليق، اميدها، آرزوها و انديشه هاى انسانى در قالبى ساده و ناب.

نمايش  براى  عراق، بستر بسيار خوبى   
و ظرفيت هاى مستندســازان  توانايى ها 
نيز  خوبى  بســيار  كارهاى  و  بود  ايرانى 
توليد شد؛ دســتاوردهاى مستندسازان 
ايرانى از بحران هاى منطقه اى مثل سوريه 

و عراق را چه مى دانيد؟
معمــوالً هر زمينه اى كه براى توليد مســتند 
به وجــود مى آيد، آدم هايى خــاص خودش و 
كسانى كه عالقه مند هستند فرصتى براى بروز 
و ظهور پيدا مى كنند. بحران ســوريه و عراق 
نيز خارج از اين چارچوب نبود. بحرانى كه در 
منطقه به وجود آمد و فعاليت هاى مستندسازان 
عالقه مند ما در حوزه مســتند بحران، ســبب 
كشف استعدادهاى خوبى در اين زمينه شد و 
كارهاى بسيارى از اين مستندسازان ديده شد. 
در كشــور ما ظرفيت بااليى در زمينه مستند 
وجود دارد، اما درمسائلى شبيه به بحران عراق 
و سوريه ممكن اســت تمامى اين ظرفيت به 
كار گرفته نشــود. همان طور كــه در ابتداى 
ايــن جنگ افرادى بودند كه به خاطر مســائل 
سياســى يا خطرهاى باالى كار حاضر نبودند 
وارد چنين مورد هايى شــوند. افرادى هستند 
كه بار سياســى اين ماجرا را براى خودشــان 
مناســب نمى ديدند و ازطرفى افرادى كه وارد 
موضوعاتى مانند سوريه مى شوند ممكن است 
متهم به سياســى كارى شــوند. طبيعى است 
تعدادى از هنرمندان به خاطــر اين ديدگاه ها 
حاضر نباشــند وارد كار شوند، اما تعدادى كه 
وارد اين موضوع شــده و به سوژه جنگ عراق 
و سوريه پرداختند، نشان دهنده ظرفيت باالى 
مستندســازان ايرانى بودند. در بين اين افراد 
جوان هاى مســتعدى بودند كه اســتعدادهاى 
خوبى داشــته و مى توان به عنوان رويش هاى 

اين جريان از آن ها نام برد. 

 با توجه به حضور افراد زيادى از اهالى 
ارائه شده  مســتند، به نظرتان خروجى 
قابل قبول اســت و توانسته روى افكار 

عمومى  تأثير بگذارد؟
مــردم ما از ديــدن آثارى كــه در اين حوزه 
ساخته شــد، بى بهره نبودند و در جريان امور 
قــرار گرفتنــد. همان طور كــه مى دانيد خبر 
يك نوع اطالع رســانى گذراســت و بســرعت 
فراموش مى شــود، اما مستندسازى به كمك 
ارائه اطالعات گســترده تر، دقيق تر و مستندتر 
مى توانــد تأثيرعميق ترى بگــذارد. به همين 
دليل در حال حاضر مى تــوان آثار فرهنگى و 
سياســى اين كارها را در جامعه مشاهده كرد. 
به طور مثــال در بين مستندســازان افرادى 
را داشــتيم كه در ابتداى ايــن جنگ حاضر 
نبودند وارد اين جريان شوند، اما زمانى كه به 
واســطه برخى آثار با حقيقت ماجرا آشنا شده 
و فهميدند همه ماجــرا آنچه خبرگزارى هاى 
غربى در مورد ســوريه تبليغ مى كنند، نيست، 
ديدگاهشان تغيير كرده و نظرشان درباره اين 
جريان عوض شــد؛ مدت طوالنى در دل اين 
بحران ايستادند و كار فيلم سازى انجام دادند. 
اين تغيير در مخاطب عمومى هم ايجاد شــده 

است.

 به نظر شما اين مستندها تا چه اندازه 
موفق شدند چهره حقيقى جريانى را كه 

در حال وقوع بود به مردم نشان دهند؟
در همين مورد من مى توانم براى شما از تأثير 
پخش اين مســتندها از تلويزيون بگويم، البته 
نــه با رقم و آمار. مــا پيامك هاى مردم حاوى 
پاســخ هاى آن ها به زيرنويس هايى كه هنگام 
نمايش اين مستندها پخش مى شده را داريم. 
اين پاسخ ها اآلن دردســترس ماست و من با 
اســتناد به همان ها مى گويم اين آثار آنجا كه 
در دســترس مخاطــب قرار گرفته انــد، تأثير 
خودشان را گذاشته اند. بعضى از مخاطبان در 
حــد چهار، پنج خط پيام فرســتاده اند و مثًال 

در مورد موضوعى مثل بحرين واكنش نشــان 
داده انــد. من مى توانم بگوييــم كه 95 درصد 
واكنش ها نسبت به اين فيلم ها مثبت بوده اند 
و5 درصــد هــم مخالفت هايى بــوده كه ابراز 
شده است. البته هستند مخاطبانى كه به خاطر 
عقيده سياسى شان نســبت به اين آثار خنثى 
هســتند و يا حتى حاضر نيستند به تماشاى 
اين آثار بنشــينند و به پخــش آن ها اعتراض 

داشته باشند!

به پخــش گســترده اين آثــار در   
شبكه هاى برون مرزى اشاره كرديد، چرا 
از ابتدا شبكه هاى داخلى دست به پخش 
اين آثار نزدند، به نظر شما پخش بموقع 
ابتدا نمى توانســت در تلقى  از  اين آثار 

مردم از اين جريان مؤثرتر باشد؟
ما تالش خودمــان را كرده ايم كه اين آثار در 
شبكه هاى داخلى هم پخش بشوند، منتها اين 
شبكه ها مديران و رويكردهاى خاص خودشان 
را دارند. در اين بين شــبكه مستند حمايتش 
در اين حوزه قابل قدردانى اســت و پس از آن 
شــبكه افق عملكرد خوبى داشته  و توانسته با 
پخش اين آثار، مخاطبان خودش را از اتفاقات 
منطقــه آگاه كند. عنــوان و كاركرد بعضى از 
شبكه ها نوع ديگرى تعريف شده است. به عنوان 
مثال شبكه سه شبكه ورزش و سرگرمى  است 
و ما توقع نداريم كه درحد يك شبكه تخصصى 
به اين ماجرا بپــردازد. اكنون مردم مى توانند 
انتخاب كنند كه اين آثار را ببينند يا نه! به جز 
تكيه بر آمــار و ارقام، كاركرد اجتماعى پخش 

اين مستندها در جامعه قابل مشاهده است. 

 ما اكنون يكسرى شبكه هاى برون مرزى 
مثل العالم، پرس  تى وى، ســحر و غيره 
داريم كه در حوزه خارج از كشور فعاليت 
مى كنند. چقدر پخش كارهاى توليد شده 
ما درباره مســائل سوريه از اين شبكه ها 

مؤثر بوده اند؟

ما به اندازه خودمان در كشورهاى منطقه و در 
كشورهاى عضو اتحاديه راديو و تلويزيون هاى 
اســالمى  مانند شــبكه هايى كه در كشورهاى 
عراق،لبنان و ســوريه و همچنين فلســطين، 
تركيه و افغانستان هستند، توانسته ايم با پخش 
همين فيلم ها كه متناســب با فرهنگ و زبان 
اين كشــورها در ســوريه و عراق و يمن توليد 
شــده اند، تأثيرگذار و كاركرد آگاهى بخشــى 
داشــته باشــيم. به عنوان مثال در كشــورى 
مثل ســوريه كه بيش از 40 درصد از خاكش 
در اشــغال تروريست هاســت، مردم مقاومت 
را انتخــاب مى كنند. اين اتفاق مى توانســت 

اين گونه نباشــد. شايد در جاى ديگرى از دنيا 
مردم با مشــاهده اينكه بيشــتر كشور دست 
گروه مقابل اســت، همه چيــز را رها كرده و 
مقاومت را انتخــاب نمى كردند. اين همراهى، 
نتيجه اطالعات، آگاهى و شــناختى بود كه به 
مردم داده شــده بود. اعتقاد من اين است كه 
اين آثار تأثير سياســى و فرهنگى خودشان را 
در كشورهاى هدف گذاشته اند. رضايت مندى 

شــبكه ها از اين آثار نشــان دهنده تأثير اين 
كارهاست. به طور مثال ما مجموعه اى داشتيم 
با عنــوان «جوانه هاى اميد» كه شــبكه يك 
سوريه آن را چهار بار بازپخش كرد، اين نشان 
مى دهد كه اين كارها مورد توجه اند و هم مردم 
دوستشان دارند و هم شبكه احساس كرده كار 
خوبى اســت و براى پخش و بازپخششان وقت 

خوبى را در نظر مى گرفتند. 

كه  موفقيت هايى  با  اين مستندها  چرا   
داشته اند، در سطح جهانى و در بازارهاى 

فيلم دنيا بدرستى عرضه نمى شوند؟
در حوزه گسترده ترى مانند كشورهاى اروپايى 
و آمريكايى در حد خودمان حضور داشته ايم و 
طبيعتاً حضورمان كمتر بوده اســت. اين اتفاق 
از يك طرف به خاطر مقاومتى است كه در اين 
كشــورها در برابر فيلم هاى ايدئولوژيك وجود 
دارد و از پخش اين فيلم ها ممانعت مى شــود. 
هرچنــد كه ايــن فيلم ها صرفــاً ايدئولوژيك 
نيستند و عمدتاً سعى كرده اند مسائل منطقه 
را پوشــش بدهند. البته فيلم هايى داشــته ايم 
مانند «زنانى با گوشــواره هاى باروتى» كه در 
كشــور هاى مختلف اروپايى مانند ســوئيس، 
فرانســه و انگليس در جشــنواره هاى مختلف 
حضور داشــته و جايزه هاى متعــددى را هم 
دريافــت كرده انــد و غير از اين توانســته اند 
تأثيرات خودشــان را هــم بگذارند. همچنين 
خيلى از اين فيلم ها در شــبكه هاى اجتماعى 

مانند يوتيوب توزيع و پخش شده اند. 

بعد  در  توزيع مستند  براى  سازوكارى   
بين الملل داريم؟ 

شــركت هاى پخش بين المللى وجود دارند كه 
در اين زمينــه فعاليت مى كنند، ما تعدادى از 
اين محصوالت را به شركت هاى پخش كننده 

سپرده ايم. 
اســتقبال از بعضــى از اين آثــار خيلى خوب 
بــوده و بعضى آثار هم بوده اند كه دير به آن ها 

پرداخته ايم، به طور مثال اكنون اثرى از ســال 
1391 هر چند هم كه با كيفيت باشــد، قابل 
ارائه نيســت. اين كــم كارى در ابتدا متوجه 
ماســت، شــايد اگر از ابتداى اين بحران ما به 
توزيع بين المللى اين آثار توجه مى كرديم، آثار 
بيشترى در سطح جهانى عرضه مى شدند. ولى 
اكنون اين تالش را به كار بســته ايم كه آثار را 
بموقع و در زمان خودش ارائه كنيم تا در بازار 

بين المللى هم بهتر مورد اقبال قرار بگيرند. 

اين نقد وجود دارد كــه ما در زمينه   
مســتند بحران دير شروع كرده و عقب 
هســتيم؛ به طور مثال به نظر مى رسد ما 
همچنان در موضوع يمن كم كار هستيم؟

ما در توليد مشــكل نداريم و مستندسازان در 
بيشتر حادثه ها حضور داشته اند. عمدتاً مشكل 
در سيســتم توزيع است. اين مشكل هم چند 
دليــل دارد. اول اينكه ما بازار جهانى را كمتر 
مى شناســيم و كمتر ارتباط داريم، اين سبب 
مى شود نتوانيم كارمان را خوب پرزنت و توزيع 
كنيم. دليل بعد به حــوزه داخلى برمى گردد، 
باالخره بيشتر توليدات در اين حوزه، توليدات 
دولتى هستند و خيلى بازار شخصى و حرفه اى 
در اين حوزه وجود ندارد، كســى براى تأمين 
اعتبــار و همچنيــن درآمدزايى آن تالشــى 
نمى كند. ســازنده يك پولى را گرفته و اثرى 
را توليــد كرده و حاال اين كار بفروشــد يا نه، 
چندان انگيزه اى دربــاره اش وجود ندارد. در 
حالى كه در بازار خصوصى شــخص، كارى را 
توليــد كرده و مى خواهد به مخاطب برســاند 
و درآمدش را برگرداند؛ همين موضوع ســبب 
شــده ما در ايران در اين حوزه عقب باشــيم. 
در آخر اينكه يك امپراتورى رســانه اى وجود 
دارد كه مخالف شماســت و مى خواهد چهره 
ديگــرى از يك بحران به طور مثال ســوريه را 
در جهان به نمايش بگذارد، طبيعى اســت كه 
مانع شما بشوند و يا حداقل استقبالى از كارها 
نكننــد. مثًال ما در موضوع عــراق درگير اين 
ممانعت نبوديم، اما درمورد ســوريه و سپس 
يمن يكى از مشــكالت همين است. هر كسى 
كه مى خواهد در دنيا در اين مورد حرفى بزند، 
مثل جريان خاشــقچى مى شــود و او را مثله 
مى كنند. شما كدام كارشناس را پيدا مى كنيد 
كه براحتى در مورد يمن صحبت كند يا كدام 
شــبكه را مى توانيد در حــوزه بين الملل پيدا 
كنيــد كه كار شــما را بپذيرد؟ شــما فيلم را 
مى ســازيد ضدعربستان يا ضداشغال، در كدام 
شبكه جهانى مى خواهيد اين اثر را پخش كنيد 

و نمايش بدهيد؟

 چــرا مقابله اى با ايــن امپراتورى كه 
مى گوييد، وجود نــدارد، به عنوان نمونه 
بازارى با عنوان مقاومت در كشــورهايى 
كه خارج از اين منافع اند تشــكيل شود، 

مثًال كشورهاى آسياى دور يا آفريقا؟ 
در مــورد ايــن نقاطى كه مى گوييــد كم كار 
كرده ايــم. موانعى وجود دارد، مثًال مشــكالت 
آماده ســازى در حوزه زبان وجود دارد. اينجا 
ديگر نمى شــود به زبان انگليسى قناعت كرد 
و بايــد به جز زبان، بــه موضوعات فرهنگى و 
ســازوكار پخش در اين نقــاط هم توجه كرد. 
وقتى قرار است فيلم در چين پخش شود، بايد 

به زبان چينى ترجمه شود. 
شــما براى آماده ســازى يك اثر به چند زبان 
مختلف هزينه مى كنيد، از آن طرف نمى توانيد 
بگوييد فروخــت، فروخت؛ نفروخت، نفروخت! 
اگر شــما به بازارى دسترسى داشته باشيد و 
براحتى هم بتوانيد در آن رفت و آمد داشــته 
باشــيد، مى توانيد كارى كنيــد. در حالى كه 
اكنون چنين چيزى در دسترس نيست. ما در 
حوزه توزيع چنين موانعــى داريم كه موانعى 
جدى هــم هســتند و اميدوارم كــه كم كم 

برطرف شوند.

برش

عنوان  با  داشتيم  مجموعه اى 
«جوانه هاى اميد» كه شبكه يك 
بازپخش  بار  چهار  را  آن  سوريه 
اين  مى دهد  نشان  اين  كرد، 
مردم  هم  توجه اند؛  مورد  كارها 
شبكه  هم  و  دارند  دوستشان 
احساس كرده كار خوبى است و 
براى پخش و بازپخششان وقت 

خوبى را در نظر مى گرفتند

سينماچهره خبر
مهرداد اسكويى:

اگر نجنبيم كره جنوبى و تركيه جاى ما را مى گيرند
مادر شهيدان منصورى: 

توان ديدن «شبى كه ماه كامل شد» را ندارم
فرهنگ و هنر/ زهره كهندل: مهرداد اسكويى، مستندساز 
كشــورمان كه فيلم هايش در جشــنواره هاى جهانى، جوايز 
متعددى را كســب كرده، درباره داليل كم شدن توليد فيلم 
هنرى در كشورمان گفت: سينماى بلند و سينماى مستند ما 
دارد جايگاه جهانى خود را از دست مى دهد و حضور بين المللى 
ما كمرنگ شده اســت. بايد در توليد فيلم هاى هنرى مسير 
متفاوتى را بپيماييم و اگر اين اتفاق نيفتد كشــورهاى ژاپن، 
كره جنوبى و تركيه براحتى مى تواننــد اين بازار و جايگاه را 

از ما بگيرند. 
اين فيلمساز افزود: فيلمسازان ايرانى يك زبان سينمايى را پيدا 
كردند كه زبانى شاعرانه است و با بودجه كمى  توليد مى شود، 
دنيا اين زبان را دوست دارد، اما بايد براى توليد فيلم هاى هنرى 

و متفاوت، گامى  به پيش برداشت. 
اسكويى كه فيلم گذشــته اش با نام «رؤياهاى دم صبح» در 
بيش از 130 جشــنواره جهانى شركت كرد و موفق به كسب 
40 جايزه مختلف شد، درباره حمايت سرمايه گذاران خارجى 
براى توليد كار جديدش مى گويد: با وجود اينكه نامى  ناشناس 
در ميان فيلمسازان نبودم، اما نخستين سؤال سرمايه گذاران 
اين بود كه اين فيلم چه فرقى با فيلم قبلى شــما دارد و اين 
مســئله بسيار مهمى  برايشان بود.  او ادامه داد: با وجود اينكه 
فيلم ما، فيلم ارزانى برايشان به شمار مى رفت كه مى توانستند 
از آن حمايت كنند، اما درباره جزئيات و كيفيت كار حساسيت 
زيادى داشــتند.  جالب اينكه در كشورهاى اروپايى كمترين 
بودجه ساخت فيلم مســتند 700 هزار يورو است كه با اين 

بودجه مى شود يك سال سينماى مستند ايران را چرخاند!
اســكويى درباره تأمين سرمايه توليد فيلم در ايران گفت: در 
كشــور ما بخش دولتى از بخش هاى مهم ســرمايه گذارى و 
تهيه كنندگى اســت، اما تخصيص بودجه فيلم ها در مقياس 

جهانى آن قدر پايين اســت كه سطح توليدات نيز با هم قابل 
رقابت نيست. به همين دليل بسيارى از فيلم هاى مستند بلند، 
فيلم هاى خوبى هستند كه مصرف بازار داخلى دارند يا در چند 
جشنواره شركت مى كنند ولى جشنواره ها و جوايزشان اصًال 

براى توليد بعدى يك فيلمساز كافى نيست.
وى ادامه داد: مراكز دولتى براى بازگشت سرمايه، فشار زيادى 
به فيلمســاز نمى آورند ولى اگر فــردى به صورت خصوصى 
سرمايه گذارى كند، به دنبال بازگشت سرمايه در زمان مشخص 

است و به فيلمساز فشار مى آورد.
او درباره اينكه اگر فيلمى ساخته شود سپس بفروشد، مسير 
بهترى براى پيدا كردن سرمايه گذار براى ساخت فيلم نيست، 
گفت: اصالً اين طور نيست كه فيلم ساخته شده را نمى توانيد 
بفروشــيد، اما فيلم طى ســاخت بايد بودجه اش را دربياورد. 
فيلمسازان حرفه اى، روند ساخت فيلم را طول مى دهند چون 
فيلم هايشان ديرپز است و در مسير توليد از سرمايه هاى داخلى 
و خارجى بهره مى برند تا وقتى فيلم تمام شد حتى اگر فيلم 

نفروخت، ضررى نكنند. 

فرهنگ و هنر: برنامه «ســالم صبح بخير» به مناسبت 
اكران فيلم «شبى كه ماه كامل شد» ميزبان اعظم محسنى 
دوست، مادر شــهيدان فائزه و شهاب منصورى به همراه 

دختر و نوه اش بود.
محســنى دوســت درزمينه فيلمى كه دربــاره زندگى 
فرزندانش ســاخته شــده، گفت: از خانم آبيار و آقاى 
قاســمى  ممنونم. وقتى فيلم را ديدم يك آن احساس 
كــردم بچه هــا دوباره زنــده شــده اند و خانــم الناز 
شاكردوســت و پدرام شــريفى را كه ديدم حس كردم 
بچه ها برگشــته اند. هميشــه به خانم آبيــار مى گويم، 

قربانت بروم با فيلمى كه براى من ساخته اى.
وى افزود: بچه هاى من گمنام بودند و خانم آبيار بچه هاى 
مرا زنده كرد. من براى بچه ها ناراحت نيستم؛ پسرم مثل آقا 
امام حسين(ع) شهيد شد. از قاتل فرزندم پرسيدم: به او آب 
دادى؟ گفت: نه. گفتم: بچه ام چه گناهى كرده بود؟ گفت: 
اين شغل من است. گفتم: فرزندم به تو التماس نكرد؟ گفت: 

منتظر بودم اما نه. گفتم: چون فرزند من است.
اين مادر شهيد ادامه داد: گروه هاى تكفيرى نه دين دارند 
نه قلب. خيلى بى وجدان هســتند. آن ها به اسرا مى گويند 
قبر بكن و بعد از آن ها مى خواهند داخل قبر بروند ببينند 
اندازه شــان هست يا نه و اگر اندازه باشد همان جا آن ها را 

شهيد مى كنند تا نتوانند بيرون بيايند.
محسنى دوست در پاسخ به اينكه چه ميزان از فيلم واقعيت 
دارد، گفت: واقعيت هســت، اما فيلم هم هست. البته من 
پس از ديدن 20 دقيقه فيلم حالم بد شد و باقى آن را يادم 

نيست، اما خانواده مى گويند درصد واقعيت فيلم باالست.
وى با اشــاره به شبنم مقدمى  كه نقش او را در «شبى 
كه ماه كامل شــد» بازى مى كند، يادآور شد: از ايشان 

ممنونم و خيلى زيبا بازى كردند، فقط لهجه قمى شان 
خيلى زياد بــود. او بزرگوارى كرد و زحمت كشــيد و 
من خيلى دوستشــان دارم.  من به آقاى قاسمى  گفتم: 
تو را بــه خدا فائزه را نشــان من بدهيــد. فائزه (الناز 
شاكردوست) را كه آوردند، از دور گفتم مامان دخترم. 
نقش او را كه بازى كرد من فكر كردم خودش اســت. 
حــاال به داروخانه و كفش فروشــى كــه مى روم وقتى 
مى فهمند مادر فائزه و شهاب هستم، مرا مى بوسند و به 

من احترام مى گذارند.
محســنى دوست درباره مواجهه با قاتل فرزندش گفت: 
او بــه پاى من افتاد و گفت تو را به خدا مرا حاللم كن، 
من اين همه كشــته ام اما فائزه دگرگونم كرده و شب ها 
كابوس مى بينم. ديدم او بدبخت اســت و خدا دارد او را 
تنبيه مى كند. دســت روى سر او كشيدم و دلدارى  اش 
دادم، گفتم، باشد عزيزم تو را به خدا مى سپارم. از مردم 
هــم خواهش مى كنــم بروند اين فيلــم را ببينند تا از 

مظلوميت فرزندان من باخبر شوند.

گفت وگو با «مرتضى شعبانى» تهيه كننده و مستندساز 

مستندسازان ايرانى در برابر امپراتورى رسانه اى جهان

دبير جشنواره فيلم و عكس صنعتى:
هنر و صنعت بايد به سمت هم حركت كنند 

نشست خبرى پنجمين 
جشنواره فيلم و عكس 
فناورى و صنعتى «فردا» با حضور 
بهزاد رشيدى دبير جشنواره، اكبر 
عالمى  رئيس هيئت داوران و ناصر 
باكيده  دبير اســبق جشنواره در 

فرهنگستان هنر برگزار شد. رشيدى گفت: اميدواريم براى اين ارتباط يك 
الگوسازى مناســب رخ دهد و تا جايى كه ممكن است اين اهداف را دنبال 
خواهيم كرد تا بتوانيم صنعت را به شكل بهترى در كشور معرفى كنيم. وى 
در ادامه افزود: امروز به دفعات شاهد اين مسئله هستيم كه هر جايى بحث 
برندهايى مطرح به ميان مى آيد، نامى هم از كشور آلمان مطرح مى شود، اما 
سؤال اينجاست كه چرا ما نتوانستيم مفاخر صنعتى خودمان را معرفى كنيم. 
ما معتقديم فيلم صنعتى مى تواند اين ها را معرفى و بازگو كند و در نهايت 
كمك بزرگى به اشتغال و توليد توسط هنر اتفاق بيفتد. رشيدى تصريح كرد: 
الگوى پيشــنهادى ما در اين جشنواره اين است كه هنر و صنعت به سمت 
يكديگر بيايند، از تعامل آن ها محتواى فيلم و عكس توليد شود، مردم آن را 
ببينند و در نهايت فرهنگ صنعتى ارتقا پيدا كند.  در ادامه اكبر عالمى، رئيس 
هيئت داوران پنجمين دوره جشنواره نيز گفت: عكاسى يك معجزه است و 
هر عكسى بايد بتواند فرصت بى اعتنايى را از مخاطب بگيرد. بايد مشخص 
كنيم يك فيلم صنعتى با چه هدف و براى چه مخاطبانى ساخته مى شود. 
البته مديران صنعتى نگاه درستى به هنر ندارند؛ بنابراين اگر عكس صنعتى 
مى گيريم يا فيلم صنعتى مى سازيم بايد بدانيم مخاطبش چه كسى است و 

اين فرصت بى اعتنايى را بايد از چه كسى بگيريم.

 فرهنگ و هنر/فاطمه عامل نيك زمانى كه حرف مستندســازى 
بحران بخصوص در حوزه جنگ اخير در منطقه پيش مى آيد، يكى از 
افرادى كه بسيار نامشان برده مى شود، «مرتضى شعبانى» تهيه كننده 

و مستندسازكشورمان است. 
شــعبانى از سال 90 همزمان با شــروع بحران در سوريه آغاز به كار 
كرد و مستندهاى بســيارى را به زبان هاى عربى و فارسى ساخت. با 
حمله داعش به عراق هم شــاهد بوديم وى به همراه تعداد زيادى از 

مستندســازان به اين كشور رفت و آثارى از ميدان نبرد ساخت كه از 
رســانه  ملى پخش شد. در بين آثارى كه وى تهيه كرده مستندهايى 
مانند « زنانى با گوشواره هاى باروتى» وجود دارند كه به موفقيت هاى 
جهانى نيز دســت يافتــه و جوايز متعددى كســب كرده اند. با او كه 
مدير مركز مستندحقيقت هم است درباره دستاوردهاى مستندسازان 
ايران در بحران ســوريه و عــراق و همچنين توزيع جهانى اين آثار به 

گفت وگو نشسته ايم. 

برش
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