
نتيجه را به مردم اعالم مى كنيم
احمد اميرآبــادى فراهانى، عضو هيئت 
رئيســه مجلــس در حســاب كاربرى 
خود در توييتر، روايتــى از اتمام حجت 
رئيس قوه قضائيه در جلســه شــوراى 
هماهنگى اقتصادى درباره مبارزه با فساد 
را منتشر كرد. اميرآبادى در توييتر خود 
نوشت: «شنيده ام آقاى رئيسى در جلسه 
شوراى هماهنگى اقتصادى اتمام حجت كرده هر كس در هر كجا هر فسادى 
سراغ داره مصداقى گزارش بده؛ رسيدگى كرده و نتيجه را هم به مردم اعالم 

مى كنيم».

ستايش و بنجامين باتن!
گريم نرگس محمدى در ســرى جديد 
مجموعه «ســتايش» يك بار ديگر سوژه 
فضاى مجازى شده است. كاربران فضاى 
مجازى همزمــان با آغاز پخش مجموعه 
«ســتايش3» بــا داغ كردن هشــتگ 
#ســتايش از گريم بازيگر نقش اول اين 
سريال انتقاد كردند. در ادامه چند نمونه 
از پيام هاى منتشــر شده توسط كاربران را مى خوانيد: «خواهش مى كنم برا 
ساخت ستايش4 بذارين نرگس محمدى به طور طبيعى پير بشه بعد اقدام 
كنيد... به نظرتون راز جوانى ستايش3 نسبت به ستايش2 چيه... بياين مثبت 
فكر كنيم شايد ستايش همون «بنجامين باتن» ايرانيه كه اول پيره بعد جوون 

مى شه».

نفت گران مى شود
ســيد محمد حســينى، دبيركل كانون 
دانشــگاهيان ايران اسالمى و وزير اسبق 
ارشــاد، در زمينه حمله پهپادهاى يمنى 
به پااليشــگاه نفتى عربستان در صفحه 
ســهمگين  «ضربه  نوشــت:  توييترش 
انصاراهللا يمــن به آل ســعود. وزير نفت 
عربستان تأييد كرده حمالت پهپادى روز 
شنبه موجب توقف توليد 5 ميليون و 700 هزار بشكه در روز مى شود (بيش 
از نيمى از توليد نفت عربستان). برخى پيش بينى ها از افزايش ناگهانى بهاى 

نفت تا حدود 10 دالر در هر بشكه خبر داده اند».

انتقاد از معمارى يك مسجد
ســيد عزت اهللا ضرغامى با انتشار پستى 
در صفحه رســمى اينســتاگرام خود از 
نوع معمارى بناهاى موجــود در چهارراه 
وليعصر(عج) و به خصوص مجتمع فرهنگى 
مذهبى حضرت وليعصر(عج) انتقاد كرد. 
رئيس سابق رسانه ملى در اينستاگرام خود 
نوشت: «چند سالى است كه وقتى از كنار 
پارك دانشجو رد مى شوم، با سازه نازيبايى به نام «مسجد و مجتمع فرهنگى 
مذهبى حضرت وليعصر» روبه رو مى شوم كه به لحاظ معمارى اصالً با معمارى 
«تئاتر شــهر» روبه روى آن قابل مقايسه نيست. به تازگى موقع نماز ظهر وارد 
اين مجموعه شدم و غصه ام صدچندان شد. محل نماز، وضعيت سرويس هاى 
بهداشتى، فضاهاى سربسته بدون استفاده و محيط پيرامونى با بدسليقگى فراوان 

به شما خوشامد مى گويند. نمى دانم مسئول رسيدگى به اين امور كيست».

  ايرانِى دو آتشه
مؤسســه هاى علمى معتبر دنيا، دانشــمندان جهان را 
تقســيم بندى مى كنند. بر اساس همين تقسيم بندى ها، 
يك درصد از كل دانشمندان به استناد تحقيقات و دانش 
تخصصى شان به عنوان دانشــمندان بزرگ دنيا معرفى 
مى شوند. عالوه بر اين، مجالت علمى،  سايت هاى معتبر 
و مؤسســه هاى پژوهشــى هم معموالً فهرستى از 100 
دانشمند بزرگ دنيا تهيه مى كنند. حاال دانشمندانى كه 
در هر دو ليســت  حضور داشته باشند، سرمايه جهانى به 
حساب مى آيند و تمام دولت هاى دنيا خودشان را به آب 
و آتش مى زنند تا اين دانشمندان را به كشورشان جذب 
كنند. «مسعود سليمانى» هم تنها دانشمند ايرانى است 
كه در اين دو فهرســت  قرار گرفته اما از حدود يك سال 
پيش به اين طرف، بازداشت شده و در يكى از مخوف ترين 

 زندان هاى آمريكا به سر مى برد.
تخصص اصلى مسعود ســليمانى در حوزه «سلول هاى 
بنيادى» است و يكى از بزرگ ترين پژوهشگران اين حوزه 
در دنيا به حساب مى آيد. دانشمند كشورمان هرچند عضو 
انجمن سلول هاى بنيادى اروپاست اما با وجود پيشنهادهاى 
متعدد و وسوسه انگيز، هيچ وقت حاضر نشده قيد اقامت 
در كشورش را بزند. سليمانى در كشورمان هم استاد تمام 
دانشــگاه تربيت مدرس است. از زندگى شخصى او البته 
اطالعات آنچنانى در دسترس نيست و فقط مى دانيم كه 
در يك خانواده پرجمعيت و تحصيلكرده در اصفهان متولد 
شده است. پدرش بازنشسته دانشگاه اصفهان است و سه 

بردار و دو خواهر دارد.

  َكت بسته در «ديتون»
ســفرهاى متعدد دكتر سليمانى به كشورهاى اروپايى و 
آمريكا چيز تازه اى نبوده و آقاى دكتر طبق گفته برادرش، 
به دعوت دانشگاه ها و مراكز پژوهشى مختلف در سرتاسر 
دنيا، دائم در ســفر بوده اســت. مهرماه سال گذشته هم 
طبق روال هميشــه، مؤسسه «مايوكلينيك» كه يكى از 
مشــهورترين و معتبرترين مراكز علمى جهان است، از 
دكتر سليمانى براى انجام يك پروژه تحقيقاتى دعوت به 
عمل مى آورد. پس از اين، كشــور آمريكا براى آقاى دكتر 
ويزاى رســمى تحقيقاتى صادر مى كند و دكتر سليمانى 
هم براى انجــام پروژه جديدش راهى آمريكا مى شــود. 
در فرودگاه شــيكاگو اما به محض پياده شدن از هواپيما، 
مأموران اف.بى.آى فــرودگاه را ُقرق كرده و آقاى دكتر را 
كت بسته به زندان «ديتون» جورجيا در ايالت آتالنتا انتقال 
مى دهند. ويزاى دكتر سليمانى تنها چند ساعت پس از 
ورودش به فرودگاه شــيكاگو باطل مى شود تا بعدها اگر 
خانواده او توانستند از عهده وثيقه سنگين آزادى بر بيايند، 

به دليل نداشتن ويزا، دوباره بازداشت شود!

  دادگاه بدون حضور متهم!
دكتر ســليمانى چند ماه اول از اتهامش بى خبر بوده و 
خانواده اش هم بى خبر از همه چيــز خيال مى كردند او 
سرگرم كار روى پروژه تحقيقاتى اش است! برادرش اما پس 
از پيگيرى هاى مكرر و بررســى اسامى مسافران فرودگاه 
شيكاگو متوجه مى شود مأموران اف.بى.آى دكتر سليمانى 
را دستگير كرده اند. پس از پيگيرى هاى خانواده سليمانى، 
مسئوالن اف.بى.آى سرانجام اعالم مى كنند دانشمند ايرانى 
را به جرم جاسوسى و دور زدن تحريم ها دستگير كرده اند!

آمريكايى ها تا چند ماه از برگزارى دادگاه طفره مى روند، اما 
درنهايت ارديبهشت ماه، دادگاه دانشمند ايرانى در آمريكا 
برگزار مى شــود. البته بدون حضور خودش و با حضور دو 

وكيل آمريكايى كه دادگاه براى او انتخاب كرده است! دكتر 
سليمانى در اين ميان از اتهام جاسوسى تبرئه مى شود اما 
اتهام دور زدن تحريم ها را همچنان با خود يدك مى كشد.

  ردپاى دو دانشجوى ايرانى
ماجراى دور زدن تحريم ها برمى گردد به حدود سه سال 
پيش؛ يعنى زمانى كه «محبوبه قائدى» و «مريم جزايرى» 
دستياران دكتر سليمانى قصد داشته اند چند عدد «ويال 
هورمون رشــد» را كه فقط در تحقيقات پزشــكى مورد 
استفاده قرار مى گيرد، براى انجام چند پروژه تحقيقاتى به 
كشورمان بياورند اما توسط اف.بى.آى دستگير مى شوند. 
قائدى به علت اينكه اقامت دائم آمريكا را دارد با وثيقه اى به 
ارزش 250 هزار دالر و جزايرى به علت داشتن شهروندى 
آمريكا، با قيد وثيقه اى 200 هزار دالرى، چند صباح پس 
از بازداشتشان آزاد مى شوند، اما آمريكايى ها تا اين لحظه 
هنوز براى دكتر سليمانى وثيقه اى در نظر نگرفته اند. البته 
طبــق گفته برادرش، حتى اگر وثيقــه اى هم براى او در 
نظر بگيرند، دكتر سليمانى پس از آزادى، دوباره به دليل 
نداشتن ويزا دستگير مى شود و به فرض اينكه دولت آمريكا 
دوباره برايش ويزا صادر كند، بايد چند ماه در بازداشتگاه در 
ميان خالفكارها و قاچاقچى هاى مكزيكى و كلمبيايى كه به 

دليل نداشتن ويزا دستگير شده اند، منتظر بماند!

  با عقل جور در نمى آيد
برادر مسعود سليمانى مى گويد ماجراى صدور دعوت نامه 
و ويزا، تله آمريكايى ها براى كشــاندن دكتر سليمانى به 
آمريكا بوده، اما معلوم نيســت آن ها از جان اين دانشمند 
ايرانى چه مى خواهند، چــون ابعاد حقوقى پرونده دكتر 
ســليمانى هيچ جوره با عقل جور در نمى آيد. اين را البته 
خود آمريكايى ها هم مى گويند. به عنوان نمونه نشــريه 
«ديلى ريپورت» چند وقت پيش به نقل از «لئونارد فرانكو» 
يكى از وكالى تراز اول كانادا نوشــته بود: «من واقعاً اين 
موضوع را درك نمى كنم. به نظر مى رسد استدالل آمريكا 
سياسى است. هورمون رشد نه در اياالت متحده آمريكا و 
نه در ايران ممنوع نيست و به طور انحصارى براى تحقيقات 
پزشكى مورد استفاده قرار مى گيرد. گذشته از آن، اين دارو 

در ليست تحريم ها قرار ندارد».
جو وايتلى، وكيل محبوبه قائدى هم با بررسى دقيق ليست 
تحريم هاى آمريكا، اعالم كرده است:«ارسال اين هورمون 
رشــد انســانى به ايران، از 7 آوريل 2014 تا 22 دسامبر 

2016 مجاز بوده است». 
پگ پت، وكيل مريم جزايرى هم گفته است:«اف.بى.آى 
گزارش كرده هيچ هدف شومى در خريد و انتقال هورمون 
رشــد به ايران پيدا نكرده است. تحريم ها نمى توانند يك 
دانشجو را از رساندن دارو به استاد سابق خود منع كنند. 
حتى اگر فرض كنيم اين دارو در ليســت تحريم ها بوده، 
هنگامى كه هورمون هاى رشــد ضبط شدند، آمريكا در 
توافق هســته اى با ايران بــود و در آن زمان موظف بود 

تحريم ها عليه ايران را بردارد».

  چند نفر را مسلمان كردم!
«ديتــون» يكــى از بدترين زندان هاى آمريكاســت كه 
زندانى هايش از اولين حقوق اســتاندارد يك زندانى هم 
محرومند. عمده زندانى ها هم از ميان موادفروش ها، اراذل و 
اوباش و قاچاقچى ها هستند. طبق آخرين اطالعات، دكتر 
سليمانى از زمان دستگيرى تاكنون، حدود 15 كيلو وزن 
كم كرده و بيمارى اش كه «سندرم روده تحريك پذير» نام 
دارد، اين روزها به شــدت عود كرده اســت. با اين وجود 

اما آمريكايى ها اجازه نمى دهند پزشــك او را معاينه كند 
و داروهايى را كه خودشــان صالح مى دانند، در اختيارش 
مى گذارند! آقاى دكتر البته در آخرين تماس تلفنى اش با 
خانواده، گفته كه سرش را با تربيت زندانى ها گرم كرده و 

حتى چند خالفكار آمريكايى را مسلمان كرده است!
برادر دكتر سليمانى درباره ماجراى درگذشت مادرشان كه 
هفته پيش در فضاى مجازى داغ شده بود هم توضيح داده 
كه به علت بيمارى مادر دكتر ســليمانى، او را در جريان 
دســتگيرى فرزندش قرار نداده بودند، اما با اشتباه يكى 
از اعضاى فاميل، وى در جريان دستگيرى فرزندش قرار 
مى گيرد و در جا سكته كرده و به كما مى رود و حدود 6 ماه 
بعد هم دارفانى را وداع مى گويد. دكتر سليمانى البته هنوز 

در جريان درگذشت مادرش قرار نگرفته است. 

  اعتراف گيرِى زورى
پــس از دادگاهى كه در ارديبهشــت بدون حضور دكتر 
سليمانى برگزار شد، آمريكايى ها تاكنون دادگاه ديگرى 

براى تعيين تكليف اوضاع او ترتيب نداده اند. 
اين درحالى اســت كه آمريكايى ها هيچ مدركى كه اتهام 
«دور زدن تحريم ها» را ثابت كند، در دست ندارند و طبق 
قانون كشور آمريكا، چندماه از آخرين مهلت دادگاه آتالنتا 
براى برگزارى دادگاه دكتر ســليمانى مى گذرد. براساس 
قانون آمريكا، دادگاه اگر نتواند در مهلت مشــخص شده 
مدركى عليه متهم رو كند، حق بازداشــت او را نداشته و 
بايد آزادش كند. آن ها امــا انگار نه تنها قصد آزاد كردن 
دانشمند ايرانى را ندارند بلكه دنبال مدرك سازى عليه او 
هم هستند! البد در راستاى همين تالش هم بوده كه چند 
وقت پيش دكتر سليمانى را زيرفشار گذاشته اند تا عالوه 
بر اعتراف بــه دور زدن تحريم ها، جلو خانواده اش را براى 

رسانه اى كردن اين پرونده بگيرند!

  قول همكارى
برادر دكتر ســليمانى مى گويد اوضــاع برادرش اصًال 
رو به راه نيســت؛ بيمــارى اش روز بــه روز وخيم تر 
مى شــود و اميدش روز بــه روز نااميدتر. از آن طرف 
دادگاه ايالت آتالنتا، از ســمت دولت فدرال زيرفشار 
قرار گرفته تا روند محاكمه دانشمند ايرانى را به تعويق 
بيندازد چون هنــوز هيچ مدركى براى محكوم كردن 
او در اختيــار ندارند؛ مذاكرات دولتــى هم نتيجه اى 
نداشته است. براساس گفته هاى برادر دكتر سليمانى، 
وزارت علوم و وزارت خارجه قول همكارى داده اند اما 
تا امروز اقدام چندان مؤثرى از سوى اين دو وزارتخانه 
صورت نگرفته اســت. كار حتى به جايى رســيده كه 
خانواده دكتر سليمانى خودشان دو وكيل قابل اعتماد 
آمريكايى براى پيگيرى پرونده او اســتخدام كرده اند. 
دانشگاه تربيت مدرس تا حدودى در پرداخت هزينه ها 
به خانواده ســليمانى كمك كرده اما ساير هزينه ها با 
فروش اموال خانوادگى و قرض كردن از دوست و آشنا 

تأمين شده است! 
در اين ميان برادر دكتر ســليمانى البد حق دارد كه دل 
پرى از مســئوالن وزارت خارجه و علوم داشــته باشــد. 
چون به قول خودش برادرش ســرمايه ملى اســت و كم 
به كشورش خدمت نكرده اســت و حاال البد انتظار دارد 
كشورش پشتش بايســتد. وزير علوم اما در مصاحبه روز 
گذشته اش، از زير بار مسئوليت شانه خالى كرده و گفته 
وزارت امور خارجه مسئول پيگيرى پرونده دكتر سليمانى 
است. وزارت خارجه هم تا امروز تقريباً اقدام تأثيرگذارى 

انجام نداده است.

جاى خالى ژرف انديشى در فضاى مجازى
فــؤادآگاه: اگر هنــگام فعاليت در 
فضاى مجازى احساس مى كنيد حال 
و حوصله درست نويســى و استفاده 
از كلمات مناســب و البته ادبى براى 
رســاندن منظورتان را نداريد، يا فكر 
مى كنيد زندگى امروزى و فعاليت در 

شبكه هاى اجتماعى و پيام رسان ها برايتان آن قدر وقت و فرصت باقى نگذاشته 
كه موقع حرف زدن با ديگران و يا به اشــتراك گذاشتن ديدگاه ها يتان، به 
فكر صحيح و زيبا نوشتن باشيد، قطعاً شما هم شامل بخشى از سخنانى كه 
«ميرجالل الدين كزازى» روز گذشته به باشگاه خبرنگاران گفت، مى شويد. 
شاهنامه پژوه و استاد زبان فارسى كه معلوم است از آثار منفى فضاى مجازى 
بر زبان و ادبيات فارسى بدجورى شاكى است، مى گويد: «اگر با نگاهى لغزان 
به آنچه در اين رسانه ها آورده مى شود بنگريم، آشكارا مى بينيم متن در اين 
گونه از رسانه ها كمترين كاربرد و بهره را دارد؛ در واقع نگاره (تصوير) يا نگاره 
جنبان (فيلم) جاى نوشــته را تنگ كرده است... كاربران بار ها مى گويند كه 
متنى درازدامان را نمى بايد در اين دســتگاه ها، پارينه ها يا تورينه ها آورد، 
زيرا كه خواننده آن ها شــكيب خواندنشان را ندارد... از همين نشانه، آشكارا 
مى توان به آن روان شناســى كه اين رسانه ها در اين روزگار نه تنها در ايران 
بلكه در جهان پديد آورده و گســترده اند، پى برد... انديشيدن در سرشت و 
ساختار همراه است با درنگ، با ژرف كاوى... شما نمى توانيد آسيمه، پريشان 
و شــتابزده بينديشيد. از همين رو است كه اين رسانه ها هرگز به هيچ روى 
نمى توانند جاى كتاب را بگيرند؛ زيرا شــما در خواندن كتاب نياز داريد به 
اينكــه با همه هوش و توان دريافت خود آن را بخوانيد... بر پايه آنچه گفته 
شد شما نمى توانيد مگر بسيار تُُنك، سست، آشفته و پراكنده در اين رسانه ها 
و ابزار هاى نو و آگاهى رسان به فرهنگ دست يابيد. اين رسانه ها تنها به كار 
آن مى آيند كه خبر ها را يك بار بشنويم، يك بار بخوانيم و بسيار كم اتفاق 

مى افتد كه بر آن ها درنگ بورزيم».

 مجازآباد
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ورزش
هادى چوپان؛ شگفتى بزرگ مسترالمپياى 2019

«گرگ ايرانى» جايزه 
«قهرمان مردم» را برد

درخشش نيمار بدون توجه به توهين طرفداران تيم خودى

قيچى برگردان در غربت!

پيش از بازى امروز پرسپوليس و صنعت نفت آبادان در  ساعت 19:45

كالدرون: اتفاق برانكو شايد براى من هم بيفتد

 آينده بشريت و كلمه حسين

خواهد آمد،  بى ترديد روزى جهان بشريت در برابر يك «كلمه» عظيم و قدسى 
كرنش خواهد كرد و به نوازش هاى بارانى و مطهر او سالم خواهد داد. آغوش 
بزرگ جامعه انسانى، آماده همنوايى و همصدايى با «صوت شيرين و درخشان» 
او خواهد شد و روح جامعه  جهانى به معنويتى طاليى پيوند خواهد خورد و از 

رنج هاى مزمن و ضد سعادت آينده بشريت، مصونيت خواهد يافت!
اين «كلمه» عظيم، همانا «حسين» است. كلمه اى كه تاريخ حوادث ظاهرى اش 
از  هــر مفهــوم و عنوان و ارزش هاى بزرگ، پر ســر و صداتر و پرهيجان تر و 
پرقدرت تر است و نقش تاريخ ساز آن بر هيچ پژوهشگر با انصاف و انسان دوستى 

پوشيده نيست و البته پوشيده هم نمانده است.
از جاكارتا تا استانبول و از تنگه راهبردى «ماالكا» تا تنگه پراهميت «بُسفر»؛ 
كلمه «حسين» قهرمان بى بديل واژه ها و كتاب هاست و هيچ كلمه اى نتوانسته 
اســت در برابر آن خودنمايى تاريخى كند و نگاه جست وجوگرانه  انسان ها را 

به سوى خويش جلب كند.
آيا حقيقت هاى تلخ و سياه جامعه بشرى نبايد مورد مداقه و تفكر عميق واقع 
شوند؟ آن حقيقت هايى كه بزرگ ترين «مصيبت» جامعه بشرى، نام گرفته  و 
از يك عنوان فريبنده و گول زننده برخوردار شــده اند و ديگر هيچ نقشــى در 
حيات پرتكاپوى امروزين جامعه  جهانــى ندارند. جنگ جهانى اول كه 100 
ســال پيش اتفاق افتاد، نزديك به 50 ميليون كشته به جامعه انسانى تقديم 
كرد و 20 ســال پس از اين جنگ متمدنانه، جنگ جهانى دوم اتفاق افتاد و 
اين بار چشــمان باز تاريخ، شاهد بيش از 40 ميليون كشته روى كشته شد و 
وحشيگرى سياستمداران و نظاميان و دولتمردان اروپايى را به نمايش گذاشت.
مگر از پايان جنگ و كشتار وحشيانه تمدن اروپايى چند سال مى گذرد؟ مگر 

از 1945 تا اكنون، چند سال مى گذرد؟
مگر جامعه  امــروز اروپايى، نوه و نتيجه هاى همين نســل دهه 40 ميالدى 

نيستند؟ پس چرا، «اشكى» وجود ندارد!
چرا در مراسم بين المللى يادبود كشته شدگان جنگ جهانى دوم كه در ساحل 
«نرماندى» فرانسه برگزار مى شود و رئيس جمهور فرانسه با دو رئيس جمهور 
ديگر در آن شركت مى كنند، يك «قطره اشك» بر اين تاريخ پرمصيبت گذشته 

نزديك، ريخته نمى شود؟
پاسخ بسيار ساده است؛ هر انسان و بشرى، در هر نقطه اى از اين جهان پر سر و 
صدا و پر از خبر، هنگامى بر يك حادثه گذشته اندوهگين و غصه ناك مى شود 
كه براى آن حادثه و اتفاق، ارزش عاطفى شديد قائل باشد؛ بدين گونه چشم 
آدمى اشك آلوده و در فقدان آن موضوع، اندوهناك مى شود . به سخن ديگر، 
در برابر بزرگ ترين مصيبت ملى اروپايى، هيچ چشم گريان و هيچ چهره غمبار 
و تأسفبار مشاهده نمى شود و اين مسئله به لحاظ روان شناختى يعنى بى تفاوت 
بودن، يعنى بى حس بودن، يعنى كوچك ترين غصه اى بر اين مصيبت بزرگ 

اروپايى وجود ندارد كه بتواند اشك تاريخ چشم بشرى را به نمايش بگذارد!
سيطره آهنين تمدن مادى و انديشه سرمايه دارى جهانى، هرگونه ارزش معنايى 
و انســانى و روحى را ذليل ســاخته و جامعه  امروزين اروپايى را فاقد عاطفه و 
ارتباط معنوى با گذشتگان خود و آن ها را از توان و «توانايى گريستن جمعى و 
ملى» تهى كرده و به ورطه  بى حسى، بى اشكى و بى محبتى كشانده است؛ اين 
بى اندوهى و بى غمى در برابر گذشــتگان مصيبت زده، به حال و احوال جامعه 
بشرى امروزين هم سرايت كرده و عاطفه اروپايى را از تاريخ بشر محو كرده است.
«توانايى گريستن جمعى» نشانه بزرگ قدرتمندى عاطفه و احساس تاريخى 
يك ملت و جامعه اســت. ايران امروز، در اين 10 روز  عزاى حسينى نشان داد 
توانايى دعوت به حسين(ع) و نيز «كلمه قدسى حسين(ع)» را دارد. اين كلمه، 
بى ترديد بزرگ ترين نياز جامعه امروز بشرى براى نجات از جهنم پرلذت و پردرد 
و پرآتش تمدن مادى است. «كلمه حسين(ع)» آينده حتمى تاريخ بشر است. 

روايت قدس از بازداشت غيرقانونى دانشمند ايرانى، دكتر«مسعود سليمانى» در آمريكا

نخبه دزدى به سبك يانكى ها

شرط بندى يا شاخ شدن در فضاى مجازى؟

عمليات انتحارى سرهنگ 
روى آنتن

روايت حقيقى

 سينا واحد

آن روزها

 محمد تربت زاده اجازه دهيد تصور كنيم يك دانشــمند آمريكايى كه بر حســب 
اتفاق يكى از 100 دانشــمند بزرگ دنيا هم هست، با دعوت يك مؤسسه تحقيقاتِى 
ايرانى، به كشــورمان سفر كرده، اما به محض پياده شدن از هواپيما، بدون هيچ دليل 
مشخصى توسط نيروهاى امنيتى بازداشت و به بدترين زندان كشور منتقل شده است. 
پس از اين، با چند موادفروش، اراذل و  اوباش و كارتن خواب هم ســلول شده و اوضاع 
جســمانى اش روز به روز خراب تر مى شود. اصًال گذشــته از نهادهاى حقوق بشرى، 
ســازمان ملل و انواع و اقســام مدافعان حقوق بشرى كه احتماالً دنيا را روى سرشان 

مى گذاشتند، خودمان در شبكه هاى مجازى كوالك به پا مى كرديم كه وجهه مان در 
جامعه بين المللى بر باد رفت... و چه و چه و چه! اما حاال كه حدود يك سال از بازداشت 
بى دليل «دكتر مسعود سليمانى» در خاك آمريكا مى گذرد، نهادهاى حقوق بشرى كه 
سرمان را بخورد، حتى خودمان هم به جز يك كمپين مجازى خشك و خالى و يك 
طومار با سرنوشــتى نامعلوم، كوچك ترين واكنشى به آن نشان نداده ايم و آن طور كه 
برادر اين دانشمند نخبه ايرانى مى گويد، سالمت جسمى و روحى دكتر سليمانى روز 

به روز بيشتر تحليل مى رود. 

روايت قدس از بازداشت غيرقانونى دانشمند ايرانى، دكتر«مسعود سليمانى» در آمريكا

نخبه دزدى به سبك يانكى ها

روى آنتن

مى گذاشتند، خودمان در شبكه هاى مجازى كوالك به پا مى كرديم كه وجهه مان در 
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سینا حسینی: گاف بحث برانگیز ســرهنگ علیفر در 
جریان گزارش بازی رئال مادرید - لوانته به قدری عجیب 
بود که ابتدا هیچ یک از مخاطبان تلویزیونی متوجه این 
اشتباه نشــدند اما به محض بازنشر فیلم دقیقه 13 بازی 
در شبکه های اجتماعی این موضوع به عنوان یک چالش 
بزرگ برای نقد سیستم ناظر بر گزارشگران تلویزیونی در 

جمع خبرهای جنجالی روز قرار گرفت.
سرهنگ بازنشسته راهنمایی و رانندگی که با اختالف در 
صدر گزارشگران پر اشتباه رسانه ملی قرار دارد، دقیقه 41 
بازی برای ماست مالی این اتفاق مدعی شد پیش از شروع 
بازی چند سایت مطرح فوتبال اروپا را بررسی کردم که نام 
سید جالل حسینی به عنوان بازیکن شماره 17 تیم لوانته 
در آن ثبت شــد به همین دلیل تصور کردم این انتقال 
صورت گرفته و من از آن بی خبرم در صورتی که بازیکن 

حاضر در ترکیب، فرد دیگری بوده است!

محرومیت سریع
منتقدان دانه درشت رسانه ملی معتقدند: هیچ نظارتی 
برعملکرد گزارشــگران رسانه ملی نیســت وگرنه یک 
گزارشــگر تلویزیونی هرگز چنین اشــتباهی مرتکب 
نمی شد. افزایش انتقادها از ســوی کاربران شبکه های 
اجتماعی سبب شــد روابط عمومی شبکه ورزش حدود 
ساعت 20 خبر محرومیت ســرهنگ بازنشسته را روی 
خروجی سایت خود قرار دهد تا شاید دامنه اعتراضات را 

با این تصمیم کاهش دهد.
اما بر خالف پیش بینی مسئوالن شبکه ورزش و رسانه 
ملی خبر محرومیت علیفر از گزارشــگری نه تنها دامنه 
انتقادات را کنترل نکرد بلکه سبب تشدید این مسئله شد 
تا جایی که برخی خبرنگاران و چهره های شاخص حوزه 
رسانه ابهامات جدیدی را در این ارتباط مطرح کردند تا 

ماجرا کاماًل پلیسی شود. 

رد پای شرط بندان؟
طرح موضوع اشتباه تعمدی از سوی علیفر به خودی خود 
بار حقوقی فراوانی را به وجود آورد اما وقتی این موضوع 
جنجالی تر شــد که طیفی از منتقدان موضوع احتمال 

شرط بندی را در این خصوص مطرح کردند!
هرچند موضوع شــرط بندی به واسطه مسائل حقوقی و 
بار قانونی از سوی چهره های شناخته شده دنبال نشد اما 
برخی افراد نظیر سردبیر همشهری ورزشی موضوع جذب 
فالوئر در شبکه های اجتماعی به واسطه این اشتباه را مطرح 
کردند، مازیار ناظمی مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش 
و جوانان نیز در توییتی به انتقاد از اشتباهات سریالی علیفر 
پرداخت و مدعی شد: همیشه از سرهنگ گزارشگر فوتبال 
دفاع کردم ولی این دیگه خیلی تابلو بود سرهنگ، به نظرم 

باید میکروفن را بوسید و بقیه اعتبار را حفظ کرد!
افشین خماند، خبرنگار شناخته شــده فوتبال و منتقد 
ورزشــی در این باره با کنایه توییت زد: اگر من فکر کنم 
علیفر به شوق وایرال شدن از قصد اسم سیدجالل حسینی 

را آورده نشانه های پارانویای حاد را دارم یا نه؟«. 

البته به جز منتقدان رسانه ای بازیکنان فوتبال هم به این 
مسئله واکنش نشان دادند که تندترین واکنش از سوی 
جواد کاظمیان بازیکن سابق پرسپولیس بود، که با انتشار 
پستی تند در اینستاگرام نوشت: مشهور شدن و معروف 
شدن در فضای مجازی به چه قیمتی؟ جون بچه هات دیگه 
بازی های رئال و پرسپولیس را گزارش نکن، به شعور مردم 

داری توهین میکنی!«.

دقیقه 13
البته در این ماجرا، موارد مشکوک و سؤال برانگیز زیادی 
هم وجود دارد که نمی توان این اتفاق را یک اشــتباه دم 
دستی دانست، نکته اصلی و عجیب اینجاست که علیفر 
در دقیقه 13 بازی اسامی بازیکنان لوانته که مقابل رئال 
مادرید قرار گرفته اند را اعالم می کند در حالی که معموالً 

عرف است که گزارشگران تلویزیونی همان ابتدای بازی 
اســامی نفرات را معرفی می کنند تا مخاطب با اســامی 

بازیکنان حاضر در زمین آشنا شوند.

تله انفجاری
نکته دیگر آنکه حتی اگر منبع اســامی هم اشتباه کرده 
باشد، آیا گزارشگری که برای میلیون ها مخاطب در حال 
انجام وظیفه و تفسیر فوتبال اســت نباید به اطالعات و 
دانش فنی خود رجوع کند که این خبر درســت است یا 
نه؟ هر چقدر علیفر برای ماست مالی ماجرا توجیه بیاورد 
هیچ عقل سلیمی این موضوع را نمی پذیرد که چنین خبر 
مهمی که در هیچ رســانه داخلی و رسمی ایرانی منتشر 
نشده در یک سایت خارجی برای نخستین بار منتشر شده 

باشد! و او برای نخستین بار این خبر را اعالم کند!
نکته سوم چگونه اســت که علیفر در جریان گزارش های 
خود این گونه وانمود می کند کــه به دانش روز مربیگری و 
سیستم های فنی آشناست و برای مورینیو، کلوپ، گواردیوال 
و بسیاری از مربیان دیگر راهکار ارائه می دهد حاال در این 
موضوع کامالً بی اطالع بوده و فریب یک خبر اشتباه را خورده 
است به ویژه که وی پیش از این ماجرا در تله انفجاری امیر 
دوالب گرفتار شده بود و به میزان کافی متوجه بود که نباید 

به هر اطالعات غیر موثقی اطمینان کند!

فقط سکای اسپورت
و مسئله دیگر اینکه وی در دقیقه 41 بازی مدعی می شود 
که بر اساس اعالم چند ســایت ورزشی چنین اشتباهی 
کرده است، در حالی که تنها سایت اسکای اسپورت این 
خبر را به اشتباه آورده است و در هیچ سایت دیگری چنین 
اتفاقی رقم نخورده اســت اما علیفر هیچ اشاره ای به نام 

دیگر سایت ها نمی کند.
به نظر می رسد با طرح این موضوعات و ابهامات حاال باید این 
پرونده را یک بار به صورت کارشناسی بررسی کرد که آیا این 
اتفاق تعمدی رخ داده یا اینکه سهوی رقم خورده است، اما آنچه 
مشخص و واضح است این حقیقت تلخ است که رسانه ملی در 
عرصه گزارشگری با فقر مزمنی رو به رو است که برایند این 

ضعف و سیستم فشل این چنین گاف هایی را به دنبال دارد.

شرط بندی یا شاخ شدن در فضای مجازی؟

عملیات انتحاری سرهنگ روی آنتن

والورده: فاتی غیر عادی است
ورزش: سرمربی تیم فوتبال بارسلونا پس از برد خانگی قاطع توسط شاگردانش مقابل 
والنسیا از پدیده این روزهای آبی و اناری ها تمجید خاصی به عمل آورد. ارنستو والورده 
می گوید: بازیکن ترکیب اصلی بارسلونا شدن کاری نیست که یک شبه انجام شود. 
فاتی بازیکنی با تمرکز و خوب است. گل هایی تکضربی که او می زند عادی نیست. 
اینکه او با دومین ضربه به توپ پاس گل داد و داشــت همین کار را برای زدن گل 
سومش انجام می داد هم عادی نبود. ما خیلی عالقه مندیم که او را توجیه کنیم در 

چه سطحی قرار دارد تا بتواند سرعت پیشرفتش را ببیند.

بکام برای خرید مسی دست به کار شد!
ورزش: دیوید بکام نخستین گام  برای به خدمت گرفتن لیونل مسی برای باشگاه تازه 
تأسیس خود یعنی اینتر میامی را برداشت، تیمی که قرار است از سال آینده در رقابت های 
لیگ فوتبال حرفه ای آمریکا حضور پیدا کند. دیوید بکام نماینده ویژه خود یعنی پل 
مک دونا را به همراه دیگر نمایندگان باشگاه اینتر میامی به شهر لندن فرستاده تا با خورخه 
مسی، پدر فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا دیدار و مذاکراتی پنهانی داشته باشد. مک دونا که 
در موفقیت باشگاه آتاالنتا یونایتد هم نقش بسزایی داشته است، اکنون مأمور مذاکره با 
پدر مسی شده تا این فوق ستاره آرژانتینی را برای حضور در تیم اینتر میامی متقاعد کند.

گواردیوال: نمی شود هر فصل انتظار 100 امتیاز داشت
ورزش: سرمربی منچسترسیتی بعد از شکست 3-2 تیمش مقابل نوریچ سعی کرد 
فشار انتظارها را مدیریت کند و گفت نمی شود هر فصل از یک تیم انتظار کسب 100 
امتیاز داشت. پپ گورادیوال می گوید: » من تیمم را می شناسم و می دانم چه کارهایی 
کرده اند. همین طور می دانم دوباره می خواهیم چکار کنیم. من عاشــق بازیکنانم 
هســتم. همراه بودن با آن ها برایم لذتبخش و باعث افتخار اســت. ما با چالشی در 
باالترین سطح روبه رو هستیم. مردم نمی توانند انتظار داشته باشند که ما همیشه 

برنده باشیم یا یک تیم هر فصل 100 امتیاز بدست بیاورد.«

طعنه کونته به ساری پس از سبقت اینتر از یوونتوس
ورزش:سرمربی تیم فوتبال اینتر پس از سومین برد متوالی تیمش در فصل جدید و سبقت 
از یوونتوس در جدول به همتایش در کادر فنی بانوی پیر طعنه زد. طعنه کونته به اظهارات دو 
سال پیش ساری در زمان مربیگری اش در ناپولی بود که بابت برگزار شدن بازی هایش قبل 
از بازی های یوونتوس اعتراض کرد. ساری در آن زمان بارها تأکید کرد ناپولی نمی تواند با 
یوونتوس رقابت کند، چون قدرت مالی دو تیم غیرقابل مقایسه است. آنتونیو کونته می گوید: 
»نمی خواهم چیزی بگویم مگر اینکه مجبور باشیم شروع به مقایسه ترازها و منابع مالی دو 

تیم کنیم. آن شخص )اشاره به ساری( باید خونسرد باشد، چون قدرت در دستان اوست.«

ورزش: گابریل کالدرون ســرمربی تیم پرســپولیس در 
نشســت خبری پیش از بازی مقابل نفــت آبادان گفت: 
همان طور که در هفته نخست گفتم هر بازی برای ما فینال 
است و ما باید فردا برنده شــویم و با باخت مقابل تراکتور 

مسئولیت ما بیشتر شد.

از کیفیت و سبک دو بازی نخست راضی نبودم
کالدرون گفت: از کیفیت و سبک دو بازی نخست راضی نبودم و 
باید فوتبال قشنگ تری بازی کنیم. مشخص است که بازیکنان 
ما به زمان بیشتری نیاز دارند و باید برنده شویم و فوتبالی که من 

دوست دارم انجام دهیم. 

انتظار دارم حمایت بیشتری از بیرانوند شود
وی  در مورد محرومیت بیرانوند و واکنش او نسبت به این محرومیت 
که گفته است که از فوتبال ایران خداحافظی می کند، گفت: من 
همیشه به نظرات و تصمیمات کمیته انضباطی احترام می گذارم و 
این مرتبه هم به تصمیم این کمیته احترام می گذارم و دلیلش را هم 
توضیح می دهیم. البته بیرانوند یک بازیکن بین المللی در فوتبال 
ایران است و به عنوان یک خارجی انتظار دارم حمایت بیشتری از او 

در ایران و به خصوص در فوتبال شود.

تراکتور رفتار حرفه ای و ورزشی انجام نداد
کالدرون ادامه داد: اگر درخواست منطقی وجود داشته باشد باید 
بگویم که ما درخواست بازی فیرپلی از تیم تراکتور را داشتیم چرا 
که آن ها میزبان هستند. ما همیشه به تصمیمات کمیته انضباطی 
احترام می گذاریم و این بار هم بیشتر احترام خواهیم گذاشت. 
به نظرم با توجه به اتفاقاتی که رخ داده این تصمیم عادالنه بود. 
سنگ هایی که برای بازیکنان ما می انداختند سبب می شد برای 
آن ها خطر به وجود آید و مصدوم شوند و حتی نارنجک هایی زدند 
که می توانست سبب آتش سوزی شود. اما به نظرم تیم تراکتور 
رفتار حرفه ای و ورزشــی انجام نداد و با اهداف بدی که داشتند 

می توانستند به ما صدمه بزنند. 

باید برنده شویم
وی در مورد اینکه حریفان مقابل این تیم در تهران بازی بسته ای 
انجام می دهند، افزود: بله درست است. آن ها می توانند به هر سبکی 
بازی کنند اما ما هم باید برنامه هایی داشته باشیم که با آن ها پیروز 
شویم من به عنوان یک مربی باتجربه وظیفه دارم که بازیکنانم را 
آماده کنم و مشکالت را پشت سر بگذاریم. وظیفه ماست که خوب 
بازی کنیم تا به اهدافی که داریم برسیم با مربی جدید باید به سبک 

جدیدی بازی کنیم و برنده شویم امیدوارم این اتفاق رخ دهد.

واکنش به اخراج برانکو
سرمربی تیم پرسپولیس  در خصوص اخراج برانکو و اینکه شاید 
هواداران پرسپولیس تحت تأثیر قرار گیرند، تصریح  کرد: من به 
بازی امروز فکر می کنم که برای ما فینال خواهد بود اما نمونه اتفاقی 
که برای برانکو رخ داد در همه جا رخ می دهد و شاید برای 

من هم اتفاق بیفتد. 

 درخواست از فدراسیون
وی  در مورد شــرایط ســایر ملی پوشــان 
پرسپولیس گفت: اکثر آن ها خسته بودند زیرا از 
سفر طوالنی برگشتند. از فدراسیون می خواهم 
بازیکنان ملــی را زودتر به باشگاه هایشــان 
برگردانند و بازیکنان همگی با هم برگردند. به 
من گفته شد چون اضافه بار داشتند پرواز را عوض 
کردند. این دالیل قانع کننده نیست. نمی گویم 
از هواپیمای خصوصی استفاده شود هر چند در 
تمام دنیا این اتفاق می افتد. بهتر است ملی پوشان با 

پروازی سریع تر به باشگاه هایشان برگردند.
سرمربی تیم پرسپولیس در پایان نشست با اشاره به برنامه 
لیگ عنوان کرد:  با توجه به مشکالت اقتصادی که باشگاه ها 
دارند بهتر است که فدراسیون این مسئله را در نظر داشته باشد 
که بازی های تیم ها را در روزهای تعطیل برگزار کنند به خصوص 

تیم های مثل پرسپولیس که این همه هوادار دارد. 

امیرمحمد سلطان پور: شنبه شب برای نخستین بار پس 
از ماجراهای تابستان، نیمار در ترکیب اصلی پاری سن 
ژرمن قرار گرفت و طرفــداران این تیم نیز با توهین ها و 

بنرهای اعتراضی خود از او استقبال کردند.
ستاره برزیلی تأثیر خود در نخســتین حضور کامل در 
ترکیب پاریسی ها را با یک گل قیچی برگردان در دقایق 
پایانی مقابل استراسبورگ نشان داد، اما در طول بازی 
بارها مورد انتقاد هواداران تیمش قرار داشت. تماشاگران 
حاضر در ورزشــگاه پارک دوپرنــس نارضایتی خود از 
تالش های زیاد نیمار برای بازگشت به بارسلونا در طول 
تابستان را بارها نشان دادند اما زمانی که نیماردر دقایق 
پایانی گل سه امتیازی را برای پی اس جی به ثمر رساند، 
جو داخل اســتادیوم به کلی تغییر کرد. او حتی دقایقی 
بعد، گل دوم خودش را نیز به ثمر رساند که توسط کمک 

داور ویدئویی )VAR( مردود شد.

راه بسیار طوالنی برای رستگاری
به جز هو کردن دائم نیمار، شعارهایی که توسط هواداران 
پی اس جی در ورزشــگاه طنین انداز می شد و جمالتی 
که بر روی بنرهایی که با خود آورده بودند نوشــته شده 
بود، جمالت توهین آمیز و بی ادبانه ای بود که نمی توان 
به بسیاری از آن ها در اینجا اشاره کرد اما خیلی از آن ها 
حاصل از تنفر پیشنهاد پرداخت 20 میلیون یورو از طرف 
خود نیمار به پی اس جی برای راحت تر شــدن فرایند 
انتقالش به بارسلونا اشاره داشت. البته قبل از آغاز بازی 
کانون هواداران پاری ســن ژرمن به نیمــار اخطار داده 
بودند که نباید تصور کند رفتارهایش در طول تابستان 
برای قطعی کردن ترانسفرش که سبب دوری او از پنج 
بازی ابتدایی تیمش شد بدون هیچ عواقبی خواهد بود. 
اولتراهای پاریسی در بیانیه خود نوشته بودند: »جایگاه 

Virage Auteuil که جایگاه متعصب ترین هواداران 
پاری سن ژرمن در پارک دوپرنس است وظیفه دارد که به 
نیمار نشان دهد که کارهای او برایش عواقب خاص خود 
را خواهد داشــت. به همین ترتیب ما از همه پاریسی ها 
که به خاطر رفتارهای نیمار آزرده خاطر شــدند دعوت 
می کنیم که به او نشان دهند که نباید دیگر اشتباه خود 
را تکرار کند، و راه رســتگاری در مقابل او بسیار طوالنی 
خواهد بود. بدون شــک کاری که ما خواهیم کرد تمام 
تیم را تحت تأثیر قرار خواهد داد که مسبب آن تنها یک 

بازیکن است«.

منفور اما اصلی ترین امید پاریسی ها
با همه این هــا نباید فراموش کنیم کــه نیمار از زمان 
انتقال به پی اس جی از بارسلونا در تابستان 2017 که 
با رقم 222 میلیون یورو اتفــاق افتاد، از لحاظ آماری 
مهاجمی تراز اول بوده اســت. او در 58 بازی که برای 
تیم فرانسوی به میدان رفته 51 گل به ثمر رسانده اما 
در دو مقطع طوالنی مدت بــه دلیل مصدومیت غایب 

بوده است.
در حالی که پاریســی ها در میانه این هفته در نخستین 
بازی فصل جدید لیگ قهرمانــان اروپا خود مقابل رئال 
مادرید به میدان خواهند رفت، امیدوارند که نیمار فرم 
گلزنی خود را دوباره پیدا کرده باشــد، به خصوص حاال 
که آن ها از حضور ادینســون کاوانی و کیلیان امباپه به 
دلیل مصدومیت محروم هســتند. البته شاید کاوانی به 
بازی مقابل کهکشانی ها برسد اما امباپه بی گمان غایب 
خواهد بود. با همه این ها وزنه ای مثل نیمار باید آماده این 
باشــد که همچنان کیفیت باالی خود را به رخ همگان 
حتی آن هایی که روی صندلی های ورزشگاه تیم خودی 

نشسته اند بکشد.

پیش از بازی امروز پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در ساعت 19:45

کالدرون: اتفاق برانکو شاید برای من هم بیفتد
درخشش نیمار بدون توجه به توهین طرفداران تیم خودی

قیچی  برگردان در غربت!

در پایان هفته پنجم لیگ برترهندبالشکایت بیرانوند از منتشرکنندگان خبرخداحافظی

صدر در تسخیر نیروی زمینی و مس

ضد  حمله

تساوی استقالل مقابل نفت و محرومیت اسماعیلی از دربی 
 استراماچونی بدون برد به شهرآورد رسید

ورزش:  هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران با برگزاری دیدار تیم های استقالل و 
نفت در مسجد سلیمان پیگیری شد. دو تیم از ساعت 1۹:45 دیروزدر ورزشگاه 
شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان به میدان رفتند که بازی با تساوی یک بر 
یک خاتمه یافت تا استقالل بدون کسب پیروزی به استقبال دربی تهران برود. 
مهدی قائدی در دقیقه 1۶ برای استقالل و حامد نورمحمدی در دقیقه 71 برای 
نفت گل زدند.با این نتیجه، استقالل دو امتیازی شد و کماکان در انتهای جدول 
رده بندی قرار گرفت تا قبل از دربی تهران، وضعیت مطلوبی در جدول رده بندی 
نداشته باشد. نفت مسجد سلیمان هم با سه امتیاز در اواسط جدول جای گرفت.
همچنین اکبریان، داور این دیدار فرشید اسماعیلی را دوبار با کارت زرد جریمه 
کرد و در نهایت این بازیکن با کارت قرمز اخراج شد تا بازی حساس با پرسپولیس 

را در هفته چهارم از دست بدهد. 

پس از اخراج از االهلی
توافق برانکو با تیم چینی!

ورزش: به نقل ازso3ody، برانکو ایوانکوویچ بعد از روزهای درخشانی که با 
پرسپولیس پشت سر گذاشت راهی االهلی عربستان شد. این مربی کروات تا 
سال 2021 با االهلی قرارداد امضا کرد اما جالب اینکه بعد از تنها 5 بازی و 88 روز 
از هدایت تیم عربستانی اخراج شد تا بدترین کارنامه دوران مربیگری خود را به 
ثبت برساند.واکنش ها به اخراج برانکو بسیار زیاد است. محمد النمری روزنامه نگار 
سرشناس عربستانی در یکی از این واکنش ها دست به افشاگری عجیبی درباره 
برانکو زد و تاکید کرد که این مربی کروات قبل از دیدار برابر الوحده با یک باشگاه 

چینی به توافق رسیده و راهی لیگ این کشور خواهد شد.

فغانی از ایران رفت
ورزش: علیرضا فغانی داور بین المللی فوتبال کشورمان که چندی پیش اعالم 
کرد برای ادامه زندگی ایران را ترک خواهد کرد بامداد دیروز همراه با خانواده اش 
راهی استرالیا شد.فغانی چندی پیش  اعالم کرد برای زندگی در استرالیا، اقامت 
این کشور را گرفته اما همچنان در میادین بین المللی به نام ایران در مسابقات 
قضاوت خواهد کرد.به احتمال فراوان، فغانی در لیگ کشور استرالیا قضاوت 
خواهد کرد و در صورت دعوت به ایران برای قضاوت، راهی کشورمان خواهد شد.

مربی نفت آبادان: می خواهیم پرسپولیس را 
غافلگیر کنیم

ورزش: آنتوان اوسنیک دستیار دراگان اسکوچیچ که در غیاب سرمربی صنعت 
نفت به نشست خبری آمده بود گفت: به طور معمولی یک بازی سخت مقابل 
پرسپولیس داریم که قهرمان سه دوره لیگ برتر است، اما بازی مثل همیشه صفر 
ـ صفر شروع می شود. ما می خواهیم حریف را غافلگیر کنیم و بازی خوبی انجام 
بدهیم. از نظر روان شناسی این بازی برای ما خیلی مهم است. نمی خواهیم فقط 

نبازیم و اتوبوس پارک کنیم بلکه برای بردن می خواهیم تمرکز داشته باشیم.

اسامی نفرات اعزامی به تورنمنت آستاراخان اعالم شد
بازگشت قدرت بهادری به تیم ملی فوتسال

ورزش: سید محمدناظم الشریعه، سرمربی تیم ملی فوتسال اسامی 14 بازیکن 
فوتسال را برای حضور در اردو و اعزام به تورنمنت چهار جانبه آستاراخان  اعالم 
کرد. اسامی دعوت شدگان به شرح زیر است:علیرضا صمیمی ، مهدی جاوید، 
محمد شجری، ابوالقاسم عروجی، محمدرضا سنگ سفیدی، سعیداحمد عباسی، 
بهزاد عظیمی، قدرت بهادری، باقر محمدی، احمد اسماعیل پور، فرهاد توکلی، 

حمید احمدی، علی اصغر حسن زاده و مهدی کریمی.

سونامی نفتی در لیگ برتر فوتبال ایران
ورزش: وزیر نفت از تعیین تکلیف تیم های تابعه تا اواخر پاییز خبر داده است. 
بیژن زنگنه، وزیر نفت هرگونه کمک به تیم های تابعه صنعت نفت را ممنوع اعالم 
کرد و از تعیین تکلیف باشگاه های نفت آبادان، نفت مسجد سلیمان و پارس 
جنوبی تا تاریخ  1/ ۹/ 13۹8 در چارچوب ضوابط و مقررات ذی ربط که در لیگ 
برتر فوتبال ایران حضور دارند خبر داد.بیژن زنگنه در این خصوص گفته: پرداخت 
هرگونه وجهی به کارکنان در قالب تیم های قهرمانی تحت هر عنوان ممنوع است.

4 گل در 30 دقیقه؛آتش بازی گوچی
ورزش: رضا قوچان نژاد بازگشت درخشانی به لیگ هلند داشت و در نخستین 
بازی خود چهار گل به ثمر رساند تا نمره عالی 10 را از سایت هواسکورد بگیرد. 
زوله در حالی با درخشش ستاره ایرانی خود توانست به برتری ۶ بر 2 دست پیدا 
کند که در پنج هفته گذشته لیگ اردیویسه مجموعا  هفت گل به ثمر رسانده بود.
او حاال با این چهار گل که توانست در 30 دقیقه به ثمر رساند خود را به رده سوم 

بهترین گلزنان لیگ هلند رساند.

منهای فوتبال

خبر

پایان  نام نویسی انتخابات فدراسیون والیبال
ثبت نام داورزنی بدون استعفا 

ورزش: در پایان نام نویسی کاندیداهای ریاســت فدراسیون والیبال، 
محمدرضا داورزنی و بهنام محمودی با حضور در محل فدراسیون، اقدام به 
نام نویسی کردند. همچنین افشین داوری سرپرست فدراسیون والیبال با 
استعفا از سمت خود، اقدام به ثبت نام در این انتخابات کرد. جالب اینجاست 
که افشین داوری با ثبت نام در انتخابات در حالی از سمت سرپرستی استعفا 
کرده که تهران میزبان مسابقات قهرمانی آسیا است. مازیار ناظمی، مدیر 
روابط عمومی وزارت ورزش درباره ثبت نام محمدرضا داورزنی در انتخابات 
فدراسیون والیبال گفت : ثبت نام ایشــان در انتخابات، خللی در ادامه 

مسئولیت آقای داورزنی بعنوان معاون قهرمانی ایجاد نمی کند.

کشتی قهرمانی جهان؛عبدولی چراغ اول را 
روشن کرد

ورزش: نماینده وزن 82 کیلوگرم کشورمان با پیروزی در دیدار رده بندی 
رقابت های چهاروزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی جهان به مدال برنز 
رسید. در ادامه رقابت های کشــتی فرنگی قهرمانی جهان و گزینشی 
المپیک که از صبح شنبه در چهار وزن اول آغاز شده است، دو نماینده 
کشورمان در اوزان ۶3 و 82 کیلوگرم موفق به حضور در دیدار رده بندی 
شدند که سعید عبدولی در 82 کیلوگرم با پیروزی در دیدار رده بندی مقابل 
حریف اوکراینی موفق به کسب مدال برنز شد. عبدولی در دیدار رده بندی 
با نتیجه 7 بر صفر از سد یوری شکریوبا از اوکراین گذشت و نخستین مدال 

را برای کشورمان به ارمغان آورد.

ایران 1 - استرالیا 3 
شوک کانگوروها به تیم کوالکوویچ!

ورزش: تیم ملی والیبال ایران مقابل استرالیا غافلگیر شد و با نتیجه 3 
بر یک شکست خورد تا به عنوان تیم دوم صعود کند. تیم ملی والیبال 
ایران که با توجه به میزبانی در تهران از شانس باالیی برای قهرمانی 
در مسابقات آسیایی برخوردار است، دیروز در سومین بازی خود به 
مصاف استرالیا رفت.شاگردان کوالکوویچ که در دو بازی نخست خود 
توانستند سریالنکا و قطر را شکســت دهند، دیروز به مصاف جدی 
ترین حریف خود رفتند. کانگوروها هم با دو برد مثل ایران به دنبال 
صدرنشینی در این گروه بودند. تیم ملی کشــورمان که در حضور 
تماشاگران بسیار امیدوار به پیروزی در این دیدار بود اما دور از انتظار 
ظاهر شــد تا در نهایت با نتیجه 3 بر یک این بازی حساس و جدال 
صدرنشینی را به استرالیا واگذارکند. کانگوروها با این نتیجه با سه برد 
در صدر این گروه قرار گرفتند و ایران به عنوان تیم دوم به مرحله دوم 
صعود کرد.ایران در مرحله بعدی باید با تیم های هند و چین روبه رو 
شود و در صورت کسب دو پیروزی می تواند به نیمه نهایی صعود کند.

جزئیات پرداخت حقوق
 به سهمیه داران المپیک

ورزش: مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت ورزش و جوانان جزئیات پرداخت 
حقوق به ورزشکارانی را که سهمیه المپیک کسب کرده اند، تشریح و اعالم 
کرد. بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته از مهرماه سال جاری پرداخت ها 
آغاز می شود و به زودی جزئیات کامل نحوه پرداخت ها در ستاد بازی های 
آسیایی تعیین و مصوب خواهد شد. علی رغبتی گفت: منتظر هستیم تا 
حدودی سهمیه ها مشخص شود و از زمانی که وعده داده ایم پرداخت ها به 

فدراسیون ها انجام می شود تا در اختیار ورزشکاران قرار گیرد.

ورزش:  بعد از اعالم محرومیت بیرانونــد این خبر روی برخی 
خبرگزاری ها و سایت ها قرار گرفت که بیرانوند اعالم کرده است 
که :» از فوتبال ایران خداحافظی می کنم و همین االن می خواهم 

موبایلم را خاموش کنم و به شهرستان بروم.«
این خبر که خیلی زود در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت با 
واکنش وکیل این بازیکن مواجه شده است. مصطفی سلیمانی که 
همراه بیرانوند در جلسه کمیته انضباطی حاضر بود ضمن تکذیب 
خبر خداحافظی بیرانوند گفت:» از کسانی که این خبر را منتشر 
کرده اند شکایت می کنیم. هیچ خداحافظی در کار نبوده است و 

بیرانوند چنین حرفی را به هیچ خبرنگاری نزده است«.

چرا سه جلسه محرومیت بیرانوند اعمال نشد؟
 احکام انضباطی مربوط به دیدار جنجالی و پر حاشیه تراکتور 
- پرسپولیس اعالم شــد و در آن علیرضا بیرانوند و تماشاگران 
تراکتور هرکدام یک جلسه از همراهی تیم شان محروم شدند. در 

این میان سوالی که مطرح شده است دلیل نادیده گرفتن 3 جلسه 
محرومیت تعلیقی قبلی بیرانوند در حکم جدید اوست. عبداهلل 
سمامی، وکیل دادگســتری و عضو کمیته اخالق فدراسیون 
فوتبال، در این خصوص گفت: »بیرانوند در دیدار با تراکتور در 
هفته دوم رقابت های لیگ برتر یک تخلف انضباطی مرتکب شده 
بود که برخی اعتقاد داشتند با این تخلف باید حکم پیشین کمیته 
اخالق مبنی بر سه جلسه محرومیت تعلیقی وی، به اجرا در بیاید 
در حالی که تخلفات انضباطی با مباحث اخالقی متفاوت است. 
با توجه به اینکه تخلفات انضباطی و اخالقی در ذات با یکدیگر 
متفاوت هستند، در نتیجه تخلف انضباطی اخیر بیرانوند شامل 
حکم تعلیقی وی نمی شود و این حکم سر جای خود باقی است. 
بیرانوند هر گاه تخلف اخالقی مرتکب شود، عالوه بر رسیدگی به 
تخلف جدید، حکم سه جلسه محرومیت وی نیز اجرا می شود 
بنابراین خارج شدن این حکم از حالت تعلیق منوط به ارتکاب 

تخلف اخالقی است نه انضباطی.«

محمدرضا خزاعی: با انجام بازی هــای هفته پنجم مرحله 
مقدماتی لیگ برتــر هندبال، دوتیم نیروی زمینی شــهید 
شاملی کازرون و صنعت مس کرمان، مقتدرانه باالترین نقطه 
جداول گروه های الف و ب را از آن خــود کردند، و با توجه به 
تشکیل اردوی تیم ملی و حضور این تیم در رقابت های انتخابی 

المپیک، تیم های باشگاهی به استراحتی 45 روزه رفتند.
حساس ترین بازی گروه الف را نیروی زمینی و زاگرس برگزار 
کردند که شاگردان امین رهسپار با نتیجه نزدیک »22-20« 
پیروز شــدند تا با ثبت پنجمین پیروزی پیاپی در صدر گروه 
الف قرار گیرند.  ذوب آهن اصفهان که به میهمانی سربداران 
سبزوار رفته بود، شکست »27-2۹« دیگر را به نماینده خراسان 

تحمیل کرد تا سربداران را درهمان مکان پنجم نگه دارد.
درآخرین بازی این گروه زغال سنگ طبس با نتیجه »25-22« 

ستارگان دشتستان را از پیش رو برداشت. اما به دلیل تفاضل 
گل پایین، هم امتیاز با سربداران، در پایین ترین نقطه جدول 

باقی ماند.

مس و تداوم پیروزی ها
درگروه ب، صنعت مس کرمــان چهارمین پیروزی را مقابل 
فرازبام خائیز بدست آورد. فوالد مبارکه سپاهان، »33-2۹« 
نفت و  گازگچساران را شکست داد. در پایان دور رفت که در دو 
گروه 5 و ۶ تیمی برگزار می شود، درگروه الف، نیروی زمینی 
شهید شاملی کازرون با 10 امتیاز، ذوب آهن اصفهان با هفت  

و زاگرس اسالم آباد با ۶ امتیاز در رده اول تا سوم هستند.
در گروه ب، صنعت مس کرمان با هشت امتیاز، فوالدمبارکه 

سپاهان با ۶ امتیاز در مکان نخست و دوم هستند.

ورزش: مسابقات مسترالمپیای 201۹ با شگفتی سازی بزرگ 
هادی چوپان و کسب عنوان ســومی به همراه دریافت جایزه 
»قهرمان مردم« به پایان رســید. هادی که برای نخستین بار 
حضور در معتبرترین رویداد بدنسازی حرفه ای جهان را تجربه 
می کرد، در بخش پرورش اندام و در رقابت با بهترین بدنسازان 
حال حاضر جهان روی ســکوی ســومی قرار گرفت و تبدیل 
به نخستین بدنساز ایرانی شــد که در این مسابقات به چنین 
افتخاری دست پیدا می کند. این شگفتی در حالی رقم خورد 
که تا دو هفته پیش مشخص نبود که آیا هادی چوپان می تواند 
ویزای آمریکا را دریافت کند یا نه. ولی خوشبختانه این اتفاق 
افتاد و بدنساز سختکوش ایرانی با نمایشی کم نقص، تبدیل به 

مهم ترین اتفاق این دوره مسترالمپیا شد.

عبور از تحریم ها
هادی چوپان که به »گرگ ایرانی« مشهور شده، سال گذشته 
هم جواز حضور در مسابقات مسترالمپیا را بدست آورده بود 

اما به دلیل تحریم ها و محدودیت های دریافت ویزا، نتوانسته 
بود به آمریکا سفر کند. او که مدتی است زیرنظر هنی رامبد، 
مربی ایرانی االصل بدنسازی تمرین می کند ابتدا قصد داشت 
در بخش بدنسازان کمتر از 212 پوند )۹۶ کیلو( روی استیج 
برود که نســبت به رقابت های دســته آزاد )اوپن( اعتبار و 
اهمیت کمتری دارد. ولی هادی در یک تصمیم شــجاعانه 
از عنوان قهرمانی در دســته 212 پوند گذشت و با اینکه از 
حریفانش حدود 10 کیلو سبک تر بود به رقابت با بدنسازان 

دسته آزاد رفت.
عنوان سومی هادی چوپان در مسترالمپیا وقتی ارزشمندتر 
می شود که بدانیم بســیاری از بزرگان بدنســازی جهان در 
نخســتین تجربه المپیایی خود مقام هــای ناامیدکننده ای 
کسب کرده اند و طبق یک سنت قدیمی، مسترالمپیا به تازه 
واردها روی خوش نشان نمی دهد. اما این بدنساز سختکوش 
اهل استان فارس آن قدر خوب و بی نقص بود که داوران چاره 

ای جز قرار دادنش در جمع نفرات برتر نداشتند.

 جایزه »قهرمان مردم«
عالوه بر مقام سومی ارزشــمند گرگ ایرانی در الس وگاس، 
هادی جایزه »قهرمان مردم« را نیز به خودش اختصاص داد. این 
جایزه که از سال پیش ابداع شده، تماشاگران، محبوب ترین 

و بهترین بدنساز حاضر در مسترالمپیا را انتخاب می کنند.
وقتی رقابت هــای مقدماتــی در روز شــنبه آغاز شــد، از 
فراخوانی های داوران برای مقایســه، می شــد حدس زد که 
هادی چوپان نظر داوران را به خود جلــب کرده و بی گمان 
یکی از فینالیســت ها خواهد بود. در مرحلــه فینال هم که 
بامداد یکشنبه به وقت ایران برگزار شد، هادی رقابت نزدیک 
و نفسگیری با براندون کری و ویلیام بوناک داشت و در پایان 
باالتر از ستارگان سرشناســی مثل رولی وینکالر و دکستر 

جکسون، در جایگاه سوم ایستاد.

غایبان مطرح
در مسابقات مسترالمپیای امســال، شان رودن قهرمان دوره 
گذشته به دلیل درگیر بودن با یک پرونده قضایی اجازه شرکت 
کردن پیدا نکرد و فیل هیث، قهرمان هفت دوره این رقابت ها 
هم به دلیل مصدومیت غایب بود. ممدوح الصبیا بدنساز مصری 
ساکن کویت که به »بیگ رامی« مشهور است هم در این دوره 

نتوانست جواز حضور در مسترالمپیا را بدست بیاورد.

هادی چوپان؛ شگفتی بزرگ مسترالمپیای 2019

»گرگ ایرانی« جایزه »قهرمان مردم« را برد

پاسخ معاون سیما به قطع بازی شهرخودرو 
ورزش: تیم فوتبال شــهرخودرو مشهد شامگاه شــنبه، ساعت 1۹ در 
ورزشــگاه بنیان دیزل تبریز، با تیم ماشین سازی تبریز بازی داشت.این 
بازی که برد یک بر صفر شــهرخودرو را به دنبال داشت، به صورت زنده 
از شبکه استانی خراسان رضوی پخش شد اما از دقیقه 88،  بازی قطع و 
پیام  بازرگانی جایگزین آن شد.مهدی شریفی، معاون سیمای خراسان 
رضوی در گفت وگو با خبرنگار مهر، در خصوص قطع بازی شهرخودرو 
و ماشین سازی تبریز، اظهار کرد: قاعدتا ما تعهدی به بازی خارج از خانه 
نداریم و در مواقعی براساس کنداکتور و جذب مخاطب، تصمیم می گیریم 
که برخی از بازی های خارج از خانه را پخش کنیم  و بر اساس دستورعمل، 
صرفاً بازی های لیگ برتر که در استان برگزار می شود را پخش می کنیم. 

بازی های خارج از خانه موظفی نیست و جنبه حمایتی دارد.

      صفحه 10

آگهی مزایده الف _ ب - 115 - 98 )نوبت اول(
مزایده عمومی اجاره مجموعه فرهنگی ورزشی آب منطقه ای گیالن

 ش��رکت س��هامی آب منطقه ای گیالن در نظر دارد اجاره مجموعه فرهنگی ورزش��ی خود را واقع در رش��ت - میدان نیروی 
دریایی - ابتدای خیابان امام علی )ع( تا پایان س��ال 1400 بر مبنای قیمت پایه کارشناس��ی اخذ ش��ده از کانون کارشناسان 
رسمی دادگستری به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 5098001076000002  در 

قالب فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید .
کلیه مراحل برگزاری فراخوان مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی ) ستادیران( به آدرس   www.setadiran.ir انجام خواهد شد . 
الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ، مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 
در مزایده محقق س��ازند . به پیش��نهادهای واصله خارج از سازمان تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر 

واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
نام و نشانی دستگاه مزایده گذار : شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن - رشت بلوار امام خمینی ، تلفن  013-33669021

شرایط کلی مزایده : 
موضوع مزایده : اجاره مجموعه فرهنگی ورزش��ی ش��رکت س��هامی آب منطقه ای گیالن واقع در رش��ت _ میدان نیروی دریایی - ابتدای خیابان                 

امام علی )ع( تا پایان 1400 بر مبنای قیمت پایه کارشناسی اخذ شده از کانون کارشناس رسمی دادگستری بشرح جدول ذیل : 
تضمین شرکت در مزایده ) به ریال( قیمت پایه ماهیانه سال 1398 ) به ریال(مورد اجاره 

709/995/000 357/500/000   ریالمجموعه فرهنگی ورزشی آب منطقه ای گیالن
مالک تعیین برنده باالترین قیمت پیشنهادی می باشد.

به پیشنهادهای پایین تر از قیمت های پایه اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تضمی��ن ش��رکت در مزایده به مبل��غ 709/995/000  ریال منحصرا بصورت ضمانتنامه بانکی بوده و حداقل م��دت اعتبار از زمان برگزاری مزایده              

می بایست به مدت سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
** مطابق قوانین و مقررات موضوع مبلغ مالیات برارزش افزوده نیز بر عهده برنده مزایده بوده و می بایست به حساب مربوط واریز گردد.

** هزینه های کارشناسی و هزینه آگهی های مربوط به این مزایده بر عهده برنده مزایده می باشد .

روش دریافت وجه : بر اساس شرایط مندرج در اسناد مزایده 
زمان بازدید : متقاضیان می توانند از تاریخ 98/6/26  لغایت 98/7/4  همه روزه به اس��تثناء روزهای جمعه و تعطیالت رس��می در ساعات اداری 

از ساعت 8 صبح لغایت 15 با هماهنگی امور تدارکات و خدمات پشتیبانی نسبت به بازدید اقدام نمایند .
شرایط کلی شرکت کنندگان : شرکت کنندگان باید به سن قانونی انجام معامله رسیده و منع قانونی برای انجام معامله نداشته باشند .

تاریخ ، مهلت و محل دریافت اس��ناد مزایده از طریق س��امانه : متقاضیان می توانند از س��اعت 10 صبح روز س��ه ش��نبه مورخه 98/6/26  لغایت 
س��اعت 10 صبح روز پنج ش��نبه مورخه 98/7/4 با واریز مبلغ 400/000 ریال به حس��اب ش��ماره  IR 510100004001109304019854   بنام تمرکز 
وجوه نزد بانک مرکزی با شناس��ه واریز 361109352218500631000037226316  و همزمان از طریق مراجعه به س��امانه س��تاد ایران به آدرس                               

www.setadiran.ir برای دانلود اسناد مزایده اقدام نمایند . 
تاری��خ مهلت ، محل تحویل و تاریخ بازگش��ایی اس��ناد مزایده : مزایده گران می بایس��ت اس��ناد مزای��ده را تکمیل و ضمن بارگذاری کلیه اس��ناد 
مزای��ده در س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت تا س��اعت 10 صب��ح روز دوش��نبه مورخ��ه 98/7/15  اقدام نموده و نس��بت به ارس��ال پاکات                                                           
الک و مهر ش��ده الف ) اصل تضمین ش��رکت در مزایده ( و پاکت ب ) اس��ناد مزایده ( نیز در مهلت مقرر تعیین ش��ده به دبیرخانه مرکزی ش��رکت 
س��هامی آب منطقه ای گیالن واقع در رش��ت - بلوار امام خمینی )ره( اقدام و رسید دریافت دارند پیشنهاد های واصله راس ساعت 10 صبح روز 

سه شنبه مورخه 98/7/16 در کمسیون مزایده بازگشایی می گردد. 
حضوریک نفر نماینده از طرف هریک از پیشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پاکت ج  پیشنهاد ها با ارائه معرفی نامه مجاز می باشد .

مدت اعتبار پیشنهادات : 180 روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهاد می باشد.
-سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است .

- شرکت افراد حقیقی و حقوقی به استثناء کارکنان دولت بالمانع است.
متقاضیان می توانند برای کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تماس 01333660913  تماس حاصل نموده و یا به س��ایت های ذیل مراجعه نمایند . 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : تلفن مرکز راهبردی و پشتیبانی 41934-021  می باشد.
WWW.GLRW.IR  آدرس اینترنتی شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن

iets.mporg.ir  : آدرس اینترنتی پایگاه ملی اطالع رسانی
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1398/06/25

تاریخ انتشار نوبت دوم : پنجشنبه 1398/06/28
شرکات سهامی آب منطقه ای گیالن
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وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــتاره جهانبخش يگانه داراى شماره شناسنامه 4529699935 شرح دادخواست به  خانم س
كالسه  1/102/98م از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان مرحوم عليرضا زاهدى پور به شماره شناسنامه 5819711858 در تاريخ98/6/1در 

اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
ــواز  نام پدر محمد  ــه كدملى 4529699935 صادره از ح1 ارك ــتاره جهانبخش يگان 1- س

جعفر همسر متوفى
ــدر عليرضا                        ــواز نام پ ــادره از ح1 ارك ــى 4520004551 ص ــور  كدمل ــدى پ ــال زاه 2- لي

فرزند متوفى
ــدر عليرضا                        ــواز نام پ ــادره از ح1 ارك ــى 5810009158 ص ــور  كدمل ــدى پ ــرا زاه 3- زه

فرزند متوفى
ــدر عليرضا                      ــادره از ح1 اركواز نام پ ــى 5810053025 ص ــور  كدمل ــدى پ ــه زاه 4-فاطم

فرزند متوفى
ــدر عليرضا                         ــادره از ح1 اركواز نام پ ــى 5810089951 ص ــور  كدمل ــدى پ ــد زاه 5-مجي

فرزند متوفى
ــدر عليرضا                       ــادره از ح2مهران نام پ ــى 5819948181 ص ــور  كدمل ــدى پ ــداهللا زاه 6-عب

فرزند متوفى
ــدر عليرضا                     ــادره از ح1 اركواز نام پ ــى 5810116892 ص ــور  كدمل ــدى پ ــعود زاه 7-مس

فرزند متوفى
ــى مى نمايد تا  ــور را در يك نوبت آگه ــت مزب ــريفات مقدماتى درخواس ــك با انجام تش اين
ــد از تاريخ نشر نخستين  ــى كه اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باش هركس

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.9807792
رئيس شعبه اول مجتمع شوراى حل اختالف دادگسترى شهرستان ملكشاهى

 على پاشا صيادى

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه:139804006228000119/1(9800126)
ــماره ملى  ــنامه 54 وش ــماره شناس ــد قدير به ش ــم زاده فرزن ــعيد قاس ــه س ــيله ب بدينوس
ــه 139804006228000119/1  ــد 1345/3/6 بدهكار پرونده كالس 0829320601 متول
ــناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه  ــمى مشهد ش ــناد رس كه برابر اعالم اداره اجراى اس
ــهد بين شما و فريبا شاهدى تعداد  ــند ازدواج 12721-73/9/1 دفتر ازدواج 18 مش برابر س
ــت عدد سكه تمام بهار آزادى بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار  دويس
درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين 
ــد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ  اجراءمطرح مى باش

ــوب است فقط يك نوبت  ــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محس مى گردد از تاريخ انتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در  ــر مى گردد ظرف مدت ده روز نس در روزنامه منتش
ــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب  غير اين صورت بدون انتش

خواهد شد.9807795
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى درگز

ناصر حسن زاده

شماره : 303/98/2941     تاريخ : 06/23/ 1398
آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

حوزه ثبتى شهرستان فردوس
ــه قانون تعيين تلكيف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى  ــتور موارد يك و س نظر به دس
ــى كه در هيئت مندرج در  ــمى و ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالك ــند رس فاقد س
ــهر فردوس مورد رسيدگى و راى آن  ــناد و امالك ش ــتقر در اداره ثبت اس قانون مذكور مس
صادر گرديده است جهت اطالع عموم به شرح ذيل اگهى مى گردد .                                                                                                       
ــاختمان مسكونى ، به مساحت  ــى زاده فرزند قربان ، ششدانگ يكباب س ــجاد بخش آقاى س
ــن از پالك 9919 فرعى از 1ـ   ــماره پالك 9843 فرعى و همچني ــر مربع از ش 301/66 مت
ــركت تعاونى مسكن بسيجيان ـ مكان وقوع  ــده از ش اصلى بخش يك فردوس خريدارى ش

ملك شهرستان فردوس شهرك بسيجيان ـ خيابان طالئيه 
ــند  ــاختمان هاى فاقد س ــه موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س ب
رسمى اين آگهى  نسبت  به امالك فوق الذكر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود 
ــبت  به آراء صادره اعتراضى داشته باشند بايد از  ــخاص ذى نفع ,  نس لذا  درصورتى كه اش
ــراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و  ــار اولين آگهى ظرف مهلت دو ماه اعت تاريخ انتش
ــيد اخذ نمايند،معترضين بايد از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت يك ماه   رس
,مبادرت به تقديم دادخواست در دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست را 
به اداره ثبت فردوس تحويل دهند،در اين صورت اقدامات ثبت ،موكول به ارائه حكم قطعى 
ــت مقرر قانونى واصل نگردديا معترض  ــد بود  ،در صورتى كه اعتراضى در مهل دادگاه خواه
ــد،اداره ثبت برابر مقررات  ــى محل را ارائه نكن ــت به دادگاه عموم ــى تقديم دادخواس ،گواه
ــند مالكيت مينمايد و صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر  مربوطه مبادرت به صدور س

به دادگاه نيست . 9807779
تاريخ انتشار نوبت اول:   25/ 1398/06
تاريخ انتشار نوبت دوم :  1398/07/09

 حسن رضا ندائى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان  فردوس

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ( ﹡﹢︋️ اول ) ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ آزاد ﹝︊︐﹊︣ان ﹝﹫︓︀ق ︑﹢س  ︋﹥ 
︫﹞︀ره ︔︊️ : ٣٠٤٠٦     ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر:١٣٩٨/٦/٢٥ 

﹝﹫︓︀ق  ﹝︊︐﹊︣ان  آزاد   ﹟﹊︧﹞ ︑︺︀و﹡﹩   ️﹋︫︣  ( اول   ️︋﹢﹡  ) ا﹜︺︀ده  ﹁﹢ق  ︋︴﹢ر  ︻︀دی   ﹩﹞﹢﹝︻  ︹﹝︖﹞  ﹤︧﹚︗
 ،︪︡﹞ در  وا﹇︹  ︑︺︀و﹡﹩   ️﹋︫︣ د﹁︐︣   ﹏﹞در  ١٣٩٨/٧/١٧ ﹝﹢رخ  ︀ر︫﹠︊﹥   ︊︮  ١٠  ️︻︀︨ در  ︑﹢س 
ا︻︱︀ء   ﹤﹫﹚﹋ از  ︫﹢د.  ︋︣﹎︤ار﹝﹩   ٨  ︡وا  ،  ︿﹊﹝﹨  ﹤﹆︊︵  ، آ١٠  ︨︀︠︐﹞︀ن   ،  ٦ ︎﹑ك   ،  ١٩ آزادی  ︠﹫︀︋︀ن 
ر︨︀﹡﹠︡.  ﹜︋ ︱﹢ر   ﹤︧﹚︗  ﹟ا در   ︣ز ﹝﹢︲﹢︻︀ت   ﹤︋  ️︊︧﹡  ﹜﹫﹝︭︑ ا︑︀ذ   ️︗ ︫﹢د   ﹩﹞  ︀︲︀﹆︑ ﹝︐︣م 

ا︻︱︀ء  ﹝︐︣﹝﹩ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن ︱﹢ر آ﹡︀ در ︗﹙︧﹥ ﹝﹆︡ور ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹅ رأی ︠﹢د را ︋﹥ ﹝﹢︗︉ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹋︐︊﹩ 
 ﹢︱︻ ︣﹫︾ ︬︫ ︣﹨ ︡ا﹋︓︣ ︨﹥ رأی و ﹢︱︻ ︣﹨ ﹩︐﹛︀﹋رت ︑︺︡اد آراء و﹢︮ ﹟در ا ﹤﹋ ︡﹠︀﹝﹡ ل﹢﹞ ︣ی﹍︣د د﹁ ﹤︋

︑﹠ ︀﹉ رأی ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
ا︻︱︀ی ﹝︐﹆︀︲﹩ ا︻︴︀ء ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه و﹋﹫﹏ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︠﹢د ︀︋︡ از ︨︀︻️  ٩  ︑︀ ١١ ﹝﹢رخ ٩٨/٧/١٠  ︋﹥ ﹝﹏ د﹁︐︣ 
︫︣﹋️ ﹝︣ا︗︺﹥ ︑︀ ︎︦ از ︑︃﹫︡ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︤︋﹢ر ︑﹢︨︳ ﹝﹆︀م ﹝︖︀ز ، ور﹇﹥ ورود ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︋︣ای ﹁︣د ﹡﹞︀﹠︡ه ︮︀در 

﹎︣دد.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :  

. ٩٧ ️︀︽﹛ ︀ی ٩٣﹛︀︨ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑ر﹢︮ ︉﹢︭︑ و ﹡︀︸︣ ︑︭﹀﹫﹥      ٢-︵︣ح و ﹤﹫﹀︭︑ ️﹫﹨ ١-ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش
٣-︵︣ح و ︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︎﹫︪﹠︀دی ︨︀ل ٩٨ .      ٤-︑﹞︡︡ ﹝︡ت ︑︭﹀﹫﹥ 

٥-( ︑︣﹝﹫﹛ ا︻︱︀ی ﹨﹫️ ︑︭﹀﹫﹥ ) ا﹡︐︀ب ﹫﹨ ﹢︱︻ ︣﹀﹡ ﹉️ ︑︭﹀﹫﹥ و ︑﹞︡︡ ﹝︡ت ﹨﹫️ ︑︭﹀﹫﹥ در ︮﹢رت ︻︡م 
︑﹞︡︡ ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ی ︗﹫﹨ ︡︡️ ︑︭﹀﹫﹥ .        ٦-ا﹡︐︀ب ﹡︀︸︣ ︑︭﹀﹫﹥    

️﹋︫︣ ︣﹞ ︣ه و︡﹞ ️﹫﹨ ا﹝︱︀ء 

/ع
۹۸
۰۷
۸۰
۱

/ع
۹۸
۰۷
۷۷
۰

آگهى مناقصه عمومى (خريد و نصب پله برقى پاركينگ آزادى)
︨ــ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری ︫︣دار︀ی ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در﹡︷︣ دارد، ︻﹞﹙﹫︀ت ︣︠︡ و 
﹡︭︉ ︎﹙﹥ ︋︣﹇﹩ ︎︀ر﹋﹫﹠﹌ آزادی در ︫ــ︣ ﹝︪ــ︡ را ﹝︴︀︋﹅ ا︨ــ﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥ از 

︣ا︳ وا﹎︢ار ﹋﹠︡.  ︫﹟︡︗وا  ﹤  ︋﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵
 ︀ ︀﹋︀ت︋  ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د و ︑﹢ــ﹏︎  ﹜ــ︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن︫ 
ــ︀︻︀ت اداری                                   ﹨﹞︣اه دا︫ــ︐﹟ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝ــ﹥، ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر﹞ ﹜﹊ ︣﹝︀ه، ﹨﹞﹥ روزه در︨ 
 ︡﹫ ﹫︣وزی، ﹝﹫︡ان︫  ﹙﹢ار︎   ︋،︪︡﹞ ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری وا﹇︹ در ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︨  از ٧:٣٠ ا﹜١۴﹩︋ 

︻﹙﹩ ﹝︡وی، ﹡︊︩ د﹐وران ٧ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹠︡.

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه(﹡﹢︋️ اول)
︣ی و ﹁︣آورده   ︫﹏︾︀︪﹞ ﹩﹨︡﹡︀﹞︀ ︨︀ز﹝︀ن︨ 
﹨︀ی ﹋︪ــ︀ورزی ︫ــ︣داری ︨ــ︊︤وار در ﹡︷︣ 
 ﹤دارد ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ وا﹎ــ︢اری ︾︣﹁ــ﹥١١ ︋︀زار
︫ــ︺﹫︉(ع)و ︾︣﹁﹥ ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن ︫ــ︡ا، از 
︵︣ــ﹅ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊ــ﹩ و ︋︀ ﹇﹫﹞️ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ 
︋︣ای ﹝ــ︡ت دو ︨ــ︀ل ︋︭﹢رت ر﹨ــ﹟ و ا︗︀ره 
ا﹇ــ︡ام ﹡﹞︀︡.﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن وا︗︫︡ــ︣ا︳ ﹝ــ﹩ 
︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︣ای ﹋︧ــ︉ ا︵﹑ع ︋﹫︪︐︣︋﹥ ︨︀︠︐﹞︀ن 
اداری ︨ــ︀ز﹝︀ن ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی-

︀رک  ــ︣﹇﹩︎  ︨ــ︊︤وار-﹝﹫︡ان ﹋︀ر﹎︣-︲﹙ــ︹︫ 
︗︀﹡︊ــ︀زان ﹝︣ا︗︺ــ﹥ و ︀ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی 
︀︮ــ﹏  ︑﹞ــ︀س   ۴۴٢٩١١۴١-۴۴٢٩١٣١١
﹡﹞︀﹠︡.آ﹢︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠﹏ ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ ︋﹥ 
د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︑︀ ︀︎︀ن و﹇ــ️ اداری روز 
︋︀︫︡.︎﹫︪ــ﹠︀دات  ︫ــ﹠︊﹥١٣٩٨/٠٧/١٣﹝﹩ 
﹊︪ــ﹠︊﹥١٣٩٨/٠٧/١۴رأس  روز  وا︮﹙ــ﹥ 

︀ز﹎︀︪﹩ ﹝﹩ ﹎︣دد.  ︋︊︮٨ ️︻︀︨
ا︧︀ن ا﹝︀﹝﹩

︣ی و   ︫﹏︾︀︪﹞ ﹩﹨︡﹡︀﹞︀ ︀ز﹝︀ن︨   ︨︦﹫ر 
﹁︣آورده ﹨︀ی ﹋︪︀ورزی  /ع

۹۸
۰۷
۸۰
۴
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فرهنگ و هنر

خبر

پيشنهاد روز

شهاب حسينى با «مست عشق»
جلو دوربين حسن فتحى مى رود

فيلم  فتحــى  حســن 
سينمايى «مست عشق» 
را با بازى شهاب حسينى در تركيه 
مى ســازد. فيلمبردارى اين فيلم 
كارگردانى حسن  به  ســينمايى 
فتحى كه توليد مشــتركى ميان 

ايران و تركيه اســت، به زودى آغاز مى شود. فيلم برشــى از زندگى موالنا 
جالل الدين محمد بلخى و شمس تبريزى را روايت مى كند و فيلم نامه اين 
فيلم را فرهاد توحيدى و حســن فتحى نوشته اند. شهاب حسينى به عنوان 
نخستين بازيگر ايرانى فيلم، نقش شمس تبريزى را بازى خواهد كرد. ساير 
بازيگران و عوامل فيلم نيز تركيبى از سينماگران سرشناس تركيه اى و ايرانى 
خواهند بود. تمامى صحنه هاى فيلم در تركيه فيلمبردارى مى شود و شهر 
قونيه در زمانه حيات موالنا بازسازى خواهد شد. تهيه كننده «مست عشق» 

مهران برومند است و فيلم از دو سرمايه گذار ايرانى و تركيه اى بهره مى برد.
مجوزهاى الزم از كشور تركيه گرفته شده و «مست عشق» پس از اخذ پروانه 

ساخت از ايران، كليد خواهد خورد.

محوطه تئاتر شهر پاتوق دائمى نمايش هاى خيابانى 
مى شود

فارس: مدير كانون تئاتر خيابانى 
اداره كل هنرهــاى نمايشــى از 
تشكيل كارگروهى براى ساماندهى 
و برنامه ريزى اجراهاى خيابانى در 

محوطه تئاتر شهر خبر داد.
ســامان خليليان گفت: در حال 

برگزارى جلســاتى بين اداره كل هنرهاى نمايشى و شهردارى منطقه 11 
تهران هســتيم و اقدامات اوليه براى ايجاد كارگروه اجراهاى مداوم خيابانى 
در محوطه تئاتر شهر انجام شده است. وى در ادامه افزود: اين كارگروه پس 
از جلساتى كه شهرام كرمى و مهندس آباديان با هم داشتند، مصوب شد و 
براى ساماندهى و برنامه ريزى اجراهاى خيابانى به صورت رسمى و مداوم براى 
جريان تئاتر خيابانى انجام شد. نخستين جلسات كارگروه هم چند هفته قبل 
تشكيل شد، همين چند روز پيش هم باز جلسه داشتيم و جدول شكلى و 
فرمى اجراها را به تناسب تقويم تا ايام نوروز تدوين كرديم. خليليان در بخش 
ديگرى از صحبت هايش درباره برنامه هاى تئاتر خيابانى در نيمه دوم ســال 
اظهار كرد: ما يك برنامه اى را هم به صورت مشترك با اداره كل وزارت ارشاد 
خوزستان براى اربعين ترتيب داديم كه فراخوان آن هم چند روز پيش تدوين 
و منتشر شد. قرار است اين ويژه برنامه ها در ايام اربعين در مرز چزابه انجام 
شود. وى همچنين افزود: جشنواره چتر زندگى يزد نيز فراخوان خود را منتشر 
كرده و سومين دوره تئاتر خيابانى به صورت سراسرى در يزد برگزار مى شود. 
يك جشنواره ديگر نيز با همكارى اداره كل ارشاد سيستان و بلوچستان براى 
تئاتر ترتيب داده شــده كه دستور نهايى آن هم فراخوان شده و احتماالً به 
زودى منتشر مى شود. اين جشنواره با محوريت مرز و پاسدارى از حريم امنيت 
و مرزها خواهد بود. خليليان درباره ويژه برنامه اى كه از ابتداى محرم در پارك 
آب و آتش و در قالب نمايش هاى خيابانى در حال برگزارى است، گفت: اين 
هم برنامه مشترك تئاتر خيابانى و تپه هاى عباس آباد بوده كه در مدت يك 
ماه در حال برگزارى در سه نقطه از پارك آب و آتش است. موضوع اجراها هم 
مباحث مذهبى، دينى و دفاع مقدسى است كه تا هفته دفاع مقدس و پس از 

آن هم ادامه خواهد داشت.
وى اظهار كرد: اين برنامه هاى نمايشى هر چهارشنبه توسط سه گروه نمايشى 
تهرانى و شهرستانى با محوريت مباحث مذهبى، حوزه عاشورا و دفاع مقدس، 
تعزيه و... برپا مى شود و فعالً نيز ادامه خواهد داشت. اين نمايش ها تنها براى 

گروه هاى تهرانى نيست بلكه گروه هاى استانى نيز در آن شركت كرده اند.

نيك عامل  فاطمه  هنر/  و  فرهنگ   
22  دى مــاه 97 ويدئوى كوتاهــى با اين تيتر 
از شــهر اميديه در استان خوزســتان همه را 
شــوكه كرد:«حمله ناجوانمردانــه مأموران به 
خانه جانباز مدافع حرم با دســتور دادســتان 
وقــت شــهر اميديــه» و مســتند «اميدى هِ» 
روايتى است از پشــت پرده  آن اتفاق كه هنوز 
براى همه مبهم اســت. بنا بر گفته سازندگان 
اين اثر، تصويربردارى اين مســتند از بهمن ماه 
97 آغاز شــد و به  مدت ســه ماه ادامه يافت. 
عنوان مســتند به روايتــى از تاريخچه و وجه 
تســميه اين شــهر در زبان محلى برمى گردد. 
همزمــان با اكران مردمى  مســتند «اميدى هِ» 
سيدمحمدحسين حسينى، تهيه كننده اين اثر 
در گفت وگو با قدس در خصوص انگيزه ساخت 
اين مســتند با اشاره به فيلمى  كه در اواخر دى 
ماه سال گذشته در فضاى مجازى منتشر شده 
بود، گفت: يك فيلــم  در اواخر دى ماه 97 در 
فضاى مجازى با تيترهاى عجيب و غريب تحت 
اين عنوان كه افراد ناشناس به خانه يك جانباز 
مدافع حرم حمله كرده اند، منتشر شد. اين خبر 
در رســانه هاى مختلف و همچنين شبكه هاى 
اجتماعى به ســرعت منتشــر شــد و خبرش 
همه جا پيچيد و پرسش هاى بسيارى ايجاد كرد. 
بــه اين دليل كه آن زمان اصل ماجرا مبهم بود 
و به عنوان يك بيننده پرسش هاى زيادى براى 
شما شكل مى گرفت مانند اينكه اين جانباز چه 
كســى بود؟ اين افراد چه كسانى هستند كه 6 
صبح به خانه او ريخته اند؟ آيا جرمى كرده است 
يا نه؟ و مبهم بود كه اصًال ماجرا راســت است 
يا دروغ و اين تيترها چه هســتند و اينكه چه 
اتفاقى براى اين فرد افتاده اســت؟ اين ابهام ها 
موجب شــد كه در مورد اين فيلم و فردى كه 
مدعى بود جانباز مدافع حرم است و علت ماجرا 
تحقيقاتى صورت بگيرد. همين تحقيقات، كار 
را شــروع كرد. در ابتدا بنا بود كه فيلم كوتاهى 
ساخته شود و به اين ابهام ها پاسخ داده شود اما 
كمى  كه كار پيش رفت متوجه شــديم كه اين 
ماجرا ظرفيت بيشــترى دارد و مى توان درباره 
آنچه پيش آمده و علل وقوع آن، مستند بلندى 

ساخت.

 اين مستند موجب شد رسانه ها 
قدرى به اين موضوع توجه كنند

وى با توجه به شروع اكران مردمى  اين مستند 
عنوان كرد: بهتر است با توجه به شروع اكران 
فيلم خيلى در مورد جزئيات اثر صحبت نكنيم. 
ما مى خواهيم ابهام براى مخاطب باقى بماند و 
نســبت به پشت پرده اين ماجرا كنجكاو باشد 
اما با تحقيق در مورد آن جانباز مدافع حرم ما 
به يكسرى از بچه هاى مسجدى و حزب اللهى 

شهر اميديه رسيديم. 
آن هــا براى پيگيــرى مطالباتشــان از طريق 
سازوكار انتخابات وارد شوراى شهر شده بودند 
و پيگيــرى يكســرى از زمين خوارى ها را كه 
در دوره هاى پيشــين اتفاق افتاده بود، شروع 
كردند و به برخى تخلف ها  رسيدند كه در آن ها 
چند نفر از مسئوالن شهر هم دست داشته اند. 
در گيرودار اين مسئله و پيگيرى اين تخلفات 
اتفاقاتى در شهر اميديه مى افتد كه در حقيقت 

مستند ما به آن ها مى پردازد. 

حســينى در پاســخ به اين پرســش كه آيا با 
ساخت اين مستند به نتايجى هم در خصوص 
حل مشكالت اين افراد رسيده اند يا نه، گفت: 
متأســفانه در زمان پيگيرى اين تخلفات براى 
افراد درگير در اين مطالبات پرونده سازى هاى 
بســيارى انجام شــده بود كــه همچنان هم 
درجريان هستند. اين افراد بسيار از اين جهت 
در فشــار بودند. ســاخت اين مستند موجب 
شــد كه رســانه ها قدرى به اين موضوع توجه 
كنند و با خبردارشــدن رسانه ها و ادامه يافتن 
اكران هاى مردمى  ان شاءاهللا فشار وارد شده بر 
اين افراد كمتر شــده و آن ها بتوانند راحت تر 

مطالباتشان را پيگيرى كنند. 

 مردم پشتيبان اين جوان ها بودند
ايــن تهيه كننده در ادامه بــا قابل توجه بودن 
اتفاقــى كه در شــهر اميديه رخ داده اســت، 

اظهار كرد: در اين مســتند ســعى ما بر اين 
بود كه كار اين دوســتان به عنوان يك الگوى 

عدالت خواهى ارائه شود. 
بچه هاى اميديــه كار جالــب و خاصى انجام 
داده انــد، هرچنــد برايشــان هزينه هايى هم 
همراه داشــته اما در حقيقت بــه عنوان يك 
الگو مى تواند براى ساير افرادى كه مى خواهند 
دســت به مطالبه و عدالت طلبى بزنند، مطرح 

شــود. هر چند از طرف ديگر ما به دنبال اين 
هستيم كه با رســانه اى كردن اين موضوع به 
كم شــدن فشارها بر اين دوستان كمك كنيم 
و بتوانيم جلو پرونده ســازى هايى كه براى اين 

افراد شده را بگيريم. 
حســينى با اشــاره بــه نام گذارى مســتند 
«اميــدى ه» ادامه مى دهد: اينكه ما نام اين اثر 
را «اميدى ه» گذاشتيم با اينكه وجه تسميه اى 
از شهر است اما از طرفى مى خواستيم به الگو 
بودن عملكرد اين جوان ها هم اشاره اى داشته 

باشيم. 
در حقيقت مى خواســتيم نشان بدهيم كه در 
شهرى كوچك بچه هاى پاكدست و حق طلب 
از طريق كارهاى دم دســتى يا شــلوغ كارى و 
بى قانونى، مطالبه گــرى را آغاز نكرده اند بلكه 
از طريــق ســازو كارهاى قانونى كارشــان را 
پيش برده اند. همچنيــن خدماتى براى مردم 

داشــته اند كه اين خدمات قابل بررسى است 
و در كنارش مقابله با فســاد هم برجسته بوده 
اســت. خوب است بدانيد كه اين افراد در شهر 

بسيار محبوب هستند.

 رسانه ها بايد در كنار مردم باشند
حســينى در پاســخ به اين پرســش كه يك 
رســانه در چنيــن اتفاقات مشــابه اى تا چه 
اندازه مى تواند در كنار مردم به عدالت خواهى 
بپردازد، عنوان كرد: مسئله اصلى اين گروه اين 
است كه رسانه هاى اصلى كنار اين گروه نبوده 

و به آن ها نپرداخته اند. 
اكنون بــه بهانه مســتند خبرهايى منتشــر 
مى شود اما مســئله اصلى اين است كه رسانه 
به ســراغ بچه هاى اميديه نرفتــه و اين ماجرا 
را پيگيرى نكردنــد. مى توان گفت علت اصلى 
آزار ديدن ايــن بچه ها تا حــدودى به خاطر 
عدم حضــور رســانه ها در اين جريــان بوده 
است. رسانه ها پشــت اين ها نبودند، در حالى 
كه مردم شهر همه اين بچه ها را دوست دارند 
و پشــتيبان آن ها هســتند كه مقابل فســاد 
ايستاده اند. رسانه هاى اصلى يا بى خبر بوده اند 
يا اعتماد نداشــته اند يا ماجرا برايشان اهميت 
چندانى نداشته است. شايد اگر آن فيلم كوتاه 
در شــبكه هاى اجتماعى منتشر نمى شد، هيچ 
كس از داســتان شــهر اميديــه اطالعى پيدا 
نمى كرد. در حالى كه در شهرســتان ها ممكن 
اســت نظارت روى مســئوالن چنــدان قوى 
نباشــد، اين افراد اتفاقاً از رسانه ها مى ترسند. 
اين حرف يعنى اينكه اگر رسانه پيگير مسائل 
باشد و ورود كند، مى تواند تأثيرگذار باشد. در 
همين ماجرا از زمانى كه مسئله رسانه اى شده 
و كمى  سروصدا راه افتاده است، مى توان نقش 

مثبت رسانه را ديد.

  اميدواريم كه ساخت مستند 
نتيجه اى را هم به دنبال داشته باشد

وى در خصــوص وظيفــه رســانه در مــوارد 
اينچنينــى عنوان كرد: رســانه مى تواند با دو 
رويكرد مسئله محور و همين طور نتيجه محور 

وارد مسائل اينچنينى شود. 
همان طــور كه مــا در اين مســتند ابتدا به 
ســراغ پيگيرى چند و چون ماجــرا رفتيم و 
مى خواســتيم بدانيــم كه چه اتفاقــى افتاده 
اســت و موضوعى را طرح كرديــم اما پس از 
پايان ســاخت اثر همچنان پيگير اتفاقاتى كه 
بــراى اين بچه ها افتاده هســتيم و اميدواريم 
كه ســاخت مســتند نتيجه اى را هم به دنبال 

داشته باشد. 
پايان  در  «اميــدى ِه»  تهيه كننــده مســتند 
درخصــوص اكران اين اثر عنوان كرد: در حال 
حاضر كه اكران مردمى  اين اثر شــروع شــده 
و ســازمان ها يا مراكز فرهنگــى كه تمايل به 
اكران اين اثر را دارند مى توانند از طريق سايت 
عماريار درخواستشــان را ثبت كنند تا اين اثر 

در شهر و محله آن ها اكران شود. 
تاكنون بــراى اكران مســتند در شــهرهاى 
تبريز، قم، كاشان، مشــهد، شاهرود و سبزوار 
برنامه ريــزى شــده و بــه زودى هــم عرضه 

اينترنتى اين اثر شروع خواهد شد. 

برش

در  مستند  اكران  براى  تاكنون 
كاشان،   ، قم  تبريز،  شهرهاى 
سبزوار  و  شاهرود   ، مشهد 
برنامه ريزى شده و به زودى هم 
شروع  اثر  اين  اينترنتى  عرضه 

خواهد شد

سيدعلى كاشفى خوانسارى عنوان كرد

كتاب هاى دينى بايد در شكل گيرى هويت دينى بچه هايمان مؤثر باشند  
ايسنا: سيدعلى كاشفى خوانســارى مى گويد: هدف عمده 
كتاب هاى دينى آموزش مســتقيم اســت، آن هم نه مبانى 
دين بلكه احكام و مناســك دين كه مناسب كودكان نيست 

و برايشان موضوعيتى ندارد.
اين نويســنده ادبيات كودك و نوجوان در گفت وگو با ايسنا، 
درباره ادبيــات دينى براى كــودكان و نوجوانان اظهار كرد: 
هدف در ادبيات دينى كــودكان با ادبيات در معناى عامش 
تفاوت هايى دارد. در وهلــه اول بايد بدانيم آموزش دينى به 
عهده آثار ادبى نيســت، به  ويژه در حوزه خردسال و كودك. 
انتظارى كه ما بايد از آثار دينى داشــته باشــيم ايجاد نوعى 
پيوند، تعلق خاطر  و احســاس عاطفى اســت كه بتواند در 
شكل گيرى هويت دينى بچه هايمان مؤثر باشد. در حقيقت 
ادبيات دينى بيشتر دنبال ثبت خاطره هاى  خوب و خوشايند 
از اتفاق ها، شخصيت ها و موضوعات دينى است. اگر يك اثر 
دينى كودكانه بتواند چنين كارى را انجام بدهد، بايد بگوييم 

آن اثر موفق بوده است.

وى افزود: متأسفانه آثار دينى كه در بازار مى بينيم هدفشان 
ر ا عمدتاً آموزش مســتقيم براى كودكان قــرار داده اند آن  
هم نه آموزش اعتقــادات و مبانى دين بلكه آموزش احكام، 
مناسك و آيين ها كه براساس اصول در سنين باالتر بچه ها بايد 
مخاطب آن قرار بگيرند و برايشان موضوعيت پيدا كند. برخى 
موضوعات نه جزو پايه هاى اصلى اعتقاد و هويت دينى است 
و نه براى بچه هاى خردســال و كودك مصداق پيدا مى كند، 
بلكه مربوط به سنين باالتر است. كاشفى خوانسارى در ادامه 
خاطرنشــان كرد: به همين دليل در ادبيات دينى كودك با 
آســيب هاى جدى اى مواجه هستيم.  متأسفانه هويت دينى 
و عناصر فرهنگى دين، اعتقادات و مبانى فراموش مى شــود 
و بيشــتر به تاريخ ، رويدادها ، احكام و شخصيت ها پرداخته 
مى شود كه يك مشــكل بزرگ است و چه بسا تأثير منفى 
داشته باشد. وى بيان كرد: بايد بپذيريم ادبيات دينى كودك و 
نوجوان، مقوله اى بين رشته اى است كه نيازمند تخصص هاى 
جداگانه اى در حوزه ادبيات كودك، دين، تعليم و تربيت دينى 

و روان شناسى است.  هركسى بدون اطالع كافى و تخصص در 
اين چند حوزه براى نوشتن گام برمى دارد حتى اگر با حسن 
نيت اين كار را كرده باشد بعيد نيست به جاى اينكه ثواب ببرد 

مشمول بازخواست و عقوبت الهى بشود.
نويسنده «تاريخ ادبيات دينى كودك و نوجوان» خاطرنشان 
كرد: ما در چنين شرايطى به شدت نيازمند جريان نقد هستيم؛ 
نقدى كه منتقدانش بر حوزه هاى مختلف احاطه داشته باشند، 
اما به دليل فقدان جريان نقد در حوزه ادبيات دينى كودك و 
نوجوان و همچنين به دليل مماشات و يا آسان گيرى هايى كه 
نسبت به ادبيات دينى در بخش هاى دولتى و غيردولتى اعم 
از صدور مجوز، جشنواره و مجالت تخصصى و بخش پذيرش 
آثار ناشران مختلف شاهد هستيم، با آثارى در حوزه ادبيات 

دينى روبه روهستيم كه از نظر كيفى قابل قبول نيستند.
وى درباره كتاب سازى در حوزه ادبيات دينى براى كودكان نيز 
اظهار كرد: برخى از ناشران با انگيره هاى مالى  و بدون تخصص 
كافى و بهره  بردن از  نويســندگان و شــاعران و تصويرگران 

خبره در  اين امر، كتاب هاى متعددى را به شكل مجموعه هاى 
چندجلدى درباره پيامبران و قصه هاى قرآن و ائمه (ع) منتشر 
مى كنند كه از جنبه هاى مختلف از حد  كيفى الزم بى بهره اند 

و مورد تأييد كارشناسان نيستند.

اين «معسوميت» غلط اماليى نيست
عالقه مندان  هنــر:  و  فرهنگ 
به خواندن آثار مســتور مى توانند 
تازه ترين اثر اين نويسنده را بخوانند. 
«معســوميت» عنوان آخرين اثر 
مصطفى مستور است كه به تازگى 
توسط نشر مركز به بازار كتاب آمده 

است. مصطفى مستور، نويسنده اى است كه با نوشتن نخستين رمان خود با 
عنوان «روى ماه خدا را ببوس» عالقه مندان زيادى پيدا كرد.پس از انتشار اين 
كتاب نويسنده تازه اى به ادبيات ايران معرفى شد كه سبك خاصى داشت. 
نگاه عرفانى او به «عشــق» موجب شد عشق آسمانى كه سال ها در ادبيات 
ايران به فراموشى سپرده شده بود دوباره جان بگيرد و طرفداران زيادى پيدا 
كند. با آنكه مستور پس از «روى ماه خدا را ببوس» آثار زيادى نوشت اما اين 
رمان، به زعم بسيارى از فعاالن حوزه ادبيات داستانى،يكى از موفق ترين آثار 
داستانى اين نويسنده است. اثرى كه هم توانست مخاطب عام را جذب كند و 

هم مخاطبان خاص را با خود همراه سازد. 
 ويژگى ديگر آثار مســتور اين است كه شخصيت داستان هايش در كتاب ها 
تكرار مى شــوند. او در هر داســتان به بخشــى از ويژگى شخصيت هايش 
مى پردازد. مستور درباره تكرار شخصيت هاى داستان هايش گفته است: هر 
كتاب قطعه پازلى اســت كه مخاطب با خواندن و كنار هم گذاشــتن آن ها 
به جهان داســتانى نويسنده پى مى برد. چند روايت معتبر، استخوان خوك 
و دست هاى جذامى، حكايت عشقى بى قاف، بى شين، بى نقطه، عشق روى 
پياده رو، من داناى كل هســتم، من گنجشك نيستم، تهران در بعد از ظهر، 
سه گزارش كوتاه درباره نويد و نگار، رساله اى درباره نادر فارابى، بهترين شكل 
ممكن، زير نور كم، عشق و چيزهاى ديگر و پرسه در حوالى زندگى، آثار ديگر 
اين نويسنده هستند.  «معسوميت» تازه ترين اثر نويسنده است كه در حجم 
192 صفحه با قيمت 28 هزارو 500تومان منتشر شده است. در بخشى از اين 
رمان مى خوانيم: از خياط خونه كه زدم بيرون پياده رفتم طرف خونه. چنذ 
قدم كه برداشتم باز اون فكر هميشگى اومد سراغم. درست نمى دونم اما از دو 
سال پيش كه مامان و بابا از هم جدا شده بودند، هر وقت مامان را تو خياط 
خونه مى ديدم اون فكر مسخره مى اومد سراغم. منظورم اينه كه تا چند روز 
مى خاستم رئيس جمهورى شهرداى وكيلى وزيرى چيزى بودم و مى تونستم 
دستور بدم يك روز را به اسم «روز عروس» اسم گذارى كنند و تو اون روز همه 
زن هاى شهر از پير و جوون گرفته تا مجرد و متأهل تا بچه و بزرگ و سالم 
و مريض و آزاد و زندونى، همه لباس عروس بپوشند و بريزند تو خيابون هاى 
شهر و همه جا را قرق نور كنند. البته اگر در عنوان و برخى كلمات اين كتاب، 
غلط اماليى ديديد، اشــتباه از ما نيست و نويسنده آن ها را به همين شكل 

نوشته است. براى فهميدن دليل اين امر بايد متن كتاب را بخوانيد. 

ايكنا: كانون فيلم «سينماحقيقت» روز دوشنبه 25 شهريورماه به نمايش و نقد 
فيلم مستند داستانى «كربال جغرافياى يك تاريخ» به كارگردانى داريوش يارى 

مى پردازد.
كانون فيلم سينماحقيقت، مركز گسترش سينماى مستند و تجربى در برنامه 
اين هفته خود روز دوشنبه 25 شهريورماه فيلم «كربال جغرافياى يك تاريخ» به 
تهيه كنندگى بهروز مفيد است كه در سالن سينماحقيقت اين مركز به نمايش 
عمومى درآمده و ســپس با حضور داريوش يارى؛ نويســنده و كارگردان،  ناصر 
صفاريان؛ مســئول نمايش و نشســت فيلم ها و عزيزاهللا حاجى مشهدى؛ منتقد 
ميهمان مورد بحث و بررســى قرار مى گيرد. مســتند «كربــال جغرافياى يك 
تاريخ» داستان تركيبى از تعزيه، نقالى و انيميشن است و كارگردان كوشيده از 

تكنيك هاى مختلف بصرى براى روايت حادثه عاشورا استفاده كند.
«كربال جغرافياى يك تاريخ» در بخش نخســت، مرورى مستندگونه بر حركت 
حماسى امام حسين(ع) از ابتدا تا شهادت در روز عاشورا دارد و در بخش بعدى، 

چگونگى عزادارى ماه  محرم در فرهنگ هاى مختلف را بررسى مى كند.
شــهاب حسينى راوى اين مستند بوده و مجيد انتظامى براى آن موسيقى متن 

ساخته است.
عالقه مندان براى تماشاى فيلم «كربال جغرافياى يك تاريخ» و شركت در جلسه 
نقد و بررسى مى توانند از ساعت 17:30 عصر دوشنبه 25 شهريور به كانون فيلم 
سينماحقيقت واقع در خيابان سهروردى شمالى، ميدان شهيد قندى، شماره 15، 

مركز گسترش سينماى مستند و تجربى مراجعه كنند.
شركت در اين برنامه براى عموم آزاد است.

«كربال جغرافياى 
يك تاريخ» روى 

ميز نقد كانون فيلم 
سينماحقيقت

فارس: مجموعه كتاب هايى با عنواِن «ماندگاران نمايش» از ســوى نشر نمايش در مستند
دســت توليد و چاپ قرار گرفته اســت. دفتر پژوهش و انتشارات اداره  كل هنرهاى 
نمايشى به منظور ثبت و ضبط فعاليت هنرمندان شاخص و اثرگذار در حوزه  هنرهاى 

نمايشى، مجموعه اى را با نام «ماندگاران نمايش» در دست تهيه و چاپ دارد.  
در هر يك از كتاب هاى مجموعه «ماندگاران نمايش» يك هنرمند شاخص و تأثيرگذار 
معرفى مى شود و هر كتاب دربرگيرنده  يك گفت وگوى مفصل و تحليلى با هنرمند 

انتخاب شده به همراه دو مطلب تحليلى از دو كارشناس در آغاز و پايان كتاب است.
در اين گفت وگوها زندگى و تأثيرات اين هنرمندان در حوزه  هنرهاى نمايشى مورد 
بررسى قرار مى گيرد. تاكنون بهروز غريب پور، اسماعيل خلج و پرويز پورحسينى براى 
تهيه و انتشار مجموعه  ذكر شــده در فهرست گنجانده شده اند و به ترتيب رحمت 

امينى، مجيد گياهچى و منصور خلج تهيه  هر يك از اين سه كتاب را برعهده دارند.
اســماعيل خلج  نمايشنامه نويس صاحب سبك ايرانى اســت كه آثارش عموماً در 
قهوه خانه ها  مى گذرد. خلج كارمند اداره راديو و تلويزيون بود و سريال سايه همسايه 

را در سال 1364 كارگردانى كرد. كه به سال 1365 از تلويزيون پخش شد.
پرويز پورحسينى متولد 20 شهريور 1320 در تهران، از بازيگران پيشكسوت تئاتر و 
تلويزيون است.  او تئاتر را در سال 1340 با حميد سمندريان آغاز كرد. بهروز غريب پور 

نويسنده ، كارگردان تئاتر و سينما و استاد نمايش عروسكى ايرانى است.
پيش بينى مى شود كتاب هاى مذكور، همزمان با جشنواره   تئاتر فجر سال جارى منتشر 
و به شكل وسيع در نمايشگاه كتاب سال آينده ارائه شوند. اين مجموعه در قطع رقعى 
منتشــر مى شود و ديگر نام آوران هنر نمايش كشورمان نيز به تدريج به فهرست آن 

افزوده مى شوند.

به منظور ثبت و ضبط فعاليت 
هنرمندان شاخص

«ماندگاران نمايِش» 
ايران منتشر مى شود

نمايش

چهره خبر

گفت وگو با تهيه كننده مستند «اميدى ِه» روايتى از عدالت خواهى 

الگوى مردمى  براى عدالت طلبى 
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