
شفافیت بودجه
کاربــران فضــای مجازی بــا داغ کردن 
هشتگ #شفافیت_بودجه از نمایندگان 
مجلس خواستند تا درباره مفاد مختلف 
بودجه شفاف ســازی کننــد. این گروه 
از فعــاالن فضای مجــازی از نمایندگان 
خواسته اند که مذاکرات کمیسیون تلفیق 
به صورت زنده پخش شود تا مردم بتوانند 
عملکرد نمایندگان را قضاوت کنند. یکی از کاربران در این باره نوشته است: 
»چرا میزان آگاهی و حساسیت ما از دخل و خرج ساالنه کشور آن قدر پایین 
است؟ باید حساب هر یک تومن را داشته باشیم و بپرسیم که هر یک تومن 
کجا خرج شده و چرا؟ میزان توسعه یافتگی ما به عنوان یک جامعه، متناسب 

با شفافیت بودجه و درک ما از چند و چون بودجه است«.

روشنی را تاب ظلمت نیست 
حدود چهار ســال پیش بــود که ارتش 
نیجریه با هجوم به خانه ابراهیم زکزاکی، او 
را دستگیر کرد. چند ماه پیش اما رسانه ها 
اعالم کردند که شیخ زکزاکی در پی فشار 
افکار عمومی و سازمان ها و نهادهای حقوق 
بشری، آزاد شده است. بعد از اینکه پزشکان 
نیجریه ای از پس درمان شیخ زکزاکی که 
در سال های اسارتش به شدت شکنجه شده بود، برنیامدند، رهبر شیعیان نیجریه 
به همراه همســرش به هندوستان سفر کرد. پزشک معالج شیخ زکزاکی حاال 
اعالم کرده که حال رهبر شیعیان نیجریه به شدت وخیم است و در سر و بدن 
او گلوله هایی وجود دارد که هر لحظه ممکن اســت موجب مرگش شود. خانه 
طراحان انقالب هم به همین بهانه طرحی را با عنوان »روشــنی را تاب ظلمت 

نیست« در صفحه های مجازی اش منتشر کرده که آن را مشاهده می کنید.

هر 10 دقیقه
پس از اینکه ســازمان های حقوق بشری 
اعالم کردند هــر 10 دقیقه یک کودک 
در یمن کشته می شــود، کاربران فضای 
#کل_عشــر_دقایق_ هشتگ   مجازی 

یقتل_طفل_بالیمــن را در توییتــر داغ 
کردند. کاربری نوشته است: »از پیامدهای 
استقالل و عزت در جهان فهمیده ام هرکه 
بخواهد خودکفا باشــد، پرش را می زنند«. کاربر دیگری هم نوشــته است: 
»هالووین نیســت! این کودکان را گریم نکرده اند. این فقط بخشی از زندگی 

روزمره دو کودک یمنی است«.

شوخی جعلی
مسکن مهر معموالً هرازگاهی سوژه طنز 
کاربران فضای مجازی می شود. به تازگی 
هم تصویری در فضای مجازی منتشــر 
شــده که نشان می دهد ســقف یکی از 
واحدهای مســکن مهر ســوراخ شده و 
ساکن طبقه باال، به پایین پرت شده است! 
اگرچه رسانه ها و کانال های مجازی منتشر 
کننده این تصویر ادعا می کنند این تصویر مربوط به مسکن مهر اهواز است، اما 
با یک جست وجوی ساده در اینترنت مشخص می شود که این تصویر مربوط 

به ایران نیست و از یک سایت طنز خارجی کپی شده است.

 محمــد تربت زاده ژوزف سیســکو، معــاون وزیر 
امور خارجه آمریــکا در امور آســیا در دوران پهلوی 
در یکــی از ســخنرانی های معروفــش گفتــه بود: 
»خلیج فارس منطقه ای است که ایاالت متحده منافع 
بســیار تعیین کننده ای از لحاظ سیاسی، اقتصادی و 
اســتراتژیکی در آن دارد«. از آن طرف نیکسون هم در 
سال 1973 اعالم کرده بود محمد رضا پهلوی از سوی 
ایاالت متحده، مسئولیت حفظ امنیت خلیج فارس را 
برعهده دارد. دکترین نیکســون که ایران را به عنوان 
ژانــدارم خلیج فارس معرفی می کرد هم اصالً از همین 
جا شــکل گرفت. فقط چند صباح بعد از عملی شدن 
این دکترین اما انقالب همه معادالت آمریکایی ها را به 
هم ریخت. به گفته ویلیام گوانت، عضو شورای امنیت 
ملــی آمریکا در زمان کارتر، بزرگ ترین خطری که در 
سال های پس از انقالب، منافع آمریکا را در منطقه به 
خطر می انداخت، احتمال صدور انقالب به کشورهای 
منطقه و برهم خوردن دکترین نیکسون در خلیج فارس 
بود. نظریه پردازهای آمریکایی هم در همین راستا در آن 
زمان معتقد بودند کنترل خلیج فارس هیچ جوره نباید 
به دســت حکومت نوپای ایران بیفتد؛ به همین خاطر 
وقتی آتش جنگ ایران و عراق درحال فرو نشستن بود 
و تسلط نیروهای نظامی ایران بر خلیج فارس روز به روز 
بیشتر می شد، این کارشناس ها آخرین گزینه خودشان 
که حمله نظامی به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس 

باشد را روی میز رئیس جمهور آمریکا گذاشتند.

 هلک و هلک!
از نیمــه دوم ســال 1360، به قول کارشــناس های 
نظامــی، نیرو های ایران توانســتند از شــوک حمله 
برق آســای صدام خارج شده، خودشان را پیدا کرده و 
عملیات های تدافعــی را آغاز کنند. از همان زمان هم 
بود که پیش بینی  نظریه پردازهایــی که اقدام نظامی 
علیه ایــران از کانال صــدام را بــه قدرت های غربی 
توصیــه کرده بودند، یکی پــس از دیگری غلط از آب 
درآمد و اوضاع منطقه روز به روز بیشــتر دچار تغییر 
و تحول شد. پس از شکســت های پی درپی عراقی ها، 
»هیگ« وزیر خارجه وقــت آمریکا اعالم کرد که این 
کشور در برابر تغییرات مهم در منطقه خلیج فارس که 
ناشــی از جنگ ایران و عراق باشد، بی تفاوت نخواهد 
بود. آن روزها البته بدبین ترین کارشناس های نظامی 
هــم فکرش را نمی کردند که آمریکا یک روز قید تمام 
ادعاهای صلح طلبانه و حقوق بشری اش را بزند و هلک و 
هلک راه بیفتد توی خلیج فارس برای بمباران سکوهای 
نفتی کشوری که زیر فشار جنگ تحمیلی قرار دارد، اما 
توانسته چه در خشکی و چه دریا از منافع و حیثیت و 

تمامیتش دفاع کند.

 بمب های خوشه ای
جنجال اصلی در خلیج فارس در سال 63، انگار با حمله 
ارتش بعث به نفتکش های ایرانی آغاز شد. حدود یک 
ســال بعد از این ماجرا و همزمــان با باال گرفتن نبرد 
دریایی دو کشور که بعدها و پس از ورود ناوگان نظامی 
آمریکا به خلیج فارس، به جنگ نفتکش ها معروف شد، 
آمریکایی ها برای نخســتین بار در 24 تیر سال 64 از 
کانال وزارت خارجه  خودشــان اعالم کردند در صورت 
ادامه موفقیت های ایران در جنگ، مستقیماً وارد نبرد با 
ایران می شوند. همان سال هم بود که حجم کمک های 

نظامی آمریکا به عراق به شکل بی سابقه ای باال گرفت. 
کار حتی به جایی رســید که دونالد رامسفلد به عنوان 
نماینده ویژه رئیس جمهــور به مالقات صدام رفت تا 
راه برای عادی  سازی روابط عراق و آمریکا هموار تر شود. 
آمریکا در آن سال ها عالوه  بر مبادالت وسیع اطالعاتی، 
بمب  های خوشه  ای اش را هم از طریق شرکتی که ظاهراً 
تابعیت  شیلی را داشت به عراق تحویل داد و همچنین 
به طور مخفیانه سالح های بیولوژیک شیمیایی پیشرفته 
را هم در اختیار ارتش بعث قــرار داد. این کمک های 
نظامی اما انگار کارساز نبود که آمریکایی ها در فروردین 
ســال 66 به وعده خودشــان عمل کردنــد و حجم 
بی سابقه ای از نیرو های نظامی شان را روانه خلیج فارس 
کردند. براساس گفته کارشناس ها، حضور نظامی آمریکا 
در خلیج فارس، بزرگ ترین تمرکز نیروی دریایی آمریکا 
پس از جنگ جهانی دوم به حســاب می آمد. عالوه بر 
این، نــاوگان نظامی آمریکا در خلیج فارس، به تنهایی 
از ششــمین قدرت دریایی جهان هم مجهز تر بود! 35 
کشــتی جنگی، ناو های نفربر، ناوهای موشــک انداز و 
کشتی های مجهز به سالح های هسته ای فقط بخشی از 
ناوگان بزرگ آمریکا در خلیج فارس به حساب می آمدند.

  کمانگیر چابک
در اولین تهاجــم، چهار رزمناو آمریکایی با حمایت 
ناوشکن یواس اس تاچ و رزمناو موشک انداز استندلی 
و دو هواپیمــای 16 ــF و یک هواپیمای آواکس در 
تاریخ 27 مهرماه 1366 به ســکوهای نفتی رشادت 
و رسالت حمله کردند و به مدت 45 دقیقه به صورت 
بی امان این دو ســکو را هدف قرار دادند. بر اثر این 
حمله، استخراج نفت از این سکوها به کلّی قطع شد. 
آمریکایی هــا در آن زمان ادعــا کردند این عملیات 
که بعدها به »کمانگیر چابک« معروف شد، به تالفی 
اصابت یک فروند موشک »کرم ابریشم« به نفتکشی 
به نام »سی ایل سیتی« صورت گرفته است. نفتکش 
ســی ایل ســیتی یک نفتکش کویتی بــود که با 
پرچم آمریکا در آب های ســرزمین کویت در انتظار 
بارگیری نفت خام بود. ادعــای آمریکایی ها در آن 
زمان آن قدر مضحک بود که حتی خود رســانه  های 
آمریکایی هم آن را مورد تمســخر قرار دادند، چون 
تکنولوژی پیشرفته ای که آمریکا معتقد بود ایران از 
طریق آن نفتکش تحت پرچمش را هدف قرار داده، 

فقط در اختیار ارتش آمریکا قرار داشت!

  عملیات آخوندک
نظامیــان آمریکایی حدود 6 مــاه بعد در تاریخ 29 
فروردین مــاه 1367 در عملیاتی که به »آخوندک« 
معروف شده بود، با استفاده از دو ناوشکن یو اس اس 
مریــل و یو اس اس لیند مک کورمیک، یک کشــتی 
عملیــات آبی خاکی و به همراه چنــد فروند بالگرد 
تهاجمی کبرا با شــلیک ده ها توپ و موشک و کار 
گذاشــتن مواد منفجــره، دو ســکوی نفتی نصر و 
ســلمان را هم هدف قــرار داده و آن ها را به صورت 
100 درصــد تخریب کردند. بهانه آمریکایی ها برای 
این حملــه؛ برخورد ناوچه موشــک انداز آمریکایی 
یواس اس ساموئل بی رابرتز با یک مین دریایی بود 
که تقریباً باعث غرق شــدن این ناوچه شده بود. در 
عملیــات آخوندک 56 نفر از رزمنــدگان ایرانی به 
شــهادت رسیدند و دو ســرباز آمریکایی هم در اثر 

ســقوط بالگرد از بین رفتند. بعدها کارشناس های 
نظامــی اعــالم کردند ایــن عملیــات بزرگ ترین 
درگیری دریایــی آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم 
به بعد بود. هرچند آمریکایی ها در آن زمان به بهانه 
برخورد ناوچه کشورشان با مین رسانه های منتقد، 
افکار عمومی و نهادهای حقوق بشــری را ســاکت 
کردند، اما بعدها دیوان دادگستری بین المللی الهه، 

این ادعای آمریکا را رد کرد. 

 حکم الهه
حدود یک دهه بعد از این حمله ها، دیوان دادگستری 
بین المللی الهه در 24 آذر ســال 75، باالخره شکایت 
ایران از آمریکا را به رسمیت شناخت. حدود هفت سال 
بعد هم در 15 آبان ســال 82 در پایان بررسی دعاوی 
حقوقــی ایران و ایاالت متحده بر ســر حمله به چهار 
سکوی نفتی ایران در خلیج فارس حکم داد که »اقدام 
صورت گرفته از ســوی آمریکا علیه ســکوهای نفتی 
ایرانــی در 19 اوت 1987 )عملیات کمانگیر چابک( و 
18 آوریل 1988 )عملیات آخوندک( نمی تواند به عنوان 
اقــدام الزامی برای موارد حفاظــت از امنیت الینفک 

ایاالت متحده مورد بحث قرار گیرد«.
دیوان بین المللــی در بخش دیگری از حکمش هم با 
صراحــت اعالم کرده که ایاالت متحده نتوانســته در 
رســیدگی های کتبی و شــفاهی، مقصر بودن دولت 
جمهوری اســالمی ایــران در حمله به کشــتی های 
آمریکایــی را اثبات کنــد. دادگاه در مــورد عملیات 
آخونــدک هم گفته که اگرچه حمله به یک کشــتی 
به مثابه حمله مســلحانه تلقی می شــود، اما برخورد 
کشتی های آمریکایی با مین های درون آب نمی تواند 

دال بر نقش جمهوری اسالمی در این ماجرا باشد.

 عذرخواهی نکردند
آن طور که کارشناس های حوزه نفت گفته اند، تأسیسات 
نفتی »رشادت« و »رسالت« و سکوهای نفتی آن ها که 
40 حلقــه چاه نفت را به هم متصــل می کرد، تقریباً 
روزی 200 هزار بشکه نفت استخراج می کرد. نفت های 
استخراج شــده از آن  طرف به جزیره »الوان« منتقل 
می شــدند و از آنجا هم مقدمات صادرات آن ها فراهم 
می شد. تأسیسات نفتی »نصر« و »سلمان« و سکوهای 
مستقر در آن ها هم 38 حلقه چاه را برای تولید روزانه 
حدود 320 هزار بشــکه نفت به هم متصل می کردند. 
نفت های استخراج شــده از این منطقه هم به جزیره 
»سیری« منتقل می شدند و آنجا کارهای صادراتشان 
صورت می گرفت. به همین خاطر با حمله های نظامی 
آمریکا در سال های 67 و 68 مجموعاً بیش از 520 هزار 
بشکه نفت از سقف ظرفیت تولید و صادرات نفت روزانه 

کشورمان کاسته شد. 
حتی اگر بیخیاِل هزینه های سنگین احداث دوباره این 
سکوهای نفتی شویم، هیچ جوره نمی توانیم خساراتی 
که حمله های نظامی آمریکا در آن ســال های بحرانی 
به اقتصاد کشــورمان وارد کرد را نادیده بگیریم. با این 
همه و با وجود حکم دادگاه  الهه در ســال های بعد از 
جنگ، آمریکایی ها هیچ وقت حاضر نشدند غرامت این 
حمله ها را به ایران بپردازند یا حتی بابت این حمله ها، 
به طور رسمی از مردم ایران که زندگی  خیلی هایشان 
تا سالیان طوالنی تحت تأثیر همین حمله ها قرار گرفته 

بود، عذرخواهی کنند.

روز قشنگ محمد مهدی
اتفاق های  برای دیدن  محسن ذوالفقاری: 
قشــنگ الزم نیست حتماً از جایی و شهری 
که هستی، هزار کیلومتر بروی آن طرف تر و 
دنبال ســوژه خوب بگردی. وسط قیل و قال 
زندگی ماشــینی امروز و هیاهوی سیاســی 
و غیرسیاســی که زندگی مان را احاطه کرده 
اســت، اتفاقی مثل ماجرای دو روز پیش در 

تهران و پارک چیتگر از آن دست سوژه هایی است که می شود درباره اش خیلی چیزها 
نوشت. یک عده دونده پایه و پاکار، دور هم جمع شده بودند تا مسابقه دوومیدانی 
برگزار کنند. همه هم حرفه ای و کاردرست. بین دونده ها یک دونده هم بود متفاوت 
از بقیه. کم سن و سال و با پای مصنوعی! »محمدمهدی« با همان پای مصنوعی اش 
100 متر را دوید و دوید و دونده ها هم به جای رقابت برای اول شــدن، مســابقه 
»ماشااهلل گویی« گذاشته بودند و پشت سر محمدمهدی ماشااهلل گویان می دویدند. 
جایتان خالی... صحنه های قشــنگی بود. دونده خردســال از خط پایان گذشت تا 
دونده های حرفه ای مدال قهرمانی را به گردنش بیندازند و بعد هم مثل قهرمان های 
واقعی روی دست بلندش کنند. اتفاق قشنگ دیروز آن قدرها شیرین بود که تلخی 
خاطره بی پا شــدن محمدمهدی را از ذهنش پاک کند. اراده و باورش هم واقعاً به 

اندازه قهرمانان بود که با وجود معلولیت، تسلیم ناامیدی و خانه نشینی نشده بود.
پ ن: محمدمهدی »پا« ندارد ولی از بعضی همپاهای خودش خیلی جلوتر است!

 مجازآباد

سرانجام شکایت ایران از آمریکا برای حمله به سکوهای نفتی، به کجا رسید؟ 

قلدربازی آمریکایی
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ورزش
فتح اهلل زاده در هیئت مدیره

استراماچونی:  دیگر سرمربی 
استقالل نیستم!

در سال منتهی به المپیک سایر رشته ها رها شده اند

وزیر ورزش یا وزیر سکوها

 گفت وگو با محسن عقیلی، کارگردان مستند »کّرار« که در بخش ملی جشنواره حقیقت حضور دارد

وصیت کرده از من قدیس نسازید

عشق، ضربه فنی می کند
رقیه توســلی: گ منکن ت حتتزییب9وجوت وو7 ح سرج خیس حوکزسزت 
نتببسسســکح ارطررخ... ! تلگرام را باز می کنم و احوالپرسی »آبان« را می خوانم. 

عادت دارم به این کلمات ناآشنا. 
ماه هاست از مادرش خواسته به طریق خودش، خاله اش را دوست داشته باشد. ذوق 
کرده می نویسم: سالم قلِب خاله... جمعه ات بخیر باشه... بگو ببینم کی پا شدی، 

چه کارا کردی؟
جواب می رسد: م ن جکنکچوب ن ج ت سرت خ ج ح ل ز... گ و ن ک ج تدردچوج 

آذر جوزیلتجدرزدریروودلب خالی خالی...!
آدمیان درونم سرحال اند از داشتن پسرکی که عشقش بی سوادی را ضربه 
فنی کرده، از دیدن پاییز پشــت پنجره و از عطر مست کننده شکالت داغ. 
کودک و جوان و ســالخورده درونم سال هاســت زندگی را به سادگی زیبا 

می بینند. 
با »آبان« به خداحافظی که می رســم، می روم ســراغ کاری که از دیشب 
توی ســرم مانور می داده. دست به کار می شوم و همزمان برای 11 نفر یک 
ســؤال را ارسال می کنم و در توضیحش می نویسم مختارید حرکتم را پای 

فضولی، کنجکاوی یا دیگرشناسی و هر چه که دوست دارید بگذارید.
سؤال: آیا کار خیر و َمشتی در این هفته انجام داده اید؟ لطفاً آن را با من به اشتراک 
بگذارید تا یاد بگیرم. دینگ دینگ... توی فکرم که اولین جواب از راه می رســد... 
می خوانم و لبم به رضایت باز می شود... باورم نمی شود... دومی و سومی و چهارمی تا 
نهمین جواب هم... نیکی ها آن قدر عالی و متنوع اند که نمی توانم درجا به وجود تک 

تک پاسخ دهنده ها افتخار نکنم. 
- یک نصف روز نگهداری از کودک همسایه.

- خرید از بساط پیرمرد دستفروشی که چیزی نداشت.
- درختکاری. چهار اصله نهال کاشتم.

- مادربزرگــی توی دکان کوچکش ســبزی پاک می کرد. ریحان ها، گشــنیزها، 
جعفری ها را می ریخت توی آبکش و کاه از دور دسته تره ها و شویدها برمی داشت. 

رفتم دو ساعتی دخترش شدم.
- جای خادِم مریض احوال، چند نوبت در مســجد محله را باز کردم و نوکر خانه 

خدا شدم.
پی نوشت: آدم های درونم حلقه می زنند دورم.

کودک: یباتگوریس ک2 -&¥₩گبسش 70 )بازم شکالت داغ می خوام.(
جوان: چند عدد چتر ناقابل برای مجتمع نگهداری دختران بی سرپرست.

سالخورده: عاقبتت سبز! الهی گیس سفید شی ننه!

فاجعه نسل5
قدس زندگی: اگر از آن دســته عشــق 
ارتباطاتی هایی هستید  موبایل ها و عصر 
که چشم و گوشتان به اخبار تازه های این 
عرصه اســت و برای رسیدن فناوری های 
جدید ثانیه شــماری می کنید، این بار را 
دســت نگه دارید و خیلی برای اینترنت 
نسل 5، لحظه شــماری نکنید. »فارس« 

روز گذشته گفت وگویی را با »کلر ادواردز« که یک فعال اجتماعی و سخنگوی 
تشکیالتی است و برای متوقف کردن فناوری نسل 5 اینترنت فعالیت می کند، 
منتشر کرده است. بخش هایی از سخنان او را بخوانید: »اینترنت نسل 5 به طور 
بالقوه یک رخداد ویرانگر برای این سیاره است... قصد دارند در مردم این باور 
را به وجود بیاورند که این فناوری فقط نســخه به روز شده ای از اینترنت نسل 
4 است. اما در واقع اصل فناوری تلفن های بی سیم هیچ وقت از نظر سالمتی و 
ایمنی مورد آزمایش قرار نگرفته است. پس تمام این ها بر سالمت انسان تأثیر 
مخربی دارند. ما هم اکنون نتایج آزمایش های مربوط به تمام نسل های فناوری 
بی سیم را در اختیار داریم و می دانیم که برای سالمتی انسان ها و محیط زیست 
اثرات به شدت ویرانگری دارند... درباره تفاوت اینترنت نسل 4 و 5 می شود این 
مثال را زد... اگر اینترنت نســل 4 را بشقاب سوپی فرض کنید که در صورت 
نزدیک بودن به آن، می توانید از ســوپ استفاده کنید، نسل 5 مثل این است 
که شــما تمام طول روز و هفته و سال را درون یک بشقاب بزرگ سوپ غرق 
شده باشید! تراکم فرکانس نسل 5 بسیار مهم است، چون برخالف نسل 4 که 
قدرت آن در مسافت زیاد از بین می رود، نسل 5 به معنای واقعی کلمه در همه 
جا می تواند باشــد... در مورد برخی فناوری وقتی زیان آور و به مشکل تبدیل 
می شوند، می شود گفت بگردیم و فناوری جدیدی برای مقابله با آن پیدا کنیم. 
درباره نسل 5 اما نمی شود چنین کرد... هیچ سپر محافظتی در برابر فناوری 
نسل 5 وجود ندارد. نمی توانید دیوارهایتان را سربی  رنگ کنید. نمی توانید به 
استفاده از دستبند و گردنبند محافظ و از این قبیل دلخوش کنید. هیچ چیزی 

وجود ندارد که بتواند سپری در برابر این فناوری برایتان ایجاد کند...

مقصد تابستانی سردار کجاست؟ 

»ولورهمتون« به دنبال آزمون

منهای سیاست

باور می کنید؟

شنبه 24 آذر  1398روزمره نگاری
یک

الثانی 1441
1 ربیع 

8 

سامبر 2019  
 15 د

ماره 9134
ی و دوم  ش

سال س

 

 zendegi@qudsonline.ir 



10
یکشنبه 24 آذر  1398

 18 ربیع الثانی 1441 15 دسامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9134

ورزشـــی
11

             یکشنبه 24 آذر  1398
 18 ربیع الثانی 1441 15 دسامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9134

سینا حســینی: اهالی ورزش هرگز تصور نمی کردند 
سیاســت گذاری دولت روحانی در حوزه ورزش به یکی 
از بدترین دوران ورزشی کشــور پس از پیروزی انقالب 
اسالمی ایران تبدیل شود. بر خالف شعارهای پرطمطراق 
رئیس جمهور مبنی بر دستیابی به قله های موفقیت در 
حوزه ورزش در ایام انتخابات نــه تنها این اتفاق رخ نداد 
بلکه فضای ورزش به واسطه انتخاب مدیران ناتوان و بدون 
کارنامه سبب شــد کارنامه دولت تدبیر و امید در حوزه 
ورزش به یکی از سیاه ترین کارنامه های ورزشی کشور در 

دولت های مختلف تبدیل شود.
*رأی اعتماد زورکی

عملکرد ضعیف و دور از انتظار مسعود سلطانی فر در دوره 
دوم ریاست جمهوری روحانی نشان داد عدم رأی اعتماد 
نمایندگان مجلس در کابینه پیشنهادی روحانی در دولت 
یازدهم بی جهت نبود، با وجود اینکه مسعود سلطانی فر 
مدعی است که در آن دوره مجلس با سیاسی بازی به وی 

رأی اعتماد نداد!

وزیر تک بعدی
با نگاهی دقیق به دوره فعالیت مســعود سلطانی فر در 
وزارتخانه پر مخاطب ورزش و جوانان می توان با قاطعیت 
از مردودی وی در این عرصه ســخن گفــت. او به جای 
اینکه به عنوان متولی دستگاه ورزش نگاهی کلی به تمام 
بخش های ورزشی داشته باشــد، صرفاً به حوزه فوتبال 
پرداخت تا شاید به واســطه فراگیری این رشته ورزشی 
در بین افکار عمومی از مقبولیتی ویژه برخوردار شود، اما 
سرمایه گذاری وی نه تنها جواب نداد بلکه به ورشکستگی 

وی و کابینه اش در سئول شمالی منجر شد.

دخالت های بی جا
امروز وزیر ورزش و جوانان نه پایگاه اجتماعی مناســبی 
نزد اهالی ورزش دارد نه محبوبیتی میان توده های مردم. 
رفتارهای غیر منطقــی وی، دخالت هــای بی جا و غیر 
کارشناسی در سطوح مختلف مدیریتی توسط وی سبب 
شــده ورزش ایران به انزوایی باورنکردنی گرفتار شود. 
اتفاقی که بی گمان ناکامی های بزرگی را به دنبال خواهد 
داشت تا تراژدی سنگینی برای ورزش ایران در محیط های 
بین المللی و رویدادهای بزرگ جهانی رقم بخورد.البته 
منتقدان بر این باورند که مشاوره های غلط نزدیکان وزیر 
زمینه پیدایش این فضا را به وجود آورده است، اتفاقی که 
به وضوح می توان در رفتارهای حلقه نزدیک به وزیر در 

وزارتخانه ورزش و جوانان مشاهده کرد.

مماشات نمایندگان
اما چرا و به چه علت مسعود سلطانی فر به این مرحله از 
تصمیم گیری رســید که تمام انرژی خود را صرف حوزه 
فوتبال کند، در حالی که وی بر اساس وظیفه سازمانی و 
تعریفی که قانون برای وی مشخص کرده بود بایستی به 

همه امور ورزشی رسیدگی می کرد؟
نبود نظارت کافی از ســوی نهاد قانون گذار بزرگ ترین 
حاشیه  امنیت را برای وزیر ورزش و جوانان به وجود آورد، 
از طرفی بی تفاوتی شخص رئیس جمهور به مقوله ورزش 
در پیدایش این فضا کمک بزرگی را به وزیر فوتبال ایران 
کرد تا او همه چیز را قربانی عالقه مندی خود و نزدیکانش 

به فوتبال کند.

یتیمی سایر ورزش ها
وزیر ایــده آل رئیس جمهور در حــوزه ورزش، امروز به 
کلی والیبال، بســکتبال، دو و میدانی، تکواندو، کشتی، 
وزنه برداری و سایر رشــته های مدال آور و افتخارآفرین 
ایران را در سال منتهی به بازی های المپیک به فراموشی 
محض سپرده است تا به مشکالت استقالل و پرسپولیس 

رسیدگی کند! اتفاقی که در تاریخ ورزش ایران بی سابقه 
اســت! مرور گالیه های ورزشــکاران، مربیان و مدیران 
منصوب آقای وزیر حقیقت پنهان ورزش ایران را به کلی 
عریان می کند اما این گالیه ها نه تنها تغییری در شرایط 
موجود ایجاد نمی کند بلکه سبب برخورد قهری منصوبان 

وزیر با قهرمانان نیز می شود.

خدشه به جایگاه یک وزیر
نمونه بــارز این مســئله را می توان در اظهــارات مازیار 
ناظمی،در گفت و گــو با برنامه تلویزیونــی فوتبال برتر 
مشــاهده کرد، که مدعی شــد وزیر برای حل مشکالت 
استقالل و پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا شخصاً به 
همراه تاج به مالزی رفت تا خطری فوتبال باشــگاهی را 
تهدید نکند. یا اینکه سلطانی فر به گفته خلیل زاده رئیس 

هیئت مدیره استقالل برای حل مشکل استراماچونی سه 
شبانه روز بی وقفه تالش می کند.

شأن و جایگاه وزیر شاید با انجام این کارهای دیپلماتیک 
دچار فروپاشی نشــود، اما وقتی وی با بازیکنان استقالل 
تلفنی گفت و گو می کند تا آن ها قبل از بازی با شــاهین 
بوشهر سوء تفاهم ها را از خاطر ببرند، مشخص است که 
دیگر نباید انتظار چهره کاریزماتیک یک وزیر مقتدر را در 
وزارت ورزش داشــت بلکه وزیر در حد یک سرپرست و 

تدارکاتچی ایفای نقش می کند.
حقیقتی تلخ در برهه کنونی ذهن اهالی ورزش را آشفته 
ساخته که چگونه با حکمفرما شدن چنین فضایی جامعه 
بایســتی انتظار درخشــش کاروان ایران در بازی های 
المپیک را داشته باشد؟ آیا با وجود چنین مدیریتی انتظار 

تحول و کسب موفقیت عاقالنه است یا فرض محال؟

در سال منتهی به المپیک سایر رشته ها رها شده اند

وزیر ورزش یا وزیر سکوها

بویان: مدیران استقالل با من »رو راست« نبودند
ورزش: بازیکن پیشین استقالل می گوید: آماده توافق با این تیم برای گرفتن طلبش 
بوده اما مدیران باشگاه با او تماس نگرفتند. بویان نایدنوف، بازیکن دو فصل پیش باشگاه 
استقالل در گفت وگو با ایسنا در خصوص شکایتش از این باشگاه به فیفا توضیح داد: من از 
استقالل به فیفا شکایت کردم و منتظر پاسخ فیفا هستم. وی در خصوص مذاکره با باشگاه 
استقالل با توافقی دوجانبه گفت: مدیران این باشگاه با من »رو راست« نبودند، آن ها برای 
حل کردن مشکل با من تماس نگرفتند من حتی آماده بودم که به ایران برگردم و با توافقی 

دوجانبه خودم را دوباره به هواداران استقالل ثابت کنم. 

کالدرون: من از بیرانوند خواستم بازی نکند
ورزش: گابریل کالدرون پس از پیروزی ۲ بر صفر تیمش مقابل سایپا گفت: بازی خیلی 
خوبی انجام دادیم و مانند بازی قبلی بودیم. از طرفداران هم تشکر می کنم که یار دوازدهم 
ما بودند.وی درباره غیبت بیرانوند گفت: او آزمایش داد و من از او خواستم روی نیمکت 
بنشیند چون نمی خواستیم ریسک کنیم. احتمال مصدومیت او ۵۰ درصد بود و من 
خواستم او را برای ادامه فصل حفظ کنم. از اینکه کنار تیم حضور داشت ممنونم.کالدرون 
درباره ادامه غیبت عالیشاه گفت: مربی تصمیم می گیرد چه کسی بازی کند. همیشه درباره 

یک فرد خاص سؤال می کنید اما برای من تیم مهم است. همیشه من تصمیم می گیرم.

زرینچه: برای همیشه از استقالل رفتم
ورزش: سرپرست مستعفی تیم فوتبال استقالل گفت: من برای همیشه از استقالل رفتم و 
چون به دنبال منافع در این باشگاه نیستم برای برگشتن دست و پا نخواهم زد. جواد زرینچه 
در گفت و گو با فارس تصریح کرد: از جیبم برای استقالل هزینه کردم ولی به جای تشکر فحش 
خوردم. منتی هم بر سر کسی ندارم اگر این کار را کردم برای تیمی که عشق دوران جوانی ام 
بوده است. منفعتی ندارم که برای برگشت به استقالل دست و پا بزنم. از این بی مهری ها زیاد 
دیده بودم ولی این بار برایم فرق می کرد. یادتان باشد نه امروز بلکه برای همیشه از استقالل 

رفتم، رفتم تا آن هایی که فکر می کنند رفتارها و کارهایشان درست است ادامه بدهند. 

سیدجالل: هیئت مدیره نمی تواند فقط نگاه کند
ورزش:کاپیتان پرسپولیس درباره مطالبات بازیکنان این تیم گفت: از سال گذشته 
طلب داریم، امســال هم طلب داریم، آقای انصاری فرد کامال درست گفت و هیئت 
مدیره ما باید تالش بیشتری بکند. هیئت مدیره نمی تواند فقط بایستد و نگاه کند. ما 
در کورس هستیم و کارمان را انجام می دهیم امیدوارم آن ها تالششان را بیشتر کنند.
او در پاسخ به این سوال که آیا او نسبت به توجه وزارت ورزش به مسئله استراماچونی 
ناراحت است گفت: ما اصال مخالف این نیستیم که کمک شود، باید کمک شود یک 

مربی خوب آمده و تالش می کند اما نباید راجع به ما صحبت کنند. 

جواد رســتم زاده: هفتــه پانزدهم لیــگ برتر با 
صدرنشــینی دوباره تیم بدون سرمربی لیگ تمام شد. 
پرسپولیس ، سایپا را برد و نفت مســجد سلیمان نیم 
فصل را بدون باخت تمام کرد تا تارتار رکوردی تاریخی 

از خود به جای گذارد.

پیشروی کالدرون
در تهران و در حالی که پرسپولیس سفید پوش میهمان 
سایپا بود شاگردان کالدرون موفق شدند در بازی یکطرفه 
دو بر صفر به پیروزی برســند. در این دیدار رادو به جای 
بیرانوند مصدوم درون دروازه قرار گرفت و چون بازی قبلی 
موفق شد با عکس العمل های خود مانع از گلزنی حریف 
شود. اما آن طرف میدان فالح زاده دروازه بان سایپا روی 
گل اول در نیمه اول عملکردی عجیب داشت و برگردان 
امیری را نتواســت مهار کند. گل دوم پرسپولیس را هم 
نورالهی در اواخر بازی زد تا آب ســردی باشد بر پیکره 
سایپا.پرسپولیس ۲8 امتیازی شد و با تفاضل گل نسبت 

به سپاهان در رده سوم جا خوش کرد.

رکورد نفت مسجد سلیمان
دو تیم صنعت نفت آبادان و ماشــین سازی تبریز هم 
در ورزشــگاه تختی تبریز به مصاف هم رفتند. در این 
بازی در حالی که این بازی می رفت با تساوی بدون گل 
به پایان برســد، میالد جهانی در دقیقه ۹۴ با ضربه ای 
سرکش دروازه تیم ماشین سازی را باز کرد. با این نتیجه 

صنعت نفت ۲۶ امتیازی شد و با عبور از شهر خودرو در 
رده چهارم جدول قرار گرفت و ماشــین سازی با همان 
۱۹ امتیاز در رده نهم ایستاد. ذوب آهن هم در سیرجان 
مقابل گل گهر به میدان رفت که این بازی در نهایت با 

تساوی بدون گل به پایان رسید.
این ششمین مساوی فصل ذوب آهن و هفتمین مساوی 
فصل گل گهر بود. ذوبی ها با این نتیجه ۱۵ امتیازی و 

سیرجانی ها ۷ امتیازی شدند.
پارس جنوبی جــم در خانه با نتیجه یــک بر یک برابر 
نفت مسجد سلیمان متوقف شد تا تیم مسجد سلیمان 
همچنان روی نوار شکســت ناپذیری باقی بماند. پس 
از پایان این دیدار فراز کمالوند بــه وعده اش عمل و از 

هدایت پارس کناره گیری کرد.

آتش بازی استقالل
اما در آخرین بازی دیروز اســتقالل در حالی که برای 
دومین بازی پیاپی بدون ســرمربی بــه مصاف حریف 
می رفت موفق شــد در بازی یک طرفه شاهین را ۴ بر 
یک شکســت دهد. در این بازی زوج دیاباته و قاعدی 
همچنان آتشین ظاهر شــدند و هم گل زدند و هم گل 
ساختند. دو گل دیگر اســتقالل را رضاوند و دانشگر به 
ثمر رساندند.آبی ها بدون اســتراما چونی با ۲۹ امتیاز 
به صدر بازگشــتند. در این بازی وریا غفوی،سرمربی - 
کاپیتان بود و تماشاگران در طول بازی بارها با شعارهای 

خود به انتقاد از وزیر و کادر مدیریتی تیم پرداختند.

ورزش: سرمربی ایتالیایی اعالم کرد که دیگر نمی تواند 
به عنوان سرمربی استقالل به کارش ادامه دهد.آندره آ 
استراماچونی، سرمربی اســتقالل در صحبت هایی که 
در اینستاگرام همســرش انجام داد اعالم کرد با توجه 
به این که در طول ۹ روز گذشــته - که این ســرمربی 
ایتالیایی ایران را ترک کرده است - هیچ اتفاقی برای حل 
مشکالت رخ نداده است، او و وکالیش دیگر نمی توانند 

به مذاکره با مدیران استقالل ادامه دهد.
همچنین این سرمربی ایتالیایی در این استوری اعالم 
کرد که برخالف ادعای برخی رســانه های ایرانی مبنی 
بر این که استراماچونی دیروز )شنبه( پولش را دریافت 

کرده، این اتفاق به هیچ عنوان رخ نداده است.
متن کامل اظهارات استراماچونی به این شرح است:

من اینجا هســتم تا توضیحاتی را درباره اخبار اشتباه و 
گمراه  کننده چند روز اخیر بدهم. هم در رسانه های ایران 
و هم در رسانه های جهان. از زمانی که مجبور شدم  بعد 
از پنج ماه حضور به دلیل مشکالت، تهران را ترک کنم. 
هر روز به دنبال راه حلی برای بازگشت و شروع مجدد 
در این تیم بودم تا بتوانم همراه بازیکنان و هواداران آبی 
باشم که عاشــقانه آن ها را دوست دارم. با همه تالش و 
خواســت من هیچ اقدام مؤثری از سوی باشگاه صورت 

نگرفته است.
 باید تأکید کنم، هیچ چیز از سوی باشگاه در این مدت 
صورت نگرفته اســت و من دیگر ســرمربی استقالل 
نیستم. این برای من و وکالی من خوب نیست که تالش 
می کنند این موضوع را پیش ببرند. دیگر نمی توانم با این 

شرایط کنار بیایم.
دیگر نمی توانم با این شــرایط که وجهه ما را تخریب 

کرده است کنار بیایم. نمی دانم این افراد واقعا به من 
در اســتقالل نیاز دارند یا خیر ولی من دیگر از این 
شرایط خسته شده ام.از همه بازیکنانم که هر روز 
با هم در ارتباط هســتیم می خواهم هر طور شده 
امروز برنده شوند. من همیشه استقاللی می مانم و 

امیدوارم استقالل را در صدر ببینم.

خلیل زاده: سوء تفاهم پیش آمده
جالب اینکه در کمال شــگفتی اســماعیل خلیل زاده 
سرپرست باشگاه استقالل در گفت وگو با سایت رسمی 
این باشگاه، در خصوص دلخوری آندره آ استراماچونی و 
اینکه آیا کار این مربی با آبی پوشــان تمام شده، گفت: 
صحبت های آقای استراماچونی ناشی از یک سوءتفاهم 
است. پول روز دوشنبه به حساب ایشان واریز می شود. 
فیش منتشر شده هم نشــان می دهد که پول در بانک 
سپه هست و آن پول قرار است صبح دوشنبه در حساب 

ایشان باشد.

فتح اهلل زاده در انتظار حکم
اما در خصوص آخرین وضعیت مدیریت در باشگاه استقالل 
گفته می شود تاحدود زیادی مدیریت فتح اهلل زاده در این 
باشگاه قطعی شده و تنها معرفی رســمی آن مانده برای 
بازگشت اسماعیل خلیل زاده سرپرست موقت این باشگاه 
به تهران. فتح اهلل زاده به هیئت مدیره اضافه شــده است.
خلیل زاده به عنوان نماینده باشــگاه خارج از کشور برای 
تسویه حساب با اســتراماچونی و بازگرداندن وی تالش 
می کند و وزارت ورزش صالح نمی داند در حالی که نماینده 
رسمی باشگاه در این سفر حضور دارد، مدیرعامل جدید را 

معرفی نماید. 

موتور پرسپولیس گرم شد

استقالل نفس شاهین را گرفت
فتح اهلل زاده در هیئت مدیره

استراماچونی: دیگر سرمربی استقالل نیستم!

گزارش ویژه

وریا غفوری در نشست خبری

ترکیب تیم را استراماچونی چید
ورزش: کاپیتان تیم فوتبال اســتقالل پس از پیروزی پرگل این 
تیم برابر شــاهین گفــت: در دو بازی اخیر ترکیــب تیم را آقای 
اســتراماچونی انتخاب کردند و اگر مشکل شــان حل شود روز 

دوشنبه به ایران بازخواهد گشت.
وریا غفوری پس از پیــروزی چهار بر یک تیم فوتبال اســتقالل 
برابر شاهین بوشــهر در نشست خبری شــرکت کرد و گفت: از 
بازیکنان باغیرت استقالل تشــکر می کنم که از نظر ذهنی خود 
 را برای ایــن بازی آماده کردنــد و به یک برد خوب دســت پیدا 

کردند.
وی در مورد ویدئو منتشر شده از سوی استراماچونی گفت: ایشان 
در این چند روز حرف های متناقض شــنیدند. صحبتی که من با 
باشگاه داشتم قرار شده که مشکل استراماچونی روز دوشنبه حل 
شود و اگر این حرف ها درست باشــد ایشان دوشنبه به تهران باز 

خواهد گشت. 
غفوری در مورد انتخاب ترکیب تیم نیــز گفت: در دو بازی اخیر 
ترکیب تیم را خود آقای اســتراماچونی انتخاب کردند.  در طول 

بازی هم نکات الزم را مطرح کردند.
کاپیتان تیم فوتبال اســتقالل ادامــه داد: امیدواریم حرف هایی 
که به ما زده شده و وعده هایی که داده شده عملی شود و تکلیف 
مدیرعامل و سرمربی تیم مشخص شود. اولین بار در دنیا است که 
یک تیم سرمربی و مدیرعامل و سرپرســت را از دست می دهد.

امیدوارم مشکالت بازیکنان هم حل شود. 
وریا غفوری در مورد اینکه تعویض های دیدار برابر شاهین را چه 
کسی انجام داد، گفت: ما در این دیدار برابر تعویض ها و ترکیب تیم 

از آقای استراماچونی کمک گرفتیم.

حمیدرضاعرب: ســردار آزمون با هفت گل زده 
در نیم فصل لیگ روسیه عملکرد مطلوبی از خود 
برجا گذاشــت تا در کنار زوجش جیووا که او نیز 
۱۱ گل به ثمر رسانده در زمره موفق ترین مهاجمان 
لیگ روسیه قرار بگیرند. آزمون در زنیت روز های 
خوشی را سپری می کند. حاال که او 
برای تعطیالت یــک ماهه به 
ایران آمده نیز اگر رسانه های 
روســی را تــورق کنیــد 
عکس های بسیاری در مدح 
او می بینید. سردار به واقع 
نماینده شایســته ای برای 
فوتبال ایران و حتی آسیا 
در یکی از ســخت ترین و 
فرسایشی ترین لیگ های 
اروپا بوده و توانسته خودش 
را به عنوان مهاجمی اثرگذار به 

همگان ثابت کند.

درخشش در لیگ قهرمانان
پای اروپا آمد وســط؛ یادمان نرود که 
سردار در رقابت های لیگ قهرمانان نیز 
دو گل برای زنیت به ثمر رساند. یکی 
به بنفیکا و دیگری به لیون. سردار دو 
گل هم درسوپر جام برای زنیت به ثمر 

رسانده تا مردی باشد برای تمام جام ها. گرچه زنیت در لیگ قهرمانان 
اروپا دیگر شانســی ندارد اما دروازه های اقبال بــه روی مهاجم ۱8۶ 
ســانتیمتری فوتبال ایران همچنان باز اســت و او مورد توجه تیم های 

قاره سبز قراردارد.

پیشنهاد دورتموند
بورسیا دورتمند پیش از شروع لیگ روســیه خواهان سردار بود. آن ها 
حاضر بودند ۲۰میلیون یورو بابت سردار حق رضایت نامه بدهند اما زنیت 
نپذیرفت. دلیل را سران باشگاه زنیت جذب ۱۲ میلیون یورویی سردار 
اعالم کردند. زنیت حاضر نبود تنها برای 8میلیون یورو بیشتر سردار را 

از دست بدهد.
 آن ها پول بیشتری می خواســتند به همین دلیل انتقال منتفی شد. با 
توجه به اینکه مهاجم تیم ملی ایران یک فصل دیگر با زنیت قرارداد دارد 
سران این باشگاه بدشــان نمی آید که از کنار این بازیکن که سال ها در 
لیگ روسیه بازی کرده کســب درآمد کنند وهیچ بعید نیست سردار را 

درتابستان با دریافت رقمی درحدود 3۰ میلیون یورو آزاد کنند.

حاال ولورهمتون
از ولورهمتون انگلیس به عنوان یکی از مشتریان یاد می شود اما سردار 
یک پیشــنهاد دیگر هم از آلمان دارد. مونشــن گالدباخ دیگر مشتری 
زیرپوستی سردار است و باید دید مذاکرات آن ها با سران باشگاه زنیت به 
کجا می انجامد؟! سردار بی میل نیست که این جدایی رقم بخورد. او شاید 
به این می اندیشد که در سال های پیش رو از قبل فوتبال پول بیشتری 
به جیب بزند و شــاید این انتقال او را به خواسته های مالی اش برساند. 

سردار احتماالً انتقال بزرگ تابستانی فوتبال ایران لقب خواهد گرفت.

نیک رایت/مترجم: امیرمحمد سلطان پور: چند هفته قبل از 
اینکه به عنوان سرمربی موقت منچستریونایتد انتخاب شود، راهروی 
باریک جایگاه جنوبی اولدترافورد، جایی بود که اوله گنار سولسشر 

برای نخستین بار با مارکوس رشفورد رودررو شد.
باشگاه شیاطین ســرخ برای دیدار این تیم در دور گروهی لیگ 
قهرمانان اروپا مقابل یانگ بویز از چندین بازیکن سابق دعوت کرده 
بود تا به عنوان میهمان شاهد این مسابقه باشــند. اوله از نزدیک 
شاهد بود که رشفورد چندین موقعیت خوب گلزنی را خراب کرد 
)موقعیت هایی که اگر در دوران بازی خودش بود تقریباً تمامی آن ها 
را به گل تبدیل کرده بود( و این مروان فلینی بود که در وقت تلف شده 

یونایتد را به پیروزی رساند.

نخستین دیدار
ژوزه مورینیو حسابی از دست رشفورد کالفه بود اما وقتی پس از 
پایان بازی اوله با او و جسی لینگارد )که به خوبی از زمان هدایت 
تیم رزروهای منچستر او را می شناخت( در ورزشگاه روبه رو شد، 
چیزی به غیر از دلداری برای مهاجم جوان نداشت. اوله چند روز 
پیش در مصاحبه خود در این باره گفت: »دقیقاً در دم رختکن 
بود که به او گفتم کم کم اوضاع دستت می آید، فقط الزم است 
نگران نباشی و آرامش خود را حفظ کنی. این نخستین باری بود 
که با رشفورد هم کالم می شدم؛ چند هفته بعد از آن قضیه بود 

که با او کار می کردم«.
شاید کمتر بازیکنی از انتخاب سولسشر به عنوان سرمربی یونایتد 
مثل رشفورد بهره مند شــد. مورینیو به او فرصت خودنمایی داده 
بود؛ در واقع هیچ بازیکنی زیر نظر مورینیو اندازه مهاجم تیم ملی 
انگلیس در میدان حضور نداشت اما اکنون او ظرفیت واقعی خود را 
بروز داده است. رشفورد در بهترین فرم تمام زندگی خود قرار دارد. 
هفته گذشته که پنالتی خود مقابل منچسترسیتی را به گل تبدیل 
کرد به عدد ۱3 گل در فصل رسید که هنوز با اینکه بیش از نیمی از 
فصل باقی مانده اندازه بهترین آمار یک فصل کامل گذشته اش است.

شباهت به کریستیانو رونالدو
اوج گیری رشفورد سبب اوج گیری منچستریونایتد نیز شده است، 
آن ها پس از بــرد مقابل تاتنهام و منچسترســیتی دوباره روحیه 
گرفته اند و سولسشر آن قدر از بازیکن جوان خود راضی است که از 
شباهت ها بین رشفورد و کریستیانو رونالدو می گوید. در این سن و 
سال اگر این دو را با یکدیگر مقایسه کنیم می فهمیم که سولسشر 
آنچنان نیز اشــتباه نمی کند. در واقع 3۷ گل رشفورد که در ۱۲۷ 
بازی در لیگ برتر زده شــده در مقایسه با 3۴ گل رونالدو با همین 
تعداد بازی با لباس سرخ بهتر هم بوده است. مسلماً اینکه رشفورد 
 بتواند به دستاوردهایی که رونالدو رســیده برسد نیازمند تالش 
فوق العاده ای از طرف او دارد اما سولسشر این دو را از نظر ذهنی شبیه 

به هم می داند و واقعاً هم می تواند در جایگاه قضاوت بنشیند. هر چه 
که باشد سولسشر نه تنها با رونالدو در یونایتد در مقطعی هم بازی 
بوده بلکه وقتی به عنوان مربی مهاجمان منچستر نیز کار می کرد 
هر روز در تمرینات کریستیانو را زیر نظر داشت. سولسشر در مورد 
مقایسه خود بین این دو ادامه می دهد: »هر دو بازیکن بسیار حرفه 
ای، متعهد و عاشقانه به فوتبال نگاه می کنند. حاال رشفورد مزه مورد 
تمجید قرار گرفتن به خاطر عملکرد خوب را این روزها بیشتر در 
پیراهن یونایتد و تیم ملی انگلیس می چشد. او تالشش را بیشتر 
کرده و اکنون در حال دیدن نتیجه آن اســت. کریستیانو همیشه 
در ذهنش یک هدف داشت، اینکه بهترین بازیکن جهان شود. هر 
کاری که انجام می داد در راستای این هدف بود. چه در زمانی که به 

تعطیالت کریسمس می رفتیم چه زمانی که به میهمانی می رفتیم 
رونالدو همیشه با آرامش حواسش به خودش بود. او هیچ وقت مثل 
برخی دیگر از بازیکنان بی گدار به آب نمی زد. مارکوس هم چنین 
ذهنیت و هدف گذاری را در ذهنش تعیین کرده است. او در این ۱۲ 

ماه به شکلی واضح به بلوغ رسیده است«.

بلوغ رشفورد
این بلوغ رشفورد را می توان در تالشش برای تبدیل شدن به مرد 
اصلی منچستریونایتد دید. او به تنهایی برای تیمش بیشتر از حتی 
واردی برای لستر یا کین برای تاتنهام امتیاز آورده است اما فصل 
بعدی پیشرفت رشفورد طبق گفته سولسشر که خود ۱۲۶ گل در 
3۶۶ بازی برای شیاطین سرخ به ثمر رسانده، باید تبدیل شدن به 
یک گلزن دائمی باشد. او در این باره با مقایسه دوباره با کریستیانو 
می گوید: »رونالدو قبالً به کارهای تکنیکی می پرداخت و بازیکن ها 
را دریبل می کرد و چند گل فوق العاده به ثمر می رساند اما در پایان او 
زمانی به اوج رسید که خود را به یک ماشین گلزنی تبدیل کرد. من 
امیدوارم که بتوانیم پیشرفت مارکوس را در این سطح شاهد باشیم.« 
اوضاع فیزیک بدنی رشفورد به خاطر برنامه های بدنسازی سخت در 
شرایط بسیار خوبی قرار گرفته و به همین دلیل بهتر می تواند خود 
را در موقعیت قرار داده و از آن استفاده کند. از لحاظ آماری او در این 
زمینه دو برابر گذشته خوب کار می کند. شاید کمتر کسی پیش بینی 
می کرد تغییر پست برای رشفورد مناسب باشد اما سولسشر پس از 
اوضاع سختی که او در نوک حمله در ابتدای فصل داشت سریعاً وی 
را به بال چپ برگرداند و به خوبی هم جواب داد؛ البته رشفورد گفته 
که این دوران سخت به او کمک بزرگی کرده و او خود را یک مهاجم 
شماره ۹ می بیند. بازی امروز با اورتون چهار هزارمین بازی است 
که باشگاه منچستریونایتد در ترکیب روز بازی خود از حداقل یک 
یا بیشتر بازیکن آکادمی بهره می گیرد. این آمار سبب افتخار همه 
هواداران است و رشفورد یکی از بهترین نمونه های این بازیکنان است 

که هنوز آینده بزرگ تری می تواند در پیش داشته باشد.

کاپیتان سابق منچستریونایتد و کارشناس مطرح این 
 روزهای تلویزیونی، در پســتی اینستاگرامی به رکورد

 فوق العاده شیاطین سرخ در استفاده از بازیکنان آکادمی 
این باشگاه در ترکیب تیم واکنش نشان داد. گری نویل که 
خود از آکادمی منچستریونایتد به تیم اصلی راه یافت، در 
پست خود با انتشار عکسی از بزرگ ترین بازیکنان تاریخ 
این باشگاه، به چهار هزارمین بار پیاپی استفاده از حداقل 
یک بازیکن آکادمی در فهرست بازی یونایتد در 82 سال 

گذشته اشاره کرده است.

مدافع راست باشگاه منچسترسیتی در توئیتر خود 
شوخی جالبی با خودش انجام داده است. کایل واکر 
عکسی در حاشیه آخرین جلســه تمرین تیمش 
منتشــر کرده که در مبارزه با رحیم استرلینگ هم 
تیمی خود قرار دارد و به شکل عجیب و غریبی به 
عقب خم شده اســت. واکر در توئیت خود نوشته 
الکسا )دستیار صوتی گوشی آیفون(، به من کسی 
را نشــان بده که توانایی دارد مثل صندلی ساحلی 

خم بشود!«

کایل واکرگری نویل
حساب رسمی توییتر باشگاه لیورپول به دو اتفاق مهم 
در این باشگاه در چند روز گذشته واکنش نشان داده 
 است. قرمزها که دیشب موفق شــدند در ادامه روند 
فوق العاده خود با دو گل واتفورد را در لیگ برتر شکست 
دهند، در چند روز گذشــته دو خبر بسیار خوب دیگر 
برای هواداران داشتند. نخست تمدید قرارداد یورگن 
کلوپ سرمربی موفق تیم تا سال 2024 بود و دیروز نیز 
خبر آمد که جیمز میلنر هافبک محبوب و جنگنده این 

تیم تا سال 2022 قراردادش را تمدید کرده است.

باشگاه تاتنهام با توجه به نزدیک بودن کریسمس، به 
بخش اقتصادی نیز توجه ویژه ای داشته است. این باشگاه 
در توییتر خود به تبلیغ اجناس مختلف با ترکیب طرح 
کریسمس و نمادهای باشــگاه پرداخته و با استفاده از 
چهره ستاره های تیم که این کاالها را تبلیغ می کنند در 
پی فروش خوبی است. نکته جالب در یکی از این تبلیغ ها 
حضور سون هیونگ مین هافبک کره ای اسپرز است که 
عالوه بر یک بافتنی بامزه، کالهی با عکس خود در حال 

شادی بعد از گل تبلیغ کرده است!

تاتنهاملیورپول

مقصد تابستانی سردار کجاست؟ 

»ولورهمتون« به دنبال آزمون

ضد  حمله

 گل ترابی نامزد برترین گل 
ادوار قهرمانی امیدهای آسیا شد

ورزش: سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آســیا )AFC( در فاصله 
کمتر از یک ماه تا آغاز مسابقات قهرمانی زیر ۲3 سال آسیا که مرحله 
انتخابی المپیک ۲۰۲۰ به شمار می رود، نظرسنجی درباره بهترین گل 
این رقابت ها در ادوار گذشته منتشر کرد که گل مهدی ترابی به چین 
در مرحله گروهی مسابقات سال ۲۰۱۶ هم یکی از این گل ها محسوب 
می شود. گل های زکریا السودانی از عربســتان سعودی به ازبکستان، 
عبدالکریم حسن از قطر به چین، احمد السروری از یمن به ازبکستان، 
عمر ماناسره از اردن به ویتنام، شویا ناکاجیما از ژاپن به ایران، عزیزجون 
گانیف از ازبکســتان به کره جنوبی و نگوین کوانگ هــای از ویتنام به 
ازبکستان، سایر نامزدهای کســب عنوان بهترین گل تاریخ مسابقات 

قهرمانی زیر ۲3 سال آسیا محسوب می شوند.

 سردار در تیم منتخب 
نیم فصل نخست لیگ روسیه

ورزش: سردار آزمون و پنج بازیکن دیگر تیم زنیت سن پترزبورگ به ترکیب 
تیم منتخب نیم فصل نخست لیگ برتر روسیه راه یافتند. لیگ برتر روسیه 
در صفحه رسمی خود ترکیب تیم منتخب نیم فصل نخست این رقابت ها 
را معرفی کرد که مهاجم تیم ملی کشــورمان با عملکرد خوبی که در این 
رقابت ها داشت جزو یازده بازیکن برتر نیم فصل نخست لیگ برتر روسیه 

قرار گرفته است.

بیرانوند مصدوم شد
ورزش: علیرضا بیرانوند که چند روزی از ناحیه کشاله ران احساس ناراحتی 
می کرد، دیروز همراه پزشک تیم با حضور در یکی از بیمارستان های تهران 
تست های پزشکی را پشت ســر گذاشــت و در نهایت مشخص شد این 
دروازه بان برای بهبود وضعیتش باید چند روز استراحت کند. برهمین اساس 
بیرانوند در دیدار پرسپولیس برابر سایپا به میدان نرفت و احتماالً در دیدار 

پرسپولیس برابر پارس جنوبی جم نیز غایب خواهد بود.

 باشگاه سپاهان 
خواستار تعویق بازی با استقالل شد

ورزش: تیم سپاهان طبق برنامه از پیش تعیین شده در ادامه مسابقات 
لیگ برتر و جام حذفی، روزهای ۲8 آذر و ۲ دی باید به مصاف شاهین 
شهرداری بوشهر و استقالل تهران برود. باشگاه سپاهان به دلیل وجود 
مصدومان زیاد در این تیم و همچنین حضــور امید نورافکن و محمد 
محبی در اردوی تیم المپیک ایران، با توجه به حساسیت باالی مسابقه 
با آبی های تهران، درخواست رسمی خود را برای به تعویق افتادن زمان 

این مسابقه به سازمان لیگ ارسال کرد.

تارتار ساز جدایی کوک کرد
ورزش: سرمربی تیم نفت مسجدســلیمان با اشاره به مشکالتی که در 
این تیم دارد، اعالم کرد بازی دیروز با پارس جنوبی آخرین بازی است 
که روی نیمکت نفت نشسته اســت. او در توضیح این ماجرا گفت: جو 
مسموم و شیطنت برخی هواداران و افراد سابق حاضر در تیم نفت، پس 
از درگیری رخ داده در تمرین دلیل اصلی ای است که چنین تصمیمی 
گرفته است. سرمربی نفت قبل از بازی با سایپا با سرپرست سابق تیم 
درگیری پیدا کرد که موجب شــد برخی لیدرها وارد شــوند و مسائل 

عجیبی را ایجاد کنند.

قلعه نویی در یک قدمی رکورد جدید 
ورزش: تنها یک بازی باقیمانده تا ســپاهان نیم فصل نخست را بدون 
باخت به پایان ببرد و از خود رکورد جدیدی در تاریخ این رقابت ها ثبت 
کند. برتری مقابل پیکان سبب شد تا زردپوشان نصف جهان به هفتمین 
برد این فصل رسیده و با هفت تساوی ثبت شده به رکورد چهارده بازی 
بدون شکست در لیگ نوزدهم دست یابند. پرافتخارترین مربی تاریخ 
لیگ با نشســتن روی نیمکت یکی از پرافتخارترین باشگاه ها در این 
رقابت ها حاال انگیزه های زیادی برای ثبت ششمین قهرمانی آن هم با 

ثبت رکوردهای فوق العاده دارد.

پیش بینی رنکینگ اینفو
 ایران همچنان تیم 33 جهان و دوم آسیا

ورزش: فدراسیون جهانی فوتبال آخرین رده بندی بهترین تیم های جهان 
را در تاریخ پنجشنبه ۱۹ دســامبر)۲8 آذر ۹8( اعالم خواهد کرد. سایت 
فوتبال رنکینگ اینفو براساس قوانین موجود در ســایت فیفا و در زمینه 
رنکینگ تیم ها، جایگاه ماه دسامبر تیم ملی ایران را پیش بینی کرد. طبق 
گمانه زنی این سایت،  تیم ملی کشورمان در آخرین رنکینگ فیفا هزار و ۴88 
امتیاز خواهد گرفت و در رده سی و سوم جهان و دوم آسیا همچنان خواهد 
ایستاد. سایت مذکور همچنین عنوان کرد تیم ژاپن با هزار و ۵۰۲ امتیاز 
جایگاه خود را به عنوان تیم نخست قاره تثبیت خواهد کرد. ژاپنی ها البته در 

رده بیست و هشتم جهان جای خواهند گرفت.

 حمیداوی: گل محمدی 
در تیم ملی بهتر از ویلموتس است

ورزش: فرهاد حمیداوی، مالک شهرخودرو در خصوص شایعات حضور 
گل محمدی در رأس تیم ملــی اظهار کرد: در ایــن خصوص تاکنون 
فدراسیون چیزی به ما نگفته  است. گل محمدی شایسته ترین فرد برای 
حضور روی نیمکت تیم ملی است و بی شــک به مراتب بهتر از مارک 
ویلموتس نتیجه می گیرد. یک مربی صاحــب ویترین، مثل کی روش 
می تواند به فوتبال این مملکت کمک کند، اما مربیانی مثل ویلموتس، 
آورده ای برای فوتبال ندارند و از این ها بهتر را در ایران داریم، مثل یحیی 
گل محمدی عزیز. وی افزود: اگر تیم  ملی بخواهــد، برای عزت ایران، 
حاضریم ضرر کنیم، اما پرچم ایران باال برود. به جانشین گل محمدی ابداً 
تاکنون فکر نکرده ایم زیرا هیچ چیز رسمی نشده و حتی در جلسه ای که 
با یحیی گل محمدی داشتیم، گفتم اگر چنین اتفاق بیفتد باید خودت 

جایگزینی را معرفی کنی.

رسن: تا نیم فصل در پرسپولیس صبر می کنم
ورزش:بشار رسن در مورد مطالباتش از پرسپولیس گفت:مشکالتی که 
این روزها پیش آمده در گذشته هم وجود داشت،من 3۰ درصد از سال 

گذشته طلب دارم و امسال هم پرداختی ها نزدیک به صفر بوده است.
من بازیکن حرفه ای هستم و با توجه به اینکه مسئوالن قول داد ه اند تا 
مشــکالت را برطرف کنند تا نیم فصل صبر می کنم و اگر مسئوالن به 

قول های خود عمل نکردند تصمیم دیگری خواهم گرفت.

منهای فوتبال

هفته هفدهم لیگ برتر انگلیس
آرسنال - منچسترسیتی

یکشنبه 24 آذر-ساعت: 20:00 از شبکه ورزش

هفته هفدهم اللیگا اسپانیا
والنسیا - رئال مادرید

یکشنبه 24 آذر-ساعت: 23:30 از شبکه سه

هفته شانزدهم سری آ ایتالیا
فیورنتینا - اینتر

یکشنبه 24 آذر-ساعت: 23:15 از شبکه ورزش

هفته هفدهم لیگ برتر انگلیس
منچستریونایتد - اورتون

یکشنبه 24 آذر-ساعت: 17:30 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

خراسان رضوی بر بام ایران
 قهرمانی خراسان رضوی 

در مسابقات 15 نفره راگبی
ورزش: خراسان رضوی با غلبه بر داتیس توانست عنوان قهرمانی مسابقات 
۱۵ نفره راگبی آقایان را بدست آورد. مسابقات ۱۵ نفره آقایان به میزبانی 
استان مازندران شهرستان بابلسر با حضور چهار تیم )داتیس، خراسان 
رضوی، ری راگبی، مازندران( با تالش های مسئوالنه رئیس انجمن راگبی 

حسن میرزا آقابیک در سطح باالیی برگزار شد.

تیراندازان ملی پوش به خط شدند
ورزش: اردوی تمرینی تیم ملی تپانچه کشورمان با حضور ۶ تیرانداز از 

دیروز در محل سالن 8۰ خط مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد. 
۶ تیرانداز کشورمان متشکل از هانیه رستمیان از مازندران، گلنوش سبقت 
اللهی از اصفهان، درسا عرب شاهی از تهران، جواد فروغی از ایالم، سجاد 
پورحسینی از گیالن و محمد رسول عفتی از کرمانشاه نفراتی هستند که 

به این اردو دعوت شدند.

نفرزاده سرمربی تیم والیبال خاتم اردکان شد
ورزش: پس از استعفای مسعود آرمات از هدایت تیم والیبال خاتم اردکان، 
فرهاد نفرزاده هدایت این تیم را برعهده گرفت. وی به مدت چهار ســال 
متوالی سرمربی تیم سایپا بود و در سال ۱38۹ با هدایت وی سایپا به مقام 
نایب قهرمانی لیگ برتر والیبال ایران دست یافت. نفرزاده سابقه مربیگری 
در تیم های پاس، پتروشیمی، ارتعاشات صنعتی، تیم ملی نیروهای مسلح، 
پارسه، محتشم کاشان، شهرداری ورامین و عقاب نهاجا را نیز در کارنامه دارد.

لوییس همیلتون سوار بر اسب فراری؟
ورزش: فراری تأیید کرده که صحبت هایی بــا قهرمان جهان لوییس 

همیلتون راجع به پیوستنش به این تیم در آینده داشته است.
مدیر ارشد اجرایی فراری لوییس کامیلری گفته که همیلتون صحبت هایی 
با رئیس فراری جان الکان داشــته است.همیلتون که ماه دیگر 3۵ ساله 
می شود و رسیدن به رکورد هفت بار قهرمانی جهان را در سال ۲۰۲۰ نشانه 

گرفته، فصل آینده به پایان قراردادش با مرسدس خواهد رسید.

 قهرمانی پتروشیمی 
در نیم فصل لیگ برتر تنیس روی میز

ورزش: هفته دوم رقابت های لیگ برتر مردان کشور با حضور هشت تیم  از 
۲۰ تا ۲۲ آذر در آکادمی امیر احتشام زاده تهران برگزار شد. مرحله نخست 
این رقابت ها که با سه دور بازی و صدر نشینی پتروشیمی بندر امام خاتمه 
یافته بود در ادامه با انجام چهار دور پیگیری شد.تیم پتروشیمی بندر امام از 
مدعیان عنوان قهرمانی پس از عبور از رعد پدافند هوایی و شهرداری کرج 
با کسب سه پیروزی ۶ بر صفر، ۵ بر یک و۴ بر ۲ به ترتیب مقابل تیم های 
شهرداری کرج، اطلس پویان گیالن و دانشگاه آزاد با ۱۹ امتیاز  صدرنشین 
نیم فصل نخست این مسابقات شد.یکی از نکات جالب  لیگ برتر امسال 
جدال دو کاپیتان مقابل یکدیگر بود. در این دیدار مهران احدی ملی پوش 

و کاپیتان اسبق تیم ملی  مقابل نوشاد عالمیان 3 بر یک پیروز شد.

 گنج زاده: ملی پوشان کاراته 
واقعًا بی توقع هستند

ورزش: دارنده مدال های طال و نقره جهان و بهترین کاراته کای سنگین 
وزن جهان، با بیان اینکه امکانات کاراته در حد نرمال است، گفت: ما توقع 
زیادی از مسئوالن ورزش نداریم اما کاراته نیازمند توجه و حمایت بیشتری 
است. ســجاد گنج زاده ادامه داد: با اینکه کاراته المپیکی است اما باز هم 
تفاوت  زیادی با برخی رشته های دیگر دارد و آنچنان که باید مورد توجه قرار 
نمی گیرد. ملی پوشان کاراته واقعاً بی توقع هستند و همیشه سعی  کرده اند 

بدون حاشیه برای کشور افتخارآفرینی کنند.

درخواست اتحادیه جهانی از فدراسیون کشتی
نقره قیاسی را بدهید طال بگیرید

ورزش: اتحادیه جهانی کشتی در نامه ای مجدداً به فدراسیون کشتی ایران 
اعالم کرد: با توجه به مثبت شدن آزمایش دوپینگ دمیتری الکانوف روس 
در رقابت های کشتی آزاد نوجوانان جهان سال ۲۰۱8 در کشور کرواسی، 
مدال طالی این وزن )8۰ کیلوگرم( به محمدرضا قیاسی که در دیدار فینال 
مغلوب این کشتی گیر شده بود می رســد.بر این اساس اتحادیه جهانی 
کشتی درخواست کرده است که مدال نقره قیاسی به این اتحادیه فرستاده 

شود و پس از آن مدال طال، برای قیاسی ارسال خواهد شد.

 قهرمانی رمضانی 
در مسابقات سنگنوردی قهرمانی آسیا

ورزش: در ادامه رقابت های سنگنوردی نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا 
که در بنگلور هند جریان دارد، راحیل رمضانی سنگنورد تیم ملی ایران 

موفق به کسب مدال طال در ماده »بولدرینگ« رده سنی جوانان شد. 
پیش از این تیم سنگنوردی ایران توسط راحله دارابیان صاحب دو مدال 

طال و نقره در ماده بولدرینگ و لید رده سنی نوجوانان شده بود.

سولسشر چگونه مارکوس رشفورد را به اوج رساند؟

قدم گذاشتن در جاده بهترین ها
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فرهنگ و هنر

یادداشت های سینما حقیقت 1398

به پاس چهار دهه فعالیت در سینما
 جشنواره فجر برای فریدون جیرانی 

بزرگداشت می گیرد
فرهنــگ و هنر: بزرگداشــت 
فریدون جیرانی در سی و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر برگزار می شود.

به نقل از روابط عمومی جشنواره 
فیلم فجــر، به پــاس نزدیک به 
چهار دهه فعالیت حرفه ای و مؤثر 

در سینما، از فریدون جیرانی در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر تجلیل 
خواهد شــد. جیرانی که در ادوار جشنواره فیلم فجر به عنوان روزنامه نگار، 
منتقد، کارگردان، نویسنده، تهیه کننده و عضو هیئت انتخاب و داوری حضور 
مؤثری داشته متولد ۱۳۳۰ در کاشمر است. وی حضور در سینمای حرفه ای 
را در سال ۱۳۶۰ با نوشتن فیلم نامه فیلم »آفتاب نشین ها« تجربه و فعالیت در 

مطبوعات را با سردبیری در مجله سینما در سال ۱۳۷۰ آغاز کرد.
فیلم های »صعود«، »قرمز«، »آب و آتش«، »شام آخر«، »صورتی«، »ساالد 
فصل«، »ســتاره ها« ۲،۱و۳، »پارک وی«، »قصه پریا«، »من مادر هستم«، 
»خواب زده ها«، »خفه  گی« و »آشــفتگی« از ساخته های سینمایی جیرانی 
محسوب می شوند. سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه به 

دبیری ابراهیم داروغه زاده برگزار می شود.

»آقازاده« به مشهد می آید
فرهنگ و هنر: سریال »آقازاده« 
به تهیه کنندگی و نویسندگی حامد 
عنقا و کارگردانی بهرنگ توفیقی 
بــرای ادامه تصویربرداری در حرم 
امام رضا)ع( عازم مشــهدمقدس 
می شود. به گزارش روابط عمومی 

این پروژه، سریال »آقازاده« که چندی است در سکوت خبری فیلم برداری و 
مراحل فنی خود را جلو می برد، در مشهد ادامه پیدا می کند. پیش از این حامد 
عنقا در گفت وگویی »آقازاده« را پیشکش فقیرانه ای به آستان مقدس علی بن 
موسی الرضا)ع( دانسته و اعالم کرده بود بخش هایی از سریال که در مشهد 
ضبط می شود، بر همه کار غلبه دارد. این سریال برای گرفتن سکانس های 

مشهد و پالن هایی در داخل حرم امام رضا)ع( راهی این شهر می شود.
امیر آقایی، امین تارخ، مهدی سلطانی، لعیا زنگنه، کامبیز دیرباز، جمشید 
هاشــم پور، سینا مهراد و امین حیایی با حضور  ثریا قاسمی و هنرمندی 

نیکی کریمی از جمله بازیگران »آقازاده« هستند.

 فرهنــگ و هنر/ زهره کهندل  مســتند 
»کّرار« به کارگردانی محســن عقیلی در بخش 
مســابقه ملی مســتندهای کوتاه سیزدهمین 
جشنواره بین المللی سینماحقیقت به رقابت با 

دیگر آثار این بخش می پردازد.
این فیلم به تهیه کنندگی محســن اسالم زاده و 
از تولیدات سیمای مرکز خراسان رضوی است .

روایتی از زندگی شــهید ســرافراز مدافع حرم 
»محمدرضا ســنجرانی« فرمانــده غیور مرکز 
آموزش لشکر فاطمیون با نام جهادی »کّرار«. 

مســتند »کــّرار« در آخرین اکــران خود در 
جشنواره سینما حقیقت، امروز ساعت ۱۶ روی 
پرده سالن ۶ پردیس سینمایی چارسوی تهران 

می رود.
عقیلی بــه خبرنگار ما می گویــد: فضای غالب 
بر جشــنواره حقیقت، فضای روشنفکری است. 
نمی خواهم بگویم فضــای مخالف با ایدئولوژی 
دفاع از حرم و شــهادت اما در خوشبینانه ترین 
شــکل، نگاهی خنثی به این ماجــرا دارد ولی 
اســتقبال از فیلــم »کّرار« که دربــاره زندگی 
یک شــهید مدافع حرم است، بسیار خوب بود. 
وقتی بازخوردها را در ســالن دیدم واقعاً برایم 
عجیب بود. به نظرم رضا ســنجرانی در لحظه 
اثرگذاری  ضبط تصاویــر موبایلی در ســوریه 
فیلم هایش را در آینده دیده بود، اینکه سال ها 
پس از شــهادتش این فیلم ها منتشر می شود و 

مؤثر خواهد بود. 

 شهید دوربین به دست
»کــّرار«  کارگــردان 
انگیزه ســاخت  درباره 
ایــن مســتند توضیح 
که  زمانــی  می دهــد: 
خبر شــهادت شــهید 
مشهد  در  ســنجرانی 

پیچید، با توجه به رفقای مشترکی که با شهید 
داشــتم، با من تماس گرفتند که برای مراسم 
وداع با پیکر شــهید، یک کلیپ چند دقیقه ای 
بســازم. فیلم هایی از شــهید را برایم آوردند تا 
تدوین کنــم، وقتی فیلم های موبایلی شــهید 
در ســوریه را دیدم و بگوبخندهایش با همرزم 
شهیدشــان فرمانده ابوعلی، این شخصیت مرا 
جــذب خودش کند، با خــودم عهد کردم باید 
برای این شــهید مستند بســازم. خدا را شکر 
خانواده شهید هم به من اعتماد کردند و پس از 

مراسم چهلم، تولید مستند کلید خورد. 
عقیلی درباره فرم مستند که استفاده از فیلم های 
آرشیوی به جا مانده از شهید است، توضیح می دهد: 
من پیش از اینکه کارگردان باشم، تدوینگر بودم. در 

چنین فرمی کارگردان محدود به فیلم های آرشیوی 
می شود و اگر کار به موفقیت برسد، برگ برنده ای 
برای کارگردان اســت چون توانسته بدون ورود به 

پروسه تولید، با فیلم های موجود حرفش را بزند. 
وی ادامه می دهد: با توجه به نگاه امنیتی زیادی که 
نسبت به حضور دوربین در مناطق جنگی سوریه 
وجود داشت، چندین بار برای فیلم برداری در سوریه 

اقدام کردم ولی اجازه ساخت مستند نداشتم. 
مــن این شــهید را در زمان حیاتش در ســوریه 
ندیده بــودم و باید از آنچه موجود بود اســتفاده 
می کردم. خوشبختانه شــهید سنجرانی در همه 
جای ســوریه دوربین به دســت بود. البته شهید 
عطایی خأل دوربین در سوریه را احساس می کند 
و از همرزمانش می خواهد که با موبایل هایشان از 
وقایع و فضای جنگی ســوریه فیلم بگیرند. شهید 
سنجرانی یکی از شهدایی بود که بیشترین آرشیو را 
از او داشتیم و این کار ما را برای ساخت یک مستند 

آرشیوی از این شخصیت راحت تر می کرد. 

 فیلم هایش روایت فتح را تداعی می کند
کارگردان مســتند »کرار« دربــاره اینکه چطور 
خانواده شهید راضی شدند که فیلم های شخصی 
خانوادگی شــان را در اختیارتــان قــرار دهند، 
می گوید: همسر شهید کار قبلی من به نام »پرواز 
از حلب« که درباره شهید حسین هریری ساخته 

بودم را دیده بودند و ذهنیت مثبتی داشتند. 
البتــه بــرای برش هــای آرشــیو فیلم هــای 
شخصی شان، یکی از دســتیاران خانم گروه در 
حضور همسر شــهید، بخش های قابل پخش را 

جدا کردند.
عقیلی بــا بیان اینکه فیلم های بــه جا مانده از 
شــهید به خاطر ثبت تصاویر با دوربین موبایل 
چندان باکیفیت نیست اما از ارزش مستند بودن 
برخوردار است، خاطرنشان می کند: تجربه قبلی 
من هم مستند آرشــیوی بود، بنابراین پیش از 
مرحله تدوین ســعی می کــردم تمام فیلم های 
موجود را به دســت بیاورم. مثاًل برای مســتند 
»کّرار« حدود ۶ماه مشــغول جمع آوری آرشیو 
بودم و به دنبــال فایل اصلی و باکیفیت فیلم ها 

می گشتم.
وی ادامه می دهد: وقتی آرشــیوها به دســتم 
رســید، بهم ریختــه بود. قرار بــود که روایتی 
خطی از زندگی شهید ارائه بدهم و باید آرشیو 
را براساس زمان مرتب می کردم که کار آسانی 
نبود. باید روایتی دســت نخورده و بدون دخل 
و تصرف از شــهید را نشان می دادم همان طور 
که شــهید ســنجرانی در وصیت نامه اش گفته 
بود؛ از من قدیس نسازید، مرا آن طور که هستم 

معرفی کنید. 

این کارگردان یادآور می شود: مستند دارای روایت 
موازی است یعنی همسر شهید و همرزمانش روایت 
می کنند و مابه ازای تصویری آن روایت ها، فیلم های 

موجود آرشیوی است. 
وی با بیان اینکه فیلم هایی که از شهید سنجرانی 
در سوریه باقی مانده، فضای روایت فتح را در ذهن 
مخاطب تداعی می کند، می گوید: شهید سنجرانی 
در مقطعی دانشــجوی خبرنگاری مشــهد بود. 
عالقه ای که ایشان به ثبت لحظات مستند با دید 
رسانه ای داشت موجب شد که فیلم های به جا مانده 
از ایشان با ذکر موقعیت مکانی و زمانی همراه باشد.

 طناز و شوخ طبع بود
کارگردان مســتند »کّرار« می گوید: روی یک 
مسئله در مستند بیشــتر باید تمرکز می کردم 
اینکــه محمدرضا ســنجرانی نظامی نبود بلکه 
کارمنــد بانک ملی بود و حتــی پیش از اینکه 
به سوریه برود، پیشــنهاد مدیریت شعبه به او 
شد ولی ایشان به سوریه رفت. شهید سنجرانی 
نظامی نبود ولی نظامی گری را دوســت داشت 
تا جایی که مدرس دوره هــای آموزش نظامی 
بسیج و مربی رشــته های رزمی دفاع شخصی 
می شود اما شخصیت بسیار طناز و شوخ طبعی 
دارد. این تضاد شــخصیت شــهید را جذاب و 
دوست داشــتنی می کند تــا جایی که مخاطب 

جا می خورد. 
به گفته عقیلی، شهید سنجرانی شرایط شغلی، 
خانوادگــی و رفاهی بســیار خوبی داشــت اما 
همــه این ها را رها می کنــد و به دل جنگ در 
سوریه می رود. خیلی بخشندگی و بزرگمنشی 
می خواهد که یکی این شــرایط را رها کند و به 

باورهایش رنگ تحقق بپاشد.
وی خاطرنشان می کند: شهید سنجرانی وقتی 
می بیند که در حوزه آموزش های نظامی تسلط 
دارد و در گوشــه ای از جهــان صــدای فریاد 
مظلومی به گوش می رســد به ندای انسانیتش 

لبیک می گوید و می رود. 
عقیلی بــا بیان اینکه وقتی در مســتند پرتره 
از فیلم های شــخصی سوژه اســتفاده می شود، 
مخاطــب با آن شــخصیت احســاس نزدیکی 
بیشــتری می کند، یادآور می شــود: بسیاری از 
فیلم هایی که شــهید ســنجرانی در سوریه از 
خــودش و فضای آنجا گرفته، جــزو فیلم های 
شخصی اش به شــمار می رفت. اگر این آدم در 
قیدحیات بود شــاید هیچ وقــت این فیلم های 
موبایلی منتشــر نمی شد. مخاطب با دیدن این 
تصاویر احســاس نزدیکی بیشتری با شخصیت 
می کند چون باور دارد که این ها بازی نیســت 

عین واقعیت است.

محمد مهدی خالقی
annotation@qudsonline.ir

گفت وگو با محسن عقیلی، کارگردان مستند »کّرار« که در بخش ملی جشنواره حقیقت حضور دارد

وصیت کرده از من قدیس نسازید

مستند شهید سنجرانی یک اثر زالل، بی غل 
و غش و به دور از افه های فرمالیســتی است. 
خطی، ســاده و بســیار جذاب. اما مهم ترین 
تفاوت کرار با مستندهای گونه مدافعان حرم 
که در این ســال ها دیده بودیم، فضای طنز و 

شادی آفرین مستند است. 
شــخصیت خوش روحیه ســنجرانی که در 
ســخت ترین لحظات هم دســت از شــوخی 
برنمــی دارد. کارگردان هم توانســته فضای 
عمومــی مصاحبه هــا را با راش های شــهید 
متناســب ســازی کند. مثاًل مصاحبه همسر 
شــهید مثل موارد مشابه اشــکی و تراژدی 
نیســت و از ابتدا تا انتها با رویی گشــاده از 

همسرش می گوید. بخشی از این مستند برای 
من باعث خدشه دار شــدن یک باور قدیمی 

بود. 
در ســال های جوانی همیشــه فکر می کردم 

حقوق کارمندان بانک شبهه ناک است. 
اما شهادت ســنجرانی که معاون شعبه بانک 
بود، باعث شد که در قضاوت هایم بیشتر تأمل 

کنم. 
انتهای مســتند، سنجرانی جمله ای می گوید 
که قابل تأمل اســت: »ا زخدا خواسته ام من 
را همین طور که هستم بپذیرد و دوست ندارم 
قبــل از شــهادت تغییر کنم« به نظر شــما 

رسیدن به این بینش خود تغییر نیست؟

شماره :139860307005001943
تاریخ: 1398/09/21

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 1888-98 مورخ 98/9/18 کالس��ه 225-97 هی��ات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثب��ت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای موس��ی طالبی فرزند 
علی محمد بش��ماره شناس��نامه437 صادره از بجنورد در یکباب انباری به مساحت 219/30 
متر مربع از پالک 22 فرعی از 129 – اصلی واقع در اراضی ملکش بخش دو بجنورد خریداری 
مع الواسطه از مالک رسمی آقای حاتم علی ملکشی فرزند مراد علی محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م الف1036 )9811662(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/09/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/09

احمداصغری شیروان
رئیس ثبت اسناد و امالک

شماره :139860307005001944
تاریخ: 1398/09/21

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 1889-98 مورخ 98/9/18 کالس��ه 228-97 هی��ات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثب��ت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای موس��ی طالبی فرزند 
علی محمد بش��ماره شناس��نامه437 صادره از بجنورد در یکباب انباری به مساحت 197/90 
متر مربع از پالک 22 فرعی از 129 – اصلی واقع در اراضی ملکش بخش دو بجنورد خریداری 
مع الواسطه از مالک رسمی آقای حاتم علی ملکشی فرزند مراد علی محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.م الف1038 آ-9811661
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/09/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/09

احمداصغری شیروان
رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی
احتراما به استحضار می رساند آقای اسماعیل نصرت فرزند براتعلی اقدام بطرح دعوی بطرفیت 
ورث��ه مرحوم��ه زهرا نظری بخواس��ته انحصار وراث��ت نموده و چنین اظهار م��ی دارد که آن 
مرحومه در مورخ��ه98.9.7 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوتش عبارتند 
از 1. محمد نصرت متولد 45.6.15 به ش ملی 0749685883 فرزند ذکور متوفی 2. ابراهیم 
نص��رت متولد 33.10.10 ب��ه ش ملی 0749122412 فرزند ذک��ور متوفی 3. احمد نصرت 
متول��د 52.6.20 به ش ملی 0749170417 فرزند ذکور متوفی 4. علی محمد نصرت متولد 
59.10.20 به ش ملی 0749170751 فرزند ذکور متوفی 5. اسماعیل نصرت متولد 43.1.3 
ب��ه ش ملی 0749169257 فرزند ذکور متوف��ی  6. راضیه نصرت متولد 67.9.1 به ش ملی 
0749956209 فرزند اناث متوفی 7. مهناز نصرت متولد 49.1.4 به ش ملی 0749169631 
فرزن��د اناث متوفی 8. عذری نصرت متولد 56.12.20 به ش ملی 0749170425 فرزند اناث 
متوف��ی 9. فاطمه نصرت متولد 62.9.20 به ش ملی 0749171014 فرزند اناث متوفی 10. 
مرضیه نصرت متولد 65.1.20 به ش ملی 0749955813 فرزند اناث متوفی می باشد و بجز 
اینها وارثی ندارد لذا مراتب فوق الذکر طی یک مرحله در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
درج آگهی ش��ده تا هر کبfس نس��بت به آن مرحوم ادعایی داشته و یا وصیت نامه ئی دارد 
ظرف مدت یک ماه پس از نشر این آگهی به شورای حل اختالف باخرز مراجعه و گرنه گواهی 

حصر وراثت برابر مقررات قانونی و قضایی صادر خواهد شد.آ-9811660
باتشکر

دبیر ح دو شورای حل اختالف باخرز
خدادادی

 درخواست طالق غیابی
باعنایت به حک��م 980997562710452 مورخ��ه 1398/07/20 از دادگاه محترم نهبندان 
مبنی برطالق غیابی  به درخواست زوجه را دادگاه محترم نهبندان صادر نمودند بین زوجین 
آقای نادر محمد زاده شاهرودی فرزند علی و بانو کبری سنگری فرزند محمد به طالق خلعی 
غیابی به ش��ما آقای نادر محمد زاده ش��اهرودی ده روز مهلت داده میشود جهت ثبت طالق 
همس��رتان به این دفتر خانه مراجعه کنید چنانچه مراجعه ننمودید این دفترخانه پاس��خگو 

نخواهد بود. آ-9811676
تاریخ درج نوبت اول: 98/09/24         تاریخ درج نوبت دوم : 98/10/24

حاج شیخ غالم حق پناه  / سردفتر ازدواج وطالق1/1 نهبندان 

آگهی فقدان سند مالکیت
خان��م پروی��ن خندان ش��اد باوکال��ت ازورثه مریم اردس��تانی باالی��ی بااعالم مفقود ش��دن 
س��ند مالکی��ت ملک م��ورد آگهی وباتس��لیم استش��هادیه گواه��ی امضاءذیل ش��ماره یکتا 
139802151266009680وش��ماره ترتی��ب 96802 مورخ98/3/29 دفتراس��ناد رس��می 
شماره4 پیشواو طی درخواس��ت وارده1398856010460001824مورخ 98/3/29 تقاضای 
صدورالمثنی س��ند مالکیت تک برگی رانموده اس��ت که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه 
قانون ثبت بش��رح زیرآگهی میگردد 1. نام ونام خانوادگی : مریم اردس��تانی باالیی 2. میزان 
مالکیت : ششدانگ عرصه واعیان3. شماره پالک : 1408فرعی از113* اصلی مفروزاز1172* 
4. مح��ل وق��وع: واقع دربخش بهنام س��وخته 5. عل��ت ازبین رفتن : مفقود ش��دن به دلیل 
جابجایی 6. خالصه وضعیت مالکیت : ششدانگ اعیان یک باب خانه قطعه اول تفکیکی تحت 
پالک113/1408به مس��احت131/30مترمربع ذیل ثبت9260دفتر77صفحه494بنام مریم 
اردس��تانی باالیی ثبت وس��ندبه شماره چاپی655954صادرگردیده اس��ت لذاباتوجه به اعالم 
فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکرودرخواست صدورسند المثنی تک برگی آن مراتب اعالم 
تاهرکس نس��بت به ملک موردآگهی معامله ای کرده که درقسمت ششم این آگهی ذکرنشده 
یامدعی وجود اصل س��ند مالکیت نزدخود می باشد ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی 
به اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا مراجعه و اعتراض کتبی خودراضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یاسند معامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویادرصورت اعتراض اصل 
س��ند مالکیت یاسند معامله ارائه نش��ود اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق 
مقررات جاری صادر وبه متقاضی تس��لیم خواهد کرد./ نش��انی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی 

طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا 227/م الف آ-9811677
 ازطرف رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

آگهی فقدان سند مالکیت
نظریه اینکه آقای امیرکاظمیان ش��یروان فرزند اس��د  به ش��ماره شناس��نامه 606 به استناد 
دوبرگ استش��هادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی  جهت دریافت سندمالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی اند که س��ند مالکیت   شش��دانگ یک دس��تگاه 
آپارتمان به شماره   پالک 9032فرعی از2 اصلی  واقع در قطعه چهار شیروان بخش 5قوچان 
به آدرس خیابان تفتازانی 16 که متعلق به   ایش��ان  می باش��د بعلت  نامعلومی    مفقود شده 
اس��ت با بررس��ی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره چاپی 324494ذیل 
دفتر الکترونیک بش��ماره   139820307114003779   بنام نامبرده   صادروتسلیم گردیده 
اس��ت که برابرسندش��ماره 34815- 98/06/21دررهن بانک مس��کن قرارگرفته است  لذا به 
اس��تناد تبصره یک اصالح��ی ماده 120آئیننامه قانون ثبت مراتب ی��ک نوبت آگهی ومتذکر 
میگردد  هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سندمالکیت 
نزد خود می باش��د بایستی ظرف 10روز ازتاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل 
سند مالکیت یا سندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نمائیدبدیهی است درصورت عدم وصول 
اعتراض درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.آ-9811702
تاریخ انتشار:98/09/23

صمد ابراهیم زاده / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی            برابر رای ش��ماره 139860308001003187 � 
1398/09/05 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حسن نظری فرزند عیسی بشماره شناسنامه 5 صادره از بیرجند و شماره ملی 
5239902895  نسبت به شش��دانگ یکباب منزل به مساحت 170/08متر مربع قسمتی از 
پ��الک 603 فرعی از 124  -اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت مش��اعی متقاضی محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.9810860
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/09/09   تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/09/24

علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860308001003193 � 1398/09/05 
هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم ش��اه بیگم یامس��ی فرزند برات بش��ماره شناس��نامه 1148 صادره از اس��دیه  و شماره 
ملی 5239504962  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 46 
/1341مت��ر مربع بپالک 777 فرعی از 668  -اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت محمد 
حس��ین س��ورگی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9810873
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/09/09                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/09/24
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابرکالسه 98/185ورأی شماره139860307114002305هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت 
ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رمضانعلی قربانی فرزندقنبرعلی بشماره 
شناس��نامه 4909صادره ازشیروان درشش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 223/68مترمربع 
قسمتی ازپالک 458فرعی از7اصلی زیارت قطعه 3شیروان واقع در بخش 5قوچان خریداری 
ازمالک رسمی آقای باباتقوی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله 15روز آگهی میش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 2ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت درص��ورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد9810882
تاریخ انتشارنوبت اول:98/09/09 
تاریخ انتشارنوبت دوم:98/09/24

صمد ابراهیم زاده 
رییس ثبت اسناد و امالک شیروان  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد س��ند رسمی برابررای شماره139860301046000534هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک پیش��وا تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای خس��رو کولیوند فرزند قاس��م بشماره 
شناسنامه16 صادره ازورامین دریک باب دامداری به مساحت875/74 مترمربع پالک 1فرعی 
از112 اصلی خریداری ازمالک رس��می آقای عباس ملکی محمدی محرزگردیده اس��ت لذابه 
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص 
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باش��ند می توانند ازتاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذ رس��ید ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 
ص��ورت انقضای م��دت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد216ث/م الف)9810878(
  تاریخ انتشارنوبت اول: 98/9/9 تاریخ انتشارنوبت دوم: 98/9/24 

 ازطرف رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
 فاقد سند رسمی

آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139860306010002417- 1398/09/04 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک قوچان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدحس��ین خس��روی قره چه فرزند 
رمضان بشماره شناسنامه 135 صادره از قوچان در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 125 
مترمربع در قس��متی از پالک ش��ماره 172 اصلی بخش دو قوچان واقع در اراضی نظرآباد و 
از مح��ل مالکیت آقای عزیزاله امیدوار محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 

اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)9810876( 

1398114406010000218
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/9/9

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/24
رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان- عباس برق شمشیر

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع دربخش14 یزد – نصرآباد و توابع
 باقیمانده 166فرعی 16-  اصلی – آقای کاظم رحیمی شش��دانگ زمین محصورپالک ثبتی 
برابر به مس��احت 937/40متر مربع  بموجب رای شماره 1398603210060001884مورخ 
1398/07/25واق��ع درخ��دا آب��اد علیا تفت انتق��ال عادی مع الواس��طه از ابو ت��راب عطارو 

مظفرغضنفری مالکین رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص 
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد.9810888
تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/09/09 

تاریخ انتشارنوبت دوم: یکشنبه 1398/09/24
علی محمد شبانیان تفتی

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860318603005850مورخ 1398/07/23 هیات موضوع قانون تعیین 
و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ملک ناحیه 2 رش��ت تصرفات مالکانه بالمعارض خانم مریم کریمی فرزند باب اله به ش��ماره 
شناس��نامه 665 صادره از رشت در قریه شالکو در دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه بانضمام 
شش��دانگ اعیان یک قطعه زمین مش��تمل بر ساختمان به مساحت 115/02 متر مربع پالک 
فرعی 38702 از اصلی 77 مفروز مجزی از پالک 121 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رشت 

خریداری از مالک رسمی آقای یداله روح بخش محرز گردیده است 
ل��ذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش��ود در صورتی که 
اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.م الف 3958)آ9810736(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/09/06

تاریخ انتشار نوبت دوم : 24 /1398/09 
حسین اسالمی کجیدی

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نام��ه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی            برابر رای شماره 139860308001002245 هیات اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا سیروس��ی 
فرزند عباس   بش��ماره شناس��نامه 12 صادره از درح و ش��ماره ملی 0652968732 نس��بت به 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت140/17متر مربع قسمتی از پالک 1396  -اصلی بخش 
2 بیرجند از محل مالکیت اقای محمد دستگردی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9810911
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/09/09                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/09/24
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

بانکدارها هم شهید می شوند

خبر
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