
تومور مغزی
پس از حضور میلیونی مردم در مراســم 
تشییع پیکر شــهید سلیمانی و شهدای 
مقاومــت، کاربــران فضای مجــازی نام 
حاضران در این مراسم را »لشکر قاسمیون« 
گذاشتند و هشتگ مربوط به نام این لشکر 
مردمی را در توییتر فارســی ترند کردند. 
یکی از کاربران دراین باره نوشته است: »به 
رسانه های بیگانه که تصمیم گرفته اند درباره رستاخیز لشکر قاسمیون سکوت 
کنند، بگویید: خیلی به خودتون فشار نیاورید ما درکتون می کنیم. اگر زیاد فکر 
کنید کار از خراب شــدن پوستتون به تومور مغزی می کشه. اصالً بهش فکر 

 نکنید و فقط معجزه حاج قاسم سلیمانی را نگاه کنید«.

منتظر هذیان های جدید باشید
سید عزت اهلل ضرغامی با انتشار پستی در 
صفحه توییترش، از نخستین گام انتقام 
سخت ایران از آمریکا نوشت. در ادامه متن 
توییت ضرغامی را می خوانید: »یکپارچه 
شدن ملت ایران در بدرقه میلیونی حاج 
قاسم سلیمانی و یارانش و تجدید عهد و 
پیمان برای ادامه راه او، اولین انفجار انتقام 
سخت بود. انفجار های بعدی در راه است. آرزوی شهادت رهبر انقالب در نماز 
امــروز، آخرین امید های آنان را بر بــاد داد. منتظر هذیان های جدید ترامپ 

باشید«.

ترامپ، مرده متحرک
مهدی محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و 
بین الملل در صفحه شخصی خود در توییتر 
درباره انتقام سخت از آمریکایی ها نوشت: 
»ترامپ که از امــروز یک مرده متحرک 
است و مهم نیست که بفهمد یا نه، منتها 
برای سیا و پنتاگون احتماالً مهم باشد که 
بدانند بهترین مغزهای عملیاتی خاورمیانه 
همه کارهایشان را گذاشته اند کنار و دارند فکر  می کنند که چطور می توانند به 

طوالنی ترین و عمیق ترین شکل ممکن آمریکا را زجر  دهند و تحقیر کنند«.

ماجرای گرین کارت 
زینب سلیمانی، دختر شهید سلیمانی پس 
از سخنرانی کوبنده اش در مراسم تشییع 
پیکر این شهید بزرگوار، حسابی در میان 
کاربران فضای مجازی به محبوبیت رسید. 
چند روز پس از ایــن ماجرا اما برخی از 
حساب های توییتری متصل به رسانه های 
غربی، با انتشار تصاویری از صفحه ویکی 
پدیا مربوط به زینب سلیمانی مدعی شدند دختر سردار، گرین کارت آمریکا 
دارد! هرچند این شــایعه با سرعت زیادی در فضای مجازی دست به دست 
می شود اما اگر به صفحه ویکی پدیا مربوط به زینب سلیمانی مراجعه کنید، 
متوجه خواهید شــد که این صفحه پس از ســخنرانی کوبنده دختر شهید 
سلیمانی برای او ساخته شده و حتی دو روز هم از تاریخ ساخت این صفحه 
جعلــی نمی گذرد! اطالعات این صفحه هــم هیچ منبع معتبری ندارد و هر 

کاربری می تواند اطالعات موجود در سایت را تغییر دهد.

 مجید تربت زاده  اول بخشی از یک خبر و فراخوان 
را بخوانید: »در پی شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، 
شبکه اجتماعی اینســتاگرام نسبت به حذف مطالب 
کاربران ایرانــی در این باره اقدام کرده و بســیاری از 
حساب های کاربران کشور را مسدود کرده است... مرکز 
فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی... به منظور فراهم شدن امکان مطالبه 
حقوق تضییع شده کاربران ایران اسالمی، از صاحبان 
حســاب ها و صفحات حذف شده در اینستاگرام تقاضا 
https://www.farhang. می کند با مراجعه به نشانی

gov.ir/fa/instagrammediaterror در پویشــی 
که مرکز ملی فضای مجازی به راه انداخته شرکت کرده 
و زمینه ساز طرح شکایت در مجامع حقوقی بین المللی 
باشــند«. خب... ماجرا روشن است. یعنی اینستاگرام 
در این چند روز با حذف حســاب و افراد مختلف، آن 
قدر شــوَرش را درآورده که حاال صدای کاربران ایرانی 
درآمده و قرار اســت با راه انداختن کمپین، شــکایت 
کنند. البته شــاید بگویید این اقدام مرکز ملی فضای 
مجازی و شــکایت کاربران ایرانی، نمادین اســت و به 
جایی نمی رســد. در جواب اما باید پرسید مگر ادعای 
اینســتاگرام، فیس بوک، توییتر و دیگر شــبکه های 
اجتماعی غربی درباره آزادی بیان و جریان آزاد تبادل 

اطالعات چقدر واقعیت و کاربرد دارد؟

 رسانه مثل نان شب است
مشــکل شــاید از روزی آغاز شد که رســانه ها ابتدا 
حضورشــان را در زندگی بشــر پررنگ کردند و کمی 
بعد هم جای پایشان در سبک زندگی امروزی محکم 
شد. وگرنه مفاهیمی چون »آزادی« عمری به درازای 
پیدایش بشــر روی کره خاکی داشت. وقتی رسانه ها 
نقشــی مثل نان شــب را در زندگی امروزی به عهده 
گرفتند، صاحبان غربی رســانه ها هــم تالش کردند 
رسانه شان را به وسیله ای برای کنترل افکار مردم جهان 
تبدیل کنند. همین ماجــرا را هم می توان نقطه آغاز 
سانســور و یا جعل و تحریف اخبار و اطالعات دانست. 
این در حالی اســت که همین ارباب رسانه ها در همه 
این سال ها به کمک فیلم، سریال، برنامه های تلویزیونی، 
اخبار، روزنامه، مجالت و... همواره شعار آزادی بیان را 
ســر داده و حتی آن را به مخاطبانشان حقنه کرده اند. 
رسانه ها در دست چنین اربابانی به مرور به ابزاری تبدیل 
شــدند که غرب و فرهنگ غرب را در همه زمینه ها از 
جمله آزادی بیان، سرآمد و جلودار به تصویر می کشید 
و تعریــف می کرد و بقیه ملت ها و فرهنگ ها را هم به 

دنباله روی از چنین سبک وسیاقی تشویق می کرد.

 سرعت و قدرت
شــبکه های اجتماعی که وارد میدان شــدند در واقع 
شــکل نوین اما قدرتمندتری از رســانه را به جهانیان 
معرفی کردند. سال های نخســت شکل گیری و رواج 
این شبکه ها، تصورات مختلفی در میان همه کاربران 
درباره رسانه جدید شکل گرفت. این تصورات حکایت از 
این داشت که شبکه های اجتماعی، رسانه های مردمی، 
آزاد، مصون از سانســور و محدودیت، گاه بی در و پیکر 
و به عبارتــی محفل »هرچه می خواهــد دلت تنگت 
بگو« هستند و می توانند انحصار رسانه ای را در جهان 
بشــکنند. تصورات و تلقی های مختلف کاربران درباره 
قدرت و توانمندی شبکه های اجتماعی البته خیلی هم 

بیراه و دور از واقعیت نبود، چرا که مردم با دسترسی به 
این شبکه ها، در هر مقام و موقعیتی، احساس می کردند 
دسترسی فوری، ســریع و خاص به اخبار و اطالعات 
مخالف پیدا کرده و همچنین تریبون های قدرتمندی را 
برای رساندن صدایشان به دیگران پیدا کرده اند. جریان 
آزاد تبــادل اطالعات در فضای شــبکه های اجتماعی 
آنچنان احساس خوشایندی را برای جهانیان ایجاد کرد 
که تا همین چند ســال پیش کمتر کسی حاضر بود 
نشئه و ســرحالی این آزادی مجازی را ترک کند و در 
فضا و جهانی حقیقی، کمی دقیق تر و جدی تر به پشت 
پرده پیدایش و قدرت گرفتن شــبکه های اجتماعی، 

پیام رسان ها و... بپردازد.

 مدعی و گردن کلفت
اینکه چه کسی نخستین بار عیِش کاربران شبکه های 
اجتماعی را ُمَنغَّص کرد و ســبب شد کم کم دو ریالی 
کاربــران آن درباره واقعیت های شــعار آزادی بیان و 
گردش آزادانه اطالعات بیفتد، سوژه این مطلب نیست. 
ما قرار است بنویسیم که چطور گردانندگان شبکه های 
اجتماعــی مدعــی و گردن کلفت، مجبور شــدند بر 
خــالف قوانین و ضوابطی که برای کار و فعالیتشــان 
در ســطح جهان تعریف و تنظیم کرده اند و برخالف 
همه شعارهایی که درباره آزادی بیان و گردش آزادانه 
اطالعات ســر داده و می دهند، رفتار کرده و حتی این 
اواخر به شکلی کامالً تابلو و مستبدانه به سانسور متوسل 
شوند. اجازه بدهید برای مثال برگردیم به 6 سال قبل 
و این خبــر را مرور کنیم: » به گــزارش گروه فضای 
مجازی خبرگزاری دانشجو، شبکه اجتماعی فیس بوک، 
بزرگ ترین، فعال ترین و پرتعداد ترین گروه فیس بوکی 
جریان مقاومت در سوریه را بدون هیچ گونه توضیحی 
بست. تالش مدیران این گروه نیز برای دریافت توضیح 
از سوی مســئوالن فیس بوک بی پاسخ مانده است...«. 
این اتفاق در حالی می افتد که در همین زمان، داعش 
و دیگر گروه های تروریســتی در شبکه های اجتماعی 
مختلف آزادانه به فعالیت مشغولند، عضوگیری می کنند 

و آموزش های تروریستی می دهند! 

 چرا چین؟
البته مثال های دیگری هم از ســال 1394 و بســتن 
صفحات مربوط به طرفداران حزب اهلل لبنان یا گروه های 
ضد آمریکایی در عراق هســت، اما برای اینکه نگویید 
این مطلب فقط به دفاع از جریان مقاومت می پردازد، 
پیشــنهاد می کنم خبر زیر را که مربوط به ســال 95 
است بخوانید: »بنا به گزارش گاردین، شبکه اجتماعي 
فیس بوک به منظور سانسور پست های کاربران چیني، 
یک نرم افزار محرمانه تولید کرده است... این نرم افزار در 
برخي از مناطق جغرافیایي چین مانع نمایش پست ها 
در نیوزفید می شود. البته ظاهراً محتواي پست ها از بین 
نمی رود؛ بلکه فقط در نیوزفید نمایش داده نمی شوند. 
نیوزفید جریان آخرین به روزرســاني های دوســتان و 
فن پیج هایی اســت که کاربر الیک کرده است«. اصل 
این ماجرا هم برمی گردد به اینکه دولت چین در سال 
2009 میالدي پس از وقوع شورش شهر ارومچي که 
منجر به مرگ 140 شــهروند شد، مانع فعالیت شبکه 
فیس بوک در این کشــور شــده بود. به نظر شما چرا 
شــبکه ای مانند فیس بوک با همــه ادعاهایش درباره 
آزادی و آزاداندیشی و آن هم در شرایطی که شبکه های 

اجتماعی مختلف بر ســر نفوذ در جوامع و کشورهای 
پرجمعیت با یکدیگر مسابقه گذاشته اند، حاضر می شود 
خودش را از امکان دسترســي به بزرگ ترین جمعیت 

کاربران اینترنت جهان محروم کند؟ 

  تالش نمی کنند
دو ســال پیش »بلومبرگ« نوشــته بــود: »مدیران 
فیس بوک متهم هستند که برای جلوگیری از گسترش 
خشــونت، محتوای جنســی، مطالب نفرت پراکن و 
دیگر محتواهای نامناســب و جنجالی چندان تالش 
نمی کننــد«. این گزارش در حالی منتشــر شــد که 
فیس بوکی ها شــاهد بودند هر از چندی پســت ها و 
مطالب شخصیت ها و یا تشکل های مربوط به مسلمانان 
و یا جریان مقاومت اســالمی در کشــورهای مختلف 
بدون هیچ توضیح و دلیل و در حالی که هیچ محتوای 
خشونت باری هم ندارند، حذف می شوند. حاال این خبر 
را که مربوط به همین یک ماه پیش است بخوانید تا بعد 
برویم سراغ سانسورهای جدیدتر: »فیس بوک صفحه 
عربی رهبر انقالب با بیش از 100 هزار دنبال کننده را 
که چندی پیش به بهانه نقض قوانین خود با محدودیت 
مواجه کرده بود؛ به طور کامل پاک کرد... این اولین بار 
نیست که صفحات رهبر انقالب در شبکه های اجتماعی 
با محدودیت مواجه می شــوند و اینستاگرام و توییتر 
نیز مانند فیس بوک بارها به حذف مطالب یا بســتن 

حساب های کاربری khamenei.ir اقدام کرده اند«.

 در پاسخ به بی بی سی
برای آمریکایی ها، چه سیاستمدارانشان و چه اربابان 
رسانه ای شــان، آزادی تقریباً معنای کشک را دارد! 
در چنین شــرایطی بدیهی اســت وقتی تصمیم به 
ترور و به تصور خودشــان حــذف قهرمان مبارزه با 
تروریسم در سطح جهان می گیرند، باید هم هر نام 
و نشان مثبت و حقیقی از سردار شهید سلیمانی را 
از رسانه هایشان پاک کنند. پس نباید حیرت کنید 
کــه از چند روز پیش به این طرف، اینســتاگرام و 
توییترشــروع به حذف پست ها و همچنین مسدود 
کردن حساب های کاربری آن هایی کرده اند که دائم 
عکس و مطالب مربوط به سردار سلیمانی را منتشر 
می کنند. علی بهــادری جهرمی، رئیس مرکز وکال 
و کارشناســان رسمی دادگستری در این باره گفته 
اســت: »ایجاد محدودیت در آزادی بیان از ســوی 
مدعیان آزادی، بدون شک اقدامی بر خالف اعالمیه 
و میثاق های حقوق بشر و مغایر احترام به استقالل 
کشــورها از منظر حقوق بین الملــل و حتی مغایر 

موازین حقوق داخلی خود ایاالت متحده است«. 
حــاال و در پایان این مطلب دیگر الزم نیســت خیلی 
واضح و آشــکار بگوییــم دلیل این برخــورد دوگانه 
فیس بوک، توییتر، اینستاگرام و... با مقوله آزادی بیان 
چیســت. فقط اعتراف یکی از مدیران این شبکه های 
اجتماعی را که ســه یا چهار روز پیش منتشــر شد، 
برایتان بازنشر می کنیم: »سخنگوی شبکه اجتماعی 
فیس بوک درباره علت حذف برخی از پست های مربوط 
به شهادت ســردار قاسم سلیمانی توضیح داد. وی در 
پاسخ به بی بی سی گفت: علت حذف برخی پست های 
مرتبط با شهید قاسم سلیمانی در اینستاگرام مربوط به 
تعهدات این شــبکه در قبال تحریم های دولت آمریکا 

علیه ایران است«.

پایگاه نظامی پر از خالی!

قدس زندگی: احتماال شــما هم در چند روز اخیر انواع و اقســام شایعه های 
مربوط به جنگ میان ایران و آمریکا را شــنیده اید. شــایعه هایی که معموال 
سروکله شان برای نخستین بار در فضای مجازی پیدا می شود و پس از مدتی 
در میان افکار عمومی جامعه هم راه پیدا می کنند. یکی از این شایعه ها که چند 
وقتی است در فضای مجازی، حسابی سروصدا به راه انداخته هم مربوط به اعزام 
تعــداد زیادی از بمب افکن های ارتش آمریکا به یکی از پایگاه های نظامی این 
کشور در اقیانوس هند است. ماجرایی که حتی مورد تأیید برخی رسانه ها هم 
قرار گرفته و به تحلیل های سیاسی کارشناس ها هم جهت داده است؛ اما طبق 
تصاویر ماهواره ای منتشر شده از پایگاه نظامی آمریکا، شایعه ای بیش نیست. 

صفحه اینستاگرامی اینستا خبری، در زمینه این شایعه مجازی نوشته است:
جدیدترین تصاویر ماهواره ای از پایگاه نظامی آمریکا در جزیره »دیه گو گارسیا« 
واقع در اقیانوس هند نشــان می دهد که با وجود عملیات روانی آمریکا برای 

تهدید نظامی علیه ایران، هنوز این پایگاه از هواپیماهای نظامی خالی است.
تصویر ماهواره ای مربوط به 17 دی ماه از این پایگاه نظامی آمریکا که عموماً 
میزبان پرنده های نظامی آمریکاست، نشان می دهد فقط یک هواپیما در آن 

وجود دارد.
البته تصویر ماهواره ای مربوط به 26 آبان نشان می دهد آخرین بار در این تاریخ 
هواپیماهــای نظامی در این پایگاه فرود آمده بودند. ارتش آمریکا در روزهای 
اخیر اعالم کرده بمب افکن های »بی 52« خود را مجدد به »دیه گو گارسیا« 

فرستاده است.

نه فقط اهل رزم
محسن ذوالفقاری: اول اینکه حاج قاسم 
هم مرد نبرد بود هــم اهل کتاب. او یک 
کتابخوان و حتی شاید کتاب بازِ حرفه ای 
بود. تقریظ هایــش بر کتاب های گوناگون 
و همچنین کتاب نیمه سوخته »گلچین 
احمدی« که پس از شــهادتش پیدا شد، 

این را ثابت می کند.
دوم اینکه حاج قاســم هم اهل رزم بود هم اهل مشــق. عالوه بر اینکه خوب 
می خواند خوب هم می نوشت. نوشته هایی که از سردار باقی مانده، هم محتوا 
دارد هم زیبایی ادبی. آخرین دستنوشته اش در هواپیما، متن تقریظ های او و 
مقدمه ای که بر کتاب های مختلف از جمله »ورود فرماندهان ممنوع« نوشته، 

گویای این مطلب است.
سوم اینکه شاید بیش از 10 کتاب تاکنون درباره سردار سلیمانی منتشر شده 
است. البته می گویند همان طور که اجازه ساختن فیلم درباره خود را نداد، جلو 
انتشــار آثار بسیاری را هم درباره خودش گرفت. امیدواریم ما ناشران محترم، 
بدون شتاب زدگی و جوزدگی در مورد او کتاب هایی فاخر تولید کنیم و با اثری 

معمولی حاج قاسم را دوباره شهید نکنیم! 

 مجازآباد
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فرهنگ و هنر
خواننده »آمریکاآمریکا« برای »سردار« می خواند

روایت غرور و انتقام

باتولید جدید مرکز صبا

زندگی شهید  سلیمانی 
انیمیشن می شود

 پیشنهاد بازیکن راگبی آمریکا به ایران

کاخ سفید را بزنید

این خانه بوی بهشت می دهد
خبرها  بعضی  زندگی:  قدس 
در عین تلخ بودنشــان بدجور 
به دلم آدم می نشــینند. مثل 
قالیباف  محمدباقر  که  خبری 
صفحــه  در  گذشــته  روز 
خبری  کرد.  منتشر  توییترش 
کــه هرچند یک بــار دیگر به 
مــا نهیب زد که حاج قاســم 
دیگر در کنارمان نیســت، اما 
از آن طرف حســابی به دلمان 
اســاس گفته  بــر  نشســت. 
شــهردار ســابق تهران، رهبر 
معظم انقالب، عبایی که با آن 
نماز شب خوانده اند  14 سال 

را برای دفن سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی اعطا کرده اند.
توضیح اهدای این عبای متبرک و ســایر وســایلی که قرار اســت با شهید 
سلیمانی دفن شوند را از زبان خود قالیباف بخوانید: »خانه  ابدی حاج قاسم 
مثل خود او بوی بهشــت می دهد. پرچم حرم مطهر امام حسین)ع( همدم 
شــهید ماست، مردی که حسینی زندگی کرد و عاشورایی شهید شد. تربت 
سیدالشــهدا هم بوی خاکی را در خانه ابدی شهید پخش می کند که خون 
پاکش بر آن ریخته شــد. عبای نمازهای شــب آقا در چند سال گذشته در 
آغوش حاج قاسم است تا هم یادآور سال ها سربازی او برای فرمانده اش باشد 
و هم شهادتی بر خلوص کامل این مرد مؤمن. یاد شهید کاظمی بخیر که او 
را هم با عبای نماز شب آقا دفن کردیم. امضاهای »اللهم ال نعلم منه اال خیراً« 
و شهادت دوستان و آشنایان شهید و مراجع عظام تقلید هم همراه او خواهد 
بود. خوشــا به حالش، خوشا به حالش، امضای دوست شهیدمان حاج عماد 
مغنیه را گرفته است. امضای شهید زنده، سیدحسن نصراهلل پای آن است و 

امضای فرمانده، حضرت آقا.
انگشــتری که حاج قاسم با آن نماز شب می خواند هم همراه اوست و گواهی 
می دهد که این مرد چه شــب های طوالنی عبادت می کرد و اشک می ریخت. 
خدا سید شهیدان اهل مقاومت ما را راضی و خشنود به میهمانی خود می طلبد 

و سیدالشهدا او را در آغوش خود به دیدار بهترین بندگان خدا خواهد برد«.

حذف مطالب کاربران ایرانی درباره شهید سلیمانی در شبکه های اجتماعی ادامه دارد

سانسورچی های 2020

کیان»مختارنامه« در گفت و گو با قدس:

حاتمی کیا  با »بادیگارد« 
تصویری از »حاج قاسم« را 

به سینما آورد

نقطه نظر

دوردست ها
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سینا حسینی: معارفه فرهاد مجیدی با حضور نصفه و 
نیمه بازیکنان اســتقالل، مربیان و مدیران باشگاه دیروز 
برگزار شد تا کاپیتان سابق آبی پوشــان برای دومین بار 
به عنوان آلترناتیو یک مربی خارجــی هدایت تیم را در 

دست گیرد.

غایبان درشت
هرچند بازیکنان تــا پیش از اینکه جلســه معارفه تمام 
شود خود را به مجموعه انقالب رساندند اما وریا غفوری و 
فرشید اسماعیلی همان طور که از قبل پیش بینی می شد 
در این تمرین شــرکت نکردند تا اعتراض خود را به عدم 
پرداخت مطالبات بازیکنان از سوی هیئت مدیره باشگاه 

نشان دهند.
به نظر می رسد چنانچه بدقولی مدیران آبی تداوم داشته 
باشد فرهاد مجیدی همین ابتدای کار با بحران بزرگی رو 
به رو خواهد بود، روزبه چشمی، علی کریمی، وریا غفوری، 
فرشید اسماعیلی، سید حسین حسینی نفراتی هستند 
که به صراحت اعالم کردند تا مادامی که حقوق و مطالبات 

آن ها پرداخت نشود حاضر به تمرین با استقالل نیستند.

 زمزمه های پنهانی
با این حال مدیران باشگاه استقالل تالش کردند با شوخی 
و خنده های تصنعی فضای حاکم بر نخستین جلسه تمرین 
آبی پوشان زیر نظر سرمربی را به فضایی متفاوت تبدیل 
کنند اما ابهامات موجود در خصوص سرنوشت بازیکنان 
خارجی و بالتکلیفی مبحث مدیرعاملی باشگاه سبب شد 
زمزمه های پنهانی در این جلسه به شدت حس شود. به 
ویژه که عضو تازه وارد باشگاه که گفته می شود با سفارش 
فرهاد مجیدی به مجموعه هیئت مدیره اضافه شده نیز در 
این مراسم حضور داشــت اما خبری از قول مساعد برای 
پرداخت مطالبات از ســوی او نبود و تنهــا خلیل زاده با 
بازیکنان حرف زد و به آن هــا وعده داد خیلی زود حقوق 

آن ها واریز خواهد شد.

اعتراض شوالیه!
غیبت علی فتح اهلل زاده دیگر عضو هیئت مدیره استقالل 
نیز در این مراســم کاماًل بحث برانگیز شد به شکلی که 
برخی مدعی شدند او به نشانه اعتراض به بالتکلیفی مسائل 
مدیریتی باشگاه در این مراسم حضور پیدا نکرده است و 
به این ترتیب به هواداران پیــام داده که همچنان منتقد 

سیستم مدیریت کالن ناظر بر هیئت مدیره است.
دیاباته می آید؟

در این بین بالتکلیفی ادامه حضور شیخ دیاباته در استقالل 
هم مزید بر علت شــده تا هواداران به شــدت با نگرانی 
سرنوشــت این بازیکنان و اخبار مربوط به حضور دوباره 
وی در تهران را دنبال کنند، گفته می شود همان طور که 
باشگاه استقالل برای پرداخت مطالبات استرا به مشکل 
خورد حاال در پروژه پرداخت دستمزد دیاباته هم با مشکل 

مواجه شده اســت، با این تفاوت که هنوز بخش عمده ای 
از مطالبات این بازیکن پرداخت نشــده اما استراماچونی 
بخشــی از پولش را گرفت. همین مسئله موضوع جدایی 
قریب الوقوع وی را جدی تر از هر زمانی می کند.با این وجود 
مباشری و امیری در مصاحبه های جداگانه تأکید کردند 
تا پایان هفته دستمزد این بازیکن و سایر نفرات به حساب 
آن ها واریز خواهد شد تا تمرینات تیم از روز شنبه با حضور 

تمام نفرات برگزار شود.
اما در همیــن حال گفته می شــود دوهفتــه پیش بود 
خلیل زاده در یک نشست خصوصی به دیگر اعضای هیئت 
مدیره باشگاه اعالم کرد که پول میلیچ پرداخت شده و قرار 
است پول دیاباته هم به حساب وی واریز شود. از دو هفته 
پیش تا زمان مخابره اطالعات جدید از باشگاه استقالل اما 
هیچ مبلغی به حساب مهاجم بلند قامت استقالل واریز 

نشده است.

مذاکره با پاتوسی
یکی از نفراتی که در حاشیه معارفه فرهاد مجیدی مورد 

توجه ویژه رســانه های خبری قرار گرفت بهرام امیری، 
مشاور سرپرست مدیرعاملی استقالل بود که مسئولیت 
امور نقل و انتقاالت باشگاه را برعهده دارد، او درباره خبر 
احتمال پیوستن پاتوسی به استقالل گفت: ما با پنج بازیکن 
خارجی در حال مذاکره هستیم که از بین آن ها دو نفر را 
انتخاب می کنیم. یکی از بازیکنان پاتوسی است که در حال 
مذاکره با او هســتیم. ما هم گزینه آسیایی و غیر آسیایی 

داریم که بهترینش را انتخاب می کنیم.
مشاور سرپرست مدیرعاملی استقالل در پایان در پاسخ 
به این پرسش که آیا اســامی  که به عنوان فهرست خرید 
استقالل مطرح هستند، درســت است؟ گفت: هیچ کدام 
از افرادی که اسامی شان شایسته است، در فهرست فرهاد 

مجیدی نیستند.

خلیل زاده: مدیرعامل استقالل نمی شوم
اسماعیل خلیل زاده، سرپرست مدیرعاملی استقالل درباره 
فعالیت در فصل نقل وانتقاالت گفت: ما یک کمیته تشکیل 
دادیم و به آن مسئولیت دادیم. آقای بهرام امیری به همراه 

یکی از اعضای هیئت مدیــره دراین کمیته وظیفه دارند. 
ان شاءاهلل ظرف ۴۸ ساعت آینده تصمیمات این کمیته را به 
اطالع شما می رساند. یک فهرست از سوی فرهاد مجیدی 
اعالم شده ولی من تا زمانی که این کمیته تصمیم گیری 

نکرده باشد، نمی توانم راجع به آن صحبت کنم.
سرپرست مدیرعاملی اســتقالل در پاسخ به این پرسش 
که آیا احتمال دارد اســتراماچونی از اســتقالل شکایت 
کند؟ بیان کرد: فکر می کنم درباره سریال استراماچونی 
بارها و بارها صحبت شــده است. در مرحله آخر هم بنده، 
رحمان رضایــی و علی خطیر به مذاکــره پرداختیم. در 
حال حاضر با اســتراماچونی قطع همکاری شده و اینکه 
در آینده چه اتفاقی می افتد را بعداً می گوییم.او در پایان 
درباره مدیرعاملی اش در استقالل توضیح داد: تا این لحظه 
سرپرست باشگاه هستم و چون مدیرعامل مجموعه دیگری 
هستم نمی توانم مدیرعامل استقالل شوم. مگر اینکه از آن 
مجموعه استعفا دهم و در استقالل مدیرعامل شوم. من 
متوجه نشدم که مصاحبه آقای علی نژاد چه چیزی بوده 

است. تا این لحظه سرپرست هستم.

مکانی به نفت مسجدسلیمان بازمی گردد
ورزش: سوشــا مکانــی پس از تعطیلــی مســابقات لیگ برتر و جــام حذفی 
فوتبال، از جدایی خود از نفت مسجدســلیمان خبر داد و از کشور نروژ به عنوان 
مقصد احتمالــی خود نام برد. با ایــن حال پس از مذاکره مدیران باشــگاه نفت 
مسجدسلیمان با مکانی، قرار شد دروازه بان 33 ســاله نفتی ها به تمرینات این 
تیم بازگردد. گفته می شــود سوشــا مکانی قصد دارد تا پایان سال 9۸ در نفت 
مسجدسلیمان بماند و احتماالً با شروع لیگ برتر نروژ که مصادف با آغاز سال 99 

است، به میوندالن نروژ باز گردد.

قائدی: هدفمان از ابتدا صعود به المپیک بود
ورزش: مهدی قائدی در گفت وگو با سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره دیدار 
تیم فوتبال امید ایران مقابل ازبکستان، در مسابقات قهرمانی زیر 23 سال قهرمانی آسیا 
اظهار کرد: همیشه نخستین مسابقه سخت است. ما ازبکستان را به خوبی می شناسیم و 
می دانیم که آن ها واقعاً تیم خوبی هستند. ما بارها در رده های سنی دیگر و نیز رده زیر 23 
سال با آن ها بازی کردیم و مطمئنیم که ازبکستان یکی از بهترین تیم های آسیاست.وی 
اضافه کرد: ما می خواهیم مسابقات را خیلی قدرتمندانه آغاز کنیم. ما ایرانی هستیم و به 
خودمان باور داریم. شما بهترین عملکرد ما را در بازی نخست می بینید. هدف اول ما از روز 

نخست، صعود به المپیک بود و این هدف ما در این مسابقات است. 

ستاره جنجالی ترکیه به بارسلونا برگشت!
ورزش: آردا توران امروز با فســخ قراردادش با باشاک شــهیر به صورت نمایشی به 
بارسلونا برگشت ولی نیم فصل دوم را نه در این باشگاه که در گاالتاسرای توپ خواهد 
زد. آردا تابستان 2015 بود که پس از حواشی زیاد از اتلتیکو به بارسلونا پیوست. بارسا 
برای جذب او 37 میلیون یورو بعالوه ۴ میلیون یورو بندهای متغیر هزینه کرد ولی 
آردا توقعات را برآورده نکرد و سال 201۸ بود که به صورت قرضی به باشاک شهیر 
پیوست. اوضاع برای آردا در این باشگاه هم خوب پیش نرفت و در نهایت او قراردادش 

را فسخ کرد در حالی که سال 2019 تنها موفق به انجام 12 بازی شد.

قرارداد 80 میلیون پوندی نایک و لیورپول
ورزش: باشگاه لیورپول رسما اعالم کرد که با کمپانی نایک بر سر یک قرارداد اسپانسری 
چند ساله به توافق رسیده و این قرارداد از آغاز فصل آینده اجرایی خواهد شد. رقم این 
قرارداد ۸0 میلیون پوند در سال اعالم شــده است که در فوتبال انگلیس یک رکورد به 
حساب می آید. شراکت لیورپول و نایک از روز اول ژوئن 2020 آغاز می شود. بر اساس این 
قرارداد تیم اول مردان باشگاه لیورپول از این تاریخ با پیراهن های تولیدی نایک به میدان 
خواهد رفت. تیم زنان باشگاه، تیم های پایه و کادر فنی لیورپول هم با پیراهن ها و البسه 

تولیدی نایک در میادین حضور خواهند یافت.

ورزش: کریم باقری که ششــمین ســال حضور در 
پرسپولیس به عنوان دســتیار را پشت سر می گذارد، 
همچون ابتدای فصل نقش ســرمربی را در تمرینات 

ایفا می کند.
نخستین جلســه تمرین پرســپولیس دیروز در میان 
غیبت گابریل کالدرون و دســتیارانش برگزار شــد. 
آن ها که در تعطیالت کریســمس به سر می برند، در 
شرایطی به کشــور خود ســفر کردند که از وضعیت 
مالی و همچنین دیگر شــرایط در باشگاه پرسپولیس 
ناراضی بودنــد و همین موضــوع، ابهام های زیادی را 
حول بازگشت یا عدم بازگشت آن ها شکل داده است. 
با این وجود قرمزها با یک روز تأخیر، تمرینات خود را 
استارت زدند و همچون ابتدای فصل، کریم باقری به 
عنوان مسئول فنی تیم، اداره تمرین را برعهده داشت. 
در تابستان با توجه به جدایی برانکو ایوانکوویچ، کریم 
باقری تا زمان حضور کالدرون نفرنخســت کادرفنی 
پرسپولیس بود و حاال دوباره چنین نقشی را بر عهده 
گرفته است. با توجه به میزان مقبولیت آقا کریم بین 
هواداران، در ابتدای فصل هم پیشــنهاد سرمربیگری 
به او داده شــد اما باقری با رد این پیشــنهاد، دستیار 
کالدرون شــد و ترجیح داد که جانشین برانکو نباشد. 
با این حال ممکن اســت در روزهــای آینده تحوالت 
باشگاه پرســپولیس به ســمتی برود که کریم باقری 
نقش کلیدی تری در کادرفنی داشــته باشد و جایگاه 
فعلی را حفظ کند. اما در حال حاضر پرسپولیســی ها 
تالش می کنند تا سرمربی آرژانتینی به ایران بازگردد 
چرا که در غیر این صورت حجــم بزرگی از نارضایتی 
دوباره به ســوی مدیریت ســرخ ها و همچنین وزارت 

ورزش روانه خواهد شد.

پرسپولیس از کالدرون زمان خواست
با این شــرایط اعضای هیئت مدیره و   محمدحســن 
انصاری فرد از کالــدرون زمان کوتاهی خواســته اند 
و نامه جدیدی هــم به منظور تشــریح اقدامات انجام 
شــده، نقل و انتقاالت، اردو، وضعیــت پرداختی ها به 
تیم و سایر مسائل از ســوی مدیرعامل و هیئت مدیره 
برای کالدرون ارســال شــد و حاال منتظرند تا ببینند 
مرد آرژانتینی چه پاســخی می دهــد. انصاری فرد با 
اشاره به اینکه باشگاه به دنبال فراهم کردن مقدمات 
حضور ســرمربی تیم در تمرینات است گفت: ما تمام 
تالشــمان را می کنیم تا مشکالت حل شــود و آقای 

کالدرون برگردد. 

بازگشت بیرو در غیاب کالدرون
اما نخســتین جلسه تمرین پرســپولیس غایبانی نیز 
داشت. بشار رسن و رادوشــوویچ دو بازیکن خارجی 
پرســپولیس در این تمرین غایب بودنــد. همچنین 
مهدی ترابی و ســیامک نعمتی به دلیل مســافرت و 

هماهنگی قبلی در تمرین نبودند.
امید عالیشــاه و آدام همتــی که گفته می شــود در 
فهرست مازاد سرخپوشان هستند نیز در تمرین دیروز 
حضور نداشتند. اما آنچه دیروز بیش از همه به چشم 
می آمد بازگشــت بیرانوند به تمرینات ســرخ ها بود. 
علیرضا که یک هفته زودتر از همبازیانش به تعطیالت 
نیم فصل رفته بود و در تمرینات آخر تیمش هم حضور 
نداشــت در غیاب گابریــل کالدرون و دســتیارانش 
به تمرینات پرســپولیس بازگشــت. بیرانوند از سوی 
کالدرون در اواخــر نیم فصل اول اجــازه تمرین پیدا 

نکرده بود.

امیرمحمد سلطان پور: در حالی که در رده ملی، همین االن 
بحث زیادی در خصوص احتمال کنار گذاشته شدن منوئل 
نویر به عنوان دروازه بان نخست ژرمن ها مطرح است و برخی 
اعتقاد دارند باید آندره تراشتگن گلر شماره یک باشد، حاال 
بایرن مونیخ با خرید یک دروازه بان جوان و تراز اول، او را در 
رده باشگاهی نیز به چالش کشید.باواریایی ها در سال 2011 
بهترین دروازه بان جوان آن سال های آلمان یعنی منوئل نویر 
را از شالکه خریداری کرد و حاال در سال 2020 دوباره به سراغ 
این باشگاه رفته و موفق شدند بهترین دروازه بان جوان این 
کشور را راضی کرده تا قرارداد خود را تمدید نکند. پس از چند 
ماه مذاکره سرانجام انتقال الکساندر نوبل به جمع مونیخی ها 
قطعی شد و او در تابستان زمانی که قراردادش با آبی پوشان 

به پایان رسید به جمع قرمزپوشان اضافه خواهد شد.
داستان مشابه دو دروازه بان

مدت هاست که لقب نوبل 23 ساله نویر آینده است و داستان 
هر دو نیز بسیار شبیه به یکدیگر است. هر دو این دروازه بانان 
موفق شدند برای نخستین بار با کنار زدن دروازه بان باتجربه 
ترکیب ثابت شالکه، شماره یک را بدست بیاورند. برای سال ها 
از نویر به عنوان بهترین سوئیپر-دروازه بان نام می بردند و 
جالب است که نوبل نیز دقیقاً همین توانایی های بازی با پا و 
اعتماد به نفس باال برای در کنترل گرفتن پشت خط دفاعی 
خود را دارد. او اصالً در آکادمی پدربورن به عنوان مهاجم بازی 
می کرده است. مارکو سیرینسیونه دروازه بان دوران نوجوانی 
نوبل می گوید دروازه بان شدن او کامالً اتفاقی بوده است. در 
یکی از بازی های تیم جوانان پدربورن، این تیم از کمبود دروازه 
بان رنج می برده و با وجود اینکه نوبل یکی از مهاجمان اصلی 
تیم بوده اما به خاطر اینکه چندین بار توانایی های کار با دست 
خود را نشان داده بود از او درخواست می شود که درون دروازه 
بایستد. پس از عملکرد نوبل به عنوان دروازه بان در آن بازی 
تصمیم بر آن گرفته شد که او در 75 درصد بازی ها به عنوان 
مهاجم و در بقیه به عنوان دروازه بان برای پدربورن بازی کند. 

با این وجود او در پایان مسابقات به عنوان سومین گلزن برتر 
تیمش دست می یابد و اتفاق جالب در یکی از بازی ها رقم 
می خورد زمانی که تیمش در پایان نیمه اول با حریف خود 
بدون گل مســاوی می کند اما در نیمه دوم الکس از درون 
دروازه به خط حمله رفته و با به ثمر رساندن دو گل به تیمش 
در پیروزی 5 بر صفر کمک می کند! در رده سنی بعدی میزان 
استفاده او از مهاجم دروازه بان به 50-50 تغییر می کند و کم 
کم 100 درصد تمرکز او به درون چارچوب متوجه شد. در این 

زمان بود که باشگاه شالکه به وی عالقه مند شد.
باتجربه ها را کنار زد

در ابتدا او در شــالکه پشــت ســر رالف فاهرمان و مایکل 
گاسپرنینگ، دروازه بان سوم بود اما در آخرین بازی فصل به 
عنوان یار تعویضی به زمین آمد تا برای نخستین بار پیراهن 
آبی را در 19 سالگی به تن کند. او برای تبدیل شدن به دروازه 
بان اول عجله ای نداشت و در دو فصل پس از آن تنها در یک 
بازی لیگ به میدان رفت. اما فصل 19-201۸ موفق شــد 
فاهرمن را کنار زده تا گلر شماره یک شود و در ابتدای این فصل 
نیز بازوبند کاپیتانی را به بازو بست. مسلماً از زمانی که نوبل کار 
خود را در بایرن آغاز کند به عنوان دروازه بان نیمکت نشین 
شناخته خواهد شد اما مطمئناً نویر به همان راحتی که فاهرمن 
از مقابل او کنار رفت، تسلیم نخواهد شد. برنده چهار بار دروازه 
بان سال کشور، حتی حاضر نیست یک دقیقه از زمان بازی 
در هیچ مسابقه رسمی را برای آلمان از دست بدهد تا مارک 
آندره تراشتگن جای او را در ترکیب مانشافت نگیرد؛ و در زمان 
حضور نوبل هم حاضر نخواهد بود حتی یک بازی را از روی 
نیمکت تماشا کند. نویر یک زمان در مصاحبه ای در خصوص 
نوبل گفت: »او می تواند زمانی تبدیل به دروازه بان شماره یک 
آلمان شود. او باید تجربه کسب کند و این را در آینده بدست 
خواهد آورد. اما همین االن نیز به خوبی پیشرفت کرده است«.
اکنون تنها چیزی که در مقابل این قضیه و تجربه اندوزی 

نوبل قرار گرفته است، خوِد نویر است.

نخستین جلسه تمرین پرسپولیس بدون حضور کالدرون

باقری فرمانده موقت سرخ ها
چالش ملی کم بود، رقابت باشگاهی نیز اضافه شد

یک خبر بد دیگر برای منوئل نویر

ورزش: ســرانجام انتظارها به پایان رســید و از دیروز مسابقات 
انتخابی المپیک 2020 برای شــاگردان کوالکوویچ آغاز شــد. 
همان طور که سرمربی و کاپیتان تیم ملی در نشست خبری خود 
عنوان کردند این آخرین شانس والیبال ایران برای المپیکی شدن 
است و با توجه به اینکه فقط تیم قهرمان سهمیه حضور در توکیو را 

کسب می کند،  معروف و یارانش راهی جز قهرمانی ندارند.
ایران که در ســال 201۶ برای نخســتین بار به المپیک ریو راه پیدا 
کرد، در دور گروهی مقابل تیم های چین تایپه، قزاقستان و چین قرار 
می گیرد و در دور بعدی احتماالً با رقبایی همچون کره جنوبی و استرالیا 
روبه روست.  تیم ملی ایران که دیروز درنخستین بازی اش یکدست 

ســفیدپوش برابر تیم چین تایپه آبی پوش قرار گرفت و موفق شد با 
اقتدار و با نتیجه 3 بر صفر از سد حریف خود بگذرد. کوالکوویچ که به 
نظر می رسد به این بازی به چشم دیدار تدارکاتی نگاه می کند تیمش 
را با ترکیب سعید معروف، پوریا فیاضی، پوریا یلی، میالد عبادی پور، 
سیدمحمد موسوی، علی شفیعی و محمدرضا حضرت پور)لیبرو( به 

میدان فرستاد.

کوالک یلی
جالب اینکه پوریا یلی در این مسابقه با کســب 1۴ امتیاز به عنوان 
امتیازآورترین بازیکن مسابقه معرفی شد و پوریا فیاضی نیز با 10 امتیاز 
در جایگاه دوم قرار گرفت.ملی پوشان ایران در سه ست این مسابقه 75 
پوئن کسب کردند که 39 امتیاز در حمله، 10 امتیاز در دفاع، 10 امتیاز 

در سرویس و 1۶ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم حریف بود.
تیم ملی ایران امروز از ساعت 11:30 به مصاف قزاقستان می رود که 
این تیم هم حریف چندان ســختی برای قهرمان آسیا نخواهد بود و 
فرصت خوبی اســت که تیم ملی به هماهنگی بیشتری در این بازی 

دست پیدا کند.

کوالکوویچ: باید با همین قدرت ادامه دهیم
سرمربی تیم ملی ایران گفت: امروز مقابل قزاقستان بازی می کنیم و 
باید برابر این تیم نیز رویکردی جدی داشته باشیم. ایگور کوالکوویچ 
پس از پیروزی 3بر صفر ایران مقابل چین تایپه، در نشســت خبری، 
اظهار کرد: امروز احترام زیادی برای حریف قائل بودیم. شهریورماه سال 
جاری هم در مسابقات قهرمانی آسیا نیز با چین تایپه بازی کردیم. در 

آن مسابقه بازیکنان این تیم نشان دادند که خوب والیبال بازی می کنند 
و خوشحالم که در دیدار امروز رویکرد جدی مقابل آن ها داشتیم. وی 
افزود: در تمام طول سه ست بازی، کنترل خوبی بر مسابقه داشتیم و 

پیروزی مهمی کسب کردیم.
کوالکوویچ در پایان گفت: باید به  همین شکل مسیر را ادامه دهیم. 
مقابل قزاقستان بازی می کنیم و باید برابر این تیم نیز رویکردی جدی 

داشته باشیم.

شکست بانوان مقابل قزاقستان
تیم ملی والیبال بانوان دیروز در نخستین بازی از رقابت های انتخابی 
المپیک توکیو مقابل قزاقستان به میدان رفت که با نتیجه 3 بر صفر 

شکست خورد.
تیم ایران که با ترکیبی از بازیکنان جوان در مســابقات حاضر شده 
است در ست نخست این بازی با حساب 1۴ بر 25 شکست خورد. ملی 
پوشان ایران ست های دوم و سوم را  نیز با حساب 1۶ بر 25 و 1۴ بر 25 
شکست خوردند. تیم ملی بانوان امروز در دومین بازی خود به مصاف 

کره جنوبی می رود.

ورزش: حمیــد مطهری،مربی کنونی شــهرخودرو یکی از 
بازیکنان با استعداد فوتبال ایران بود که توانست پله های ترقی 
را طی کرده و به پرســپولیس و تیم ملی برسد اما مصدومیت 
سنگین باعث شــد در 25 ســالگی فوتبال حرفه ای را کنار 
بگذارد اما از همان زمان و با توصیه مجید جاللی اولین تجربه 
مربیگــری اش را در تیم وحدت تهــران  آغاز کــرد. گزیده 

حرف های او را با هم مرور می کنیم.
 شاید خودم دوست داشته باشم سرمربی باشم اما هیچ وقت 

برایش خودم را به در و دیوار نزدم . 
  من از کشاورز آمدم بیرون هم از استقالل پیشنهاد داشتم 
و هم پرسپولیس که به پرســپولیس رفتم چون به نوعی تیم 
ملی بودیم. با پرسپولیس هم قهرمان لیگ و هم قهرمان جام 

حذفی شدیم.
 حمایتی که باید از من به عنوان یک جوان در پرسپولیس می 

شد اتفاق نیفتاد. شاید دلیلش این بود که آسیب دیدم. 
 یکی از دالیلی که نتوانستم فوتبالم را کامل انجام بدهم و به 

حقم برسم مشکل آسیب دیدگی ام بود.
 در جوانی بــازی مجید نامجو مطلق را واقعا دوســت 
داشــتم. هم مدل فوتبالش و هم اینکه  پدرم اســتقاللی 

قدیمی بود.
 به خاطر آسیب دیدگی در 25 سالگی فوتبالم تمام شد. از 
نظر روحی خیلی آسیب دیدم و بعد از کنار گذاشتن فوتبال 

افسردگی شدیدی داشتم. 
 من قربانی کمبود علم در فوتبال ایران شدم. تقصیر کسی هم 

نبود از لحاظ علمی آن قدر پیشرفت نکرده بودیم.
 یکی از دالیلی که رفتم کشاورز کریم باقری بود. سرمربی ما 

سیروس قایقران بود
 پرسپولیسی هستم و پرسپولیس را دوست دارم.

ورزش: علیرضا منصوریان بعد از نتایج ضعیفی که با ذوب 
آهن گرفت، از مسئوالن باشگاه اولتیماتومی دریافت کرد و 
ملزم به کسب 10 امتیاز از 5 بازی پایانی نیم فصل شد. اما 
پنج هفته آخر نیم فصل با ۸ امتیاز برای ذوب آهن به اتمام 
رسید و سرانجام بعد از یک جلسه، کار علیمنصور با ذوبی ها 
خاتمه یافت. ذوب آهن پس از قطع همکاری با منصوریان در 
نیم فصل نخست رقابت های لیگ برتر هنوز درگیر انتخاب 
سرمربی جدید خودش است و پس از مذاکره با گزینه های 

مختلف نتوانست با هیچکدام به نتیجه نهایی برسد.
در این مــدت گزینه هایی مثــل ابراهیــم زاده، تارتار و 
دایی بــرای نیمکت سبزپوشــان مطرح شــدند که در 
نهایت هیچکدام به توافق منجر نشــد و در نهایت باشگاه 
اعالم کرد جانشــین منصوریان مربــی خارجی خواهد 

بود. پیگیری ها نشــان می دهد یکی از گزینه های جدی 
سرمربیگری ذوب آهن، »چیرو فرارا«ی ایتالیایی است 
که پیش از این هم در چنــد مقطع صحبت از آمدن او به 

ایران بود.
ذوبی ها از طریق دو عضو هیئت مدیره خــود مذاکراتی را 
با این مربی انجام داده و پیشــنهاد 500 هزار یورویی را به 
مدت 1.5 ســال به این مربی ارائه داده اند. فرارا، در پاسخ 
به درخواست مذاکره ذوبی ها ابتدا شــرط مذاکره با مدیر 
برنامه ایرانی خود را پیش می کشــد و از مسئوالن باشگاه 
می خواهد پیشنهاداتشــان را به او بدهند. فرارا در واکنش 
به اصرار ذوبی ها پیشنهاد 2 میلیون یورویی را پیش کشید 
که به نظر می رسد با شرایط مالی باشگاه، این پیشنهاد مورد 

موافقت قرار نگیرد.

ضد  حمله

نتایج هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتسال
فرش آرا باخت، شاهین سقوط کرد

ورزش: هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر فوتسال دیروز با انجام 
هفت دیدار در شهرهای مختلف در حالی برگزار شد که فرش آرای مشهد 
نتوانست از پس گیتی پسند برآید و در مقابل دیدگان هوادارانش با یک 
گل مغلوب شاگردان حمید بی غم شــد. مس سونگون صدرنشین نیز 
میزبان شاهین کرمانشاه بود که مس در حالی که ۶ بر یک تا یازده دقیقه 
مانده به پایان بازی از حریفش جلو بود شاهینی ها در اعتراض به تصمیم 
داوری در گل آخر تیم خود را از بازی بیرون کشــید.با توجه به فرصت 
مناسب داوران برای بازگشت تیم شاهین کرمانشاه در پایان داوران بازی 
را نیمه تمام اعالم کردند و در نتیجه شاهین نخستین تیم سقوط کرده 

به لیگ دست اول نام گرفت.
مس سونگون  ۶  - شاهین کرمانشاه یک

فرش آرا مشهد صفر- گیتی پسند یک
هایپر شاهین شهر ۴  -  ارژن شیراز 2

آذرخش بندر عباس  ۴ -سوهان محمد سیمای قم یک
سن ایچ ساوه 7 - اهورای بهبهان ۴
حفاری اهواز  صفر- مقاومت البرز 3

شهروند ساری 2 - ستارگان ورامین یک

شریفات به شاهین بوشهر پیوست
ورزش: اسماعیل شریفات، بال تیم فوتبال پیکان در نیم فصل نخست لیگ 
برتر که سابقه بازی در تیم های استقالل، فوالد خوزستان، ذوب آهن و نفت 
مسجدسلیمان را دارد به عضویت شاهین شهرداری بوشهر درآمد. شریفات 

چهارمین خرید شاهین در نقل وانتقاالت نیم فصل به شمار می رود.

دروازه بان لبنانی در آستانه انتقال به ذوب آهن
ورزش: به نقل از ســایت خبری »الکوره« عراق، مهدی خلیل دروازه بان 
لبنانی باشگاه االحد به پیوستن به تیم فوتبال ذوب آهن ایران بسیار نزدیک 
است. خلیل در صحبت های خود گفته که به زودی به تهران، پایتخت ایران 
می رود تا قرارداد اولیه خود را با ذوب آهن امضا کند. خلیل در سال 2019 به 
قهرمانی AFC CUP رسید  تا نخستین قهرمانی یک تیم لبنانی در این 

مسابقات بدست بیاید. 

صانعی نیامده رفت 
ورزش: پس از انتخاب علی صانعی به عنوان مدیرفنی تیم ملی فوتسال 
ایران او ترجیح داد در این باره سکوت کند و به نظر می رسید این سکوت 
ماجرایی پشــت خود دارد تا اینکه این مربی دیروز رسماً از حضور در 
تیم بزرگســاالن کناره گیری کرد.علی صانعی در جلسه کمیته فنی و 
توسعه فوتسال که به منظور بررسی شرایط تیم های ملی تشکیل شده، 
آب پاکی را روی دست تیم ملی بزرگســاالن ریخته و اعالم کرده هیچ 
همکاری  با این تیم نخواهد داشــت. گرچه صانعی علت این تصمیم را 
مسائل شخصی عنوان کرده، اما شنیده می شود برخی اختالف نظرها 

عامل اصلی کناره گیری او بوده است.

مذاکره مطهری با استقاللی ها
ورزش: ارسالن مطهری یکی از بازیکنان مد نظر کادر فنی استقالل است که 
در فهرست خرید زمستانی  این تیم قرار گرفته اما مسئوالن باشگاه ذوب آهن 
حاضر نبودند رضایت نامه وی را برای حضور در تهران صادر کنند.با این حال 
مطهری مذاکرات جدی اش را با مسئوالن باشگاه استقالل انجام داد و در 

آستانه عقد قرارداد رسمی قرار دارد.

هفته هجدهم لیگ دسته اول
گل ریحان پیروز شد و به صدر رسید

ورزش: هفته هجدهم رقابت های لیگ دســته اول بــا انجام هفت بازی 
پیگیری شد که در پایان بازی های دیروز گل ریحان به صدر جدول صعود 
کرد. نتایج بازی های هفته هجدهم لیگ دسته اول به شرح زیر است؛ملوان 
یک - سرخپوشان یک/ داماش 2 - رایکا یک/ گل ریحان 3 - آرمان گهر صفر
خوشه طالیی 3 - نیروی زمینی صفر/ فجر سپاسی یک - آلومینیوم اراک 2
نود ارومیه یک - شهرداری تبریز صفر/ بادران صفر - استقالل خوزستان یک

بلبلی تمرین استقالل را نیمه کاره رها کرد
ورزش: محمد بلبلی که به تازگی دوران محرومیتش به پایان رسیده است 
دیروز در جریان تمرین با آسیب دیدگی روبه رو شد. قرار است پس از بررسی 
پزشکان استقالل میزان دقیق مصدومیت بلبلی مشخص و معلوم شود آیا او 

می تواند در تمرین روزهای آینده شرکت کند یا نه.

منهای فوتبال

»ابن بابویه«؛ میزبان عاشقان جهان پهلوان
ورزش: مراســم پنجاه و دومین سالگرد درگذشــت جهان پهلوان 
غالمرضا تختی در ابن بابویه تهران و با حضور تعدادی از مســئوالن 
برگزار شد.در این مراسم سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی 
المپیک، علی اکبر حیدری دارنده برنز المپیــک و از هم دوره های 
تختی، محمدرضا طالقانی رئیس ســابق فدراسیون کشتی، حمید 
سوریان دارنده هفت طالی جهان و المپیک و نایب رئیس فدراسیون 
کشتی و قهرمانان و ورزشکاران و همچنین رئیس فدراسیون کشتی 

پهلوانی و زورخانه ای حضور داشتند.

پیشنهاد بازیکن راگبی آمریکا به ایران
کاخ سفید را بزنید

ورزش: به نقل از فاکس نیوز، آلبرت هاینســورت ستاره سابق تیم 
راگبی در آمریکا در صفحه اجتماعی خود حمله ایران به کاخ سفید را 
خواستار شد. او در اینستاگرام خود عکسی از کاخ سفید منتشر کرد 
که خط قرمزی روی آن کشیده شده بود و زیر آن نوشت: »ایران، اگر 
قصد حمله به آمریکا را داری، این عکس برای شما. فقط سعی  کنید 
ما را نجات دهید. مردم نمی توانند جنگ را شروع کنند«. پس از ترور 
سپهبد سیلمانی توســط آمریکایی ها اختالف نظرهای زیادی در 
شبکه های اجتماعی در آمریکا پیرامون این موضوع مطرح شده است 
و بسیاری از چهره های ورزشی آمریکا به نکوهش این اقدام خبیثانه 

دولت آمریکا و دونالد ترامپ پرداخته اند.

افشاگری فساد در فدراسیون جهانی 
وزنه برداری

ورزش: یک رسانه آلمانی با پخش مستندی پشت پرده دوپینگ های 
سیستماتیک در فدراسیون جهانی وزنه برداری)IWF( را برمال کرد. 
این رسانه مدعی شــد، وزنه برداران سرشناس در سال های گذشته 
خیلی کم تست دوپینگ دادند. آن ها با پرداخت رشوه نمونه های اخذ 
شده را دستکاری کرده اند. بر اساس اسنادی که این فیلم تلویزیونی 
فاش ســاخته، حدود نیمی از ۴50 وزنه برداری که از سال 200۸ تا 
2017 در بازی های المپیک و مســابقات جهانی مدال آورده اند، در 
ســالی که موفق به کسب مدال شــده اند حتی یک بار هم در حین 

تمرینات کنترل دوپینگ نشده اند.
این مستند نشان می دهد که چگونه تاماش آیان در 20 سال گذشته 
در فدراسیون جهانی وزنه برداری یک سیستم فاسد و غیرقانونی را 

تعبیه کرده است.

عرب: سهمیه سوم دو و میدانی تقریباً قطعی است
ورزش: سرپرست فدراســیون دو ومیدانی نسبت به حمایت کامل 
فدراسیون از احسان حدادی و حسن تفتیان برای حضور پرقدرت در 
بازی های المپیک 2020 توکیو تأکید کرد. ایرج عرب در جلسه ستاد 
عالی بازی های المپیک و پارالمپیک حاضر شد و گزارشی از فرایند 
آماده سازی احسان حدادی و حسن تفتیان که کسب سهمیه المپیک 
کرده اند ارائــه داد. عرب حمایت هــای وزارت ورزش و کمیته ملی 
المپیک را در راستای حضور پرقدرت در المپیک توکیو ستایش کرد 
و گفت: سهمیه سوم ایران توسط پیرجهان در ماده ۴00 متر  تقریباً 
قطعی به نظر می رسد و این ورزشکار از طریق رنکینگ می تواند در 

المپیک 2020 حضور یابد.

قد چین تایپه به تیم ملی والیبال ایران نرسید 

امروز ایران- قزاقستان 
برای مانور بیشتر

 به دلیل پیشنهاد 2 میلیون یوروییمربی شهرخودرو : به دلیل آسیب دیدگی نتوانستم فوتبالم را ادامه بدهم

فرار ذوب آهن از خرید »فرارا«

در میان ابهامات و غایبان سرشناس برگزار شد

معارفهتلخفرهادبادستهگلخلیلزاده

جام اتحادیه فرانسه
پاریسنژرمن-سنتاتین

چهارشنبه 18 دی-ساعت: 23:30 از شبکه ورزش

والیبال انتخابی المپیک
قزاقستان-ایران

چهارشنبه 18 دی-ساعت: 11:30 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

سوپر کاپ اسپانیا
والنسیا-رئالمادرید

چهارشنبه 18 دی-ساعت: 22:30 از شبکه سه

تاریخ انتشار نوبت دوم :  1398/11/03

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(
برابر درخواس��ت شرکت تامین اندیش پارس وکیل بانک پارسیان وارده به شماره 98/7359-1398/06/13 نسبت به 
مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 311/76مترمربع )سیصد و یازده متر و هفتاد و شش دسیمترمربع( دارای 
پالک ثبتی 4256)چهار هزار و دویست و پنجاه و شش( فرعی از 137) یکصد و سی و هفت( از 173) یکصد و هفتاد 
و سه( اصلی واقع در بخش دو بجنورد که سند مالکیت آن ذیل صفحه 238 دفتر 117 بخش مزبور به نام آقای حسین 
عیدی ایرج فرزند رمضانعلی به ش��ماره شناسنامه 26062 و ش��ماره ملی 0680253661 وثیقه گذار پرونده اجرائی 
کالسه 139704007141000371 و به شماره بایگانی 9700410 صادر و تسلیم شده است و برابر سند رهنی شماره 

18844-1390/07/19 دفتر خانه 2 بجنورد در رهن بانک پارسیان قرار گرفته، محدود به حدود زیر:
شماالً: بطول 15/7 متر دیواریست اشتراکی به منزل محبت گریوانی از باقیمانده 137 فرعی

شرقاً: بطول 17/75 متر بدیوار منازل یعقوب خاوری و قدرت رحمتی و رمضان حصاری از باقیمانده 137 فرعی
جنوباً: بطول 19/55 متر دیواریست اشتراکی به منزل یزدان ایزانلو از باقیمانده 137 فرعی

غرباً: در س��ه قس��مت اول بطول 5/25 متر درب ورودی به ممرعام . دوم بطول یک متر دیواریست اشتراکی به منزل 
محمدتقی ناصری پالک 4284 فرعی) این قسمت جنوب مجاور است( سوم بطول 14/20 متر دیواریست اشتراکی به 

منزل محمدتقی ناصری پالک 4284 فرعی. ملک حقوق ارتفاقی ندارد.
که توسط کارشناس مورد ارزیابی قرار گرفته و ششدانگ پالک مذکور به مبلغ 5/300/000/000 ریال پنج میلیارد و سیصد 
میلیون ریال( برآورد شده و نظریه ارزیابی قطعی گردیده است ملک در روز یکشنبه مورخه 1398/11/06 – از ساعت 9 
تا 12 ظهر درمحل اداره اجرای اس��ناد رس��می بجنورد واقع در بجنورد خیابان شریعتی شمالی جنب اداره پست قدیم به 
مزایده گذاشته می شود، خریداران می توانند در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر شده و در جلسه شرکت نمایند، 
مزایده فقط در یک نوبت برگزار می گردد و از مبلغ پنج میلیارد و سیصد میلیون ریال )5/300/000/000 ریال( شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار فروخته می شود و مطابق ماده 136-آئین نامه اجراء کل مبلغ نقداً دریافت می 
گردد  چنانچه زائد بر مبلغ مندرج در آگهی خریداری گردد حق مزایده نسبت به مازاد مبلغ ارزیابی بر عهده برنده مزایده 
است پرداخت بدهیهای مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض 
ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده اس��ت مشخصات ملک مطابق نظریه کارشناس: مشخصات ملک: 
ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی فوق به مساحت) عرض(311/76 مترمربع و پس از بر اصالحی به مساحت300/46 متر 
مربع با حدودات مندرج در سند با وضع موجود مطابقت دارد( و دارای بنا در دو قسمت که در بخش اول ساختمان جدید 
االحداث در سه طبقه )سه واحد( با اسکلت بتن، سقف تیرچه بلوک، فاقد نما و جمعا به مساحت 344/50 مترمربع با قدمت 
حدودده س��ال و دارای امتیازات آب و برق و گاز و تلفن اس��ت و بنا در بخش دوم به مساحت 126متر مربع )یک واحد( با 
اسکلت بنایی ، سقف طاق ضربی با قدمت حدود 30 سال و دارای امتیازات آب و برق و گاز و تلفن می باشد وضعیت ملک 
طبق گزارش مامور اجرا: طبق گزارش مامور اجرا تمامی موارد به ساکنین در محل تفهیم شده ولی هیچکدام مدارکی ارایه 
ننموده اند و طبق اظهارات متعهد )حسین عیدی ایرج( که در محل حضور داشت1- طبقه همکف دو واحد 230 متری هر 
کدام یکصد و نود میلیون رهن و یکصد هزار تومان اجاره و یک واحد 95 متری شصت میلیون رهن و چهارصد هزار تومان 
اجاره2- طبقه همکف 130 متری یکصد و چهل میلیون رهن و هشتاد هزار تومان اجاره 3- طبقه دوم دو واحد 130 متری 
هر واحدی یکصد و چهل میلیون ریال رهن و یکصد هزار تومان در اجاره می باشد و نشانی ملک جهت بازدید بجنورد – بلوار 

مدرس- خیابان حر- انتهای کوچه شهید احمد درتومی- پالک 43 می باشد. تاریخ انتشار:1398/10/18  آ-9812908
حمید عزیزی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

آگهی اصالح ابالغیه کالسه اجرایی: 9805292
احتراماً پیرو دستور ابالغیه به شماره: 139805106091007836- 98/9/12 شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 
که به ش��ماره: آ- 9811370 م.الف 325 در آن روزنامه محترم در تاریخ 19 آذر 1398 به چاپ رس��یده است مقتضی 

است آگهی اصالحی زیر منتشر گردد:
»در سطر هفتم سند رهنی شماره: 153770-1391/5/11 و 153772- 1391/5/11 تنظیمی دفترخانه 25 مشهد 

از قلم افتاده است.« 
که مراتب بدین وسیله اصالح می گردد. آ- 9812749

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب
مدیر اجرا شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- حسین ناصری

آگهی ابالغ ماده 101 آیین نامه اجرا کالسه های 9001405 )90/256( و 
9001406 )90/249( و 9001402 )90/248(

بدین وسیله به خانم اشرف السادات تقوی نژاد فرزند سید حیدر با ش ش 132 از فردوس ابالغ می گردد:
پیرو اجرائیه صادره کالس��ه: 9001405 )90/256( و 9001406 )90/249( و 9001402 )90/248( له: 
بانک تجارت علیه ش��رکت کشت و صنعت و بازرگانی نازنین شهد خراسان و اشرف السادات تقوی نژاد به 
ش��ما ابالغ میگردد که شش��دانگ پالک ثبتی 6759 فرعی از 3418 فرعی از 200 الی 221 فرعی از یک 
فرعی از 191 اصلی بخش 10 مشهد ملکی اشرف السادات تقوی نژاد به مبلغ 1/800/000/000 ریال )یک 
میلیارد و هشتصد میلیون ریال( ارزیابی گردیده است چنانچه به مبلغ فوق الذکر اعتراضی دارید به استناد 
ماده 101- آیین نامه اجرای ثبت ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابالغ اخطاریه اعتراض خود را کتباً به انضمام 
مبلغ 3/000/000 بابت هزینه کارشناس��ی، به صورت علی الحس��اب به این شعبه تحویل دهید ضمناً به 
اعتراض خارج از مهلت مقرر یا بدون پرداخت هزینه کارشناسی ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 9828871 

م.الف 437
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

 
آگهی ابالغ ماده 101 اموال غیرمنقول پرونده 9700869

بدینوسیله به آقای حسن کهتر نیازاد فرزند قاسم به شماره ملی 0938594451 شناسنامه 1298 متولد 
1341/10/15 در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه 9700869 به موجب صورتجلسه مورخ 1397/11/28 
مأمور اجرای اس��ناد رسمی و گزارش وارده شماره 48878- 1397/11/24 کارشناس رسمی دادگستری، 
پالک ثبتی 37169 فرعی از 232 اصلی واقع در بخش: 9 مشهد سه سهم از سیزده سهم مشاع از ششدانگ 
پالک فوق مالکیت مدیون به مبلغ 920/000/000 ریال ارزیابی گردیده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد ابالغیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود 
و چنانچه ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتش��ار این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نسبت به مبلغ 
ارزیابی اعتراض دارید به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس به مبلغ 3/000/000 ریال اقدام و در غیر 

این صورت، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9812872 م.الف 438
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی شهرستان فردوس

 نظر به دس��تور مواد یک و س��ه قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی و 
ماده 13  آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت 
اس��ناد و امالک ش��هر فردوس مورد رس��یدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل اگهی می شود :
 آقای حسین سلیمی   فرزند غالمرضا ،  ششدانگ یکباب زمین مزروعی  ، به مساحت 15/04 متر مربع 
از شماره پالک 4111 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسطه از کلیه مالکین رسمی 
و مشاعی اراضی توکل که توسط شرکت آبیاری توکل به متقاضی واگذار گردیده است � مکان وقوع ملک 

شهرستان فردوس � حاشیه بلوار کشاورز 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  
نسبت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی 
نفع ,  نس��بت  به آراء صادره اعتراضی داش��ته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس��ید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم دادخواس��ت در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور 

سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست .آ-9812911 
تاریخ انتشار نوبت اول:   18/ 1398/10
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1398/11/03

حسن رضا ندائی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای سیدکاظم طباطبائی پور برابر وکالتنامه شماره 44720- 1398/6/3 دفتر 148 مشهد از طرف آقای سیدمسعود 
طباطبائی پور با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 98/19766 مورخ 1398/9/25 تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی میزان پنج دهم دانگ مشاع از ششدانگ پالک 2872 فرعی از باقیمانده 74 فرعی از 168- اصلی 
واقع در بخش ده طرقبه شاندیز که به شماره شناسه الکترونیکی 139820308003588 ثبت گردیده و حسب اعالم 
مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون 
ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند 
ظرف 10 روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را همراه اصل س��ند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه 
تا مراتب صورت جلس��ه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل س��ند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. 

آ- 9812873 م.الف 439
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای غالمحسین عباسی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 98/16872 مورخ 1398/08/23 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 259 فرعی از 90- اصلی واقع در بخش 
ش��ش طرقبه ش��اندیز که در صفحه 49 دفتر 653 ثبت گردیده و دارای دو فقره بازداش��تی می باشد و اعالم موافقت 
شماره 139805806220000503 مورخ 1398/09/21 واحد اجرای اسناد رسمی ثبت طرقبه شاندیز )مرجع بازداشت 
کننده( اخذ که حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر نامعلومی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 
اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند 
مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام 

مالک خواهد نمود. آ- 9812874 م.الف440 
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

 
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای رضا دهقانی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 98/18308 مورخ 1398/09/09 تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی میزان ششدانگ پالک 278 فرعی از 89- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که در 
صفحه 350 دفتر 255 ثبت گردیده و دارای چندین فقره سند رهنی بانک کشاورزی می باشد که حسب اعالم مالک 
متقاضی سند مالکیت در اثر نامعلومی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب 
در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از 
تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه 
گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 

نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ- 9812875 م.الف 441
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی ابالغ اجرائیه چک کالسه)13950400714100992(
بدین وسیله به آقای علی اصغر مین باشی نام پدر: محسن تاریخ تولد: 1348/01/01 شماره ملی : 0759851441 شماره 
شناسنامه: 3 ساکن بجنورد شرق سپاه کوچه درایت اولین چهار راه سمت چپ ابالغ می شود موسسه مالی و اعتباری 
کوثر جهت وصول مبلغ 96/000/000 ریال به استناد چک شماره : 809265- 1395/04/31 عهده بانک ملی شعبه 
خیابان امام خمینی بجنورد علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 13950400714100992 در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخه 1395/12/04 مامور مربوطه ، ابالغ به شما در نشانی متن سند به علت عدم 
شناسایی آدرس میسر نگردیده ، لذا بنا به تقاضای بستانکار به شرح وارده به شماره 98/1012784-1398/10/08 طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشارمحلی آگهی می شود و چنانچه 
ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، 

عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.م الف1139 آ-9812898
حمیدعزیزی / رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139860306007000102- 1398/10/09  - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم  ساجده موالیی     فرزند  محمد یوسف به شماره شناسنامه 0720402506  صادره تربت 
جام   در ششدانگ منزل به  مساحت  561.90 متر مربع پال ک فرعی از   1171 -   اصلی  مفروز و مجزی شده واقع   
در  خراسان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم  مالکیت مشاعی    محرز گردیده  است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و 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 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 98/217 آ-9812893
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/3

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای ش��ماره 139860306007000884- 98/10/14  - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم محمد ساالری  فرزند علی محمد  به شماره شناسنامه 84  صادره مرکزی   درسه دانگ 
مشاع از ششدانگ  یک باب گاوداری  به  مساحت 11219 متر مربع پال ک ندارد فرعی از   173-174 -   اصلی  مفروز 
و مجزی شده واقع   در  خراسان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم از مالکیت مشاعی    محرز 
گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و 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 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 98/223 آ-9812894
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/3

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای ش��ماره 139860306007000878- 98/10/14  - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم حسن ساالری  فرزند علی محمد  به شماره شناسنامه 304  صادره تربت جام   درسه 
دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب گاوداری  به  مساحت 11219 متر مربع پال ک ندارد فرعی از   173-174 -   اصلی  
مفروز و مجزی ش��ده واقع   در  خراس��ان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم از مالکیت مشاعی    
محرز گردیده  اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و 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 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 98/224 آ-9812895
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/3

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای ش��ماره 139860306007000883- 98/10/14  - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم محمد ساالری  فرزند علی محمد  به شماره شناسنامه 84  صادره تربت جام   درسه دانگ 
مشاع از ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی  به  مساحت 276944 متر مربع  پالک  فرعی از   173-174 -   اصلی  
مفروز و مجزی ش��ده واقع   در  خراس��ان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم از مالکیت مشاعی    
محرز گردیده  اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و 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 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 98/222 آ-9812896
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/3

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 139860306007000879- 98/10/14  - هیات اول/دوم    موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک 
تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم حس��ن  س��االری  فرزند علی محمد  به ش��ماره 
شناس��نامه 304  صادره تربت جام   درس��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ قطعه زمین مزروعی  به  مساحت 
276944 متر مربع  پالک  فرعی از   173-174 -   اصلی  مفروز و مجزی شده واقع   در  خراسان رضوی 
بخش 13   خریداری   از  مالک رس��می آقا/ خانم از مالکیت مش��اعی    محرز گردیده  است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و 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 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.آ-9812897 م الف 98/225
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/3

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم آسیه عالیی جعفری بموجب وکالت ازحمید کفایتی بااعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد 
آگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاءش��ده ذیل شماره یکتا139802151266000645شماره 
وارده  درخواس��ت  ط��ی  و  شماره1پیش��وا  رس��می  ترتیب13488مورخ98/9/9دفتراس��ناد 
1398856010460005651مورخ 98/9/9تقاضای صدور المثنی س��ند مالکیت تک برگی رانموده 
است که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بشرح زیرآگهی میگردد 1. نام ونام خانوادگی 
: حمید کفایتی2. میزان مالکیت : شش��دانگ یک دس��تگاه آپارتمان3. ش��ماره پالک : 3800فرعی 
از158* اصلی مفروزازپالک278*4. محل وقوع: واقع دربخش بهنام س��وخته پیشوا 5. علت ازبین 
رفتن : مفقود شدن به دلیل جابجایی 6. خالصه وضعیت مالکیت : ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
مس��کونی تحت پالک 158/3800درضلع ش��مال ش��رقی قطعه1تفکیکی به مس��احت52/44متر 
مرب��ع درطبقه اول بانضمام انب��اری قطعه 5تفکیک��ی ذی��ل ثبت79578دفتر168صفحه382بنام 
حمی��د کفایت��ی ثبت وس��ند بش��ماره چاپی499082صادر گردیده اس��ت س��پس بموجب س��ند 
رهنی25431مورخ88/5/14دفترخانه6 پیشوا درقبال مبلغ324921522ریال دررهن بانک مسکن 
پیش��وا قرارگرفت لذاباتوجه به اعالم فقدان س��ند مالکیت ملک فوق الذکرو درخواس��ت صدوس��ند 
المثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله ای کرده که درقسمت 
شش��م این آگهی ذکرنش��ده یامدعی وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باش��د 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 ویادر صورت 
اعتراض اصل س��ند مالکیت یاسند معامله ارائه نشود 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 239م/ الف آ-9812907
 ازطرف رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

آگهی مزایده در خصوص مال غیر منقول نوبت دوم
به موجب پرونده اجرایی کالسه 970210 شعبه اول اجرا یی احکام مدنی دادگستری باخرز، موضوع 
دادنامه ش��ماره 9709975199601208 صادره از ش��عبه اول دادگاه عمومی حقوقی باخرز فاروق 
فروردین و غیره ورثه متوفی درمحمد فروردین محکوم به تقسیم ماترک متوفی درمحمد فروردین و 
مجموعا مبلغ 680.000 تومان بابت هزینه اجرایی در حق محکوم له خانم زهرا فروردین و پرداخت 
مبلغ 180.000 تومان بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق محکوم گردیده اند که با توجه به اینکه 
بنا بر گزارش کارش��ناس قدر الحصه مش��اعی محکوم له غیر قابل تقسیم و افراز می باشد و محکوم 
علیهما نیز حاضر به اصالح و پرداخت س��هم االرث محکوم له نش��دند لذا محکوم له تقاضای فروش 
یک باب منزل مسکونی واقع در روستای کوه سفید و یک فقره حج تمتع متعلق به متوفی درمحمد 
فروردین را نموده که توسط کارشناس منتخب منزل مسکونی به مبلغ 80.000.000 تومان و فیش 
حج تمتع به مبلغ 8.000.000 تومان ارزیابی و مقرر گردیده در مورخه 1398.11.14 س��اعت 10 
ال��ی 10:30 صب��ح در محل دفتر اجرایی احکام مدنی دادگس��تری باخرز از طریق مزایده به فروش 
برس��د. متقاضیان خرید جهت بازدید از ملک توقیفی می تواند ظرف مهلت 5 روز قبل از برگزاری 
مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید از ملک داده ش��ود تا با تودیع 10 درصد قیمت پایه در 
جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به شخصی که باالترین قیمت را 
پیش��نهاد نماید واگذار خواهد گردید هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باش��د تخلیه و 

تحویل ملک تابع مقررات است و ربطی به این اجرا ندارد.
مشخصات ملک و فیش حج تمتع با توجه به نظر کارشناسان به شرح ذیل می باشد

ملک مذکور در شهر باخرز روستای کوه سفید به متراژ 712 متر مربع عرصه و 110 متر مربع اعیان 
و دارای امتی��از آب ، گاز و برق می باش��د عرصه ملک با توجه ب��ه موقعیت از قرار هر متر 60.000 
توم��ان جمع��ا به ارزش مبلغ 42.720.000 تومان و اعیان آن با توجه به س��اخت قدیمی به ارزش 
32.280.000 توم��ان و همچنین 40 متر مربع عرصه با بن��ای گلی گنبدی به ارزش هر متر مربع 
50.000 توم��ان جمعا به مبل��غ 2.000.000 و ارزش امتیاز برق، آب، گاز و دیوار کش��ی جمعا به 
مبلغ3.000.000 تومان نهایتا ارزش کل ملک به مبلغ 80.000.000 تومان ارزیابی گردیده است و 
فیش حج تمتع ثبت نامی سال 1386 می باشد که با توجه به سال ثبت نام به ارزش 8.000.000 

بر آورد قیمت گردیده است. آ-9812892
دادورزاجرای احکام شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی شهرستان باخرز 

علی کاخکی
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فرهنگ و هنر

خبر

خواننده»آمریکاآمریکا«برای»سردار«میخواند
روایت غرور و انتقام

قره باغی، خواننده  اسفندیار  مهر: 
با  انقالب  پیشکسوت موســیقی 
اشاره به اهمیت حفظ عزت و اقتدار 
سردار سلیمانی در تولید آثار هنری 
مرتبط با این شهید بزرگوار، از خلق 

سرودی تازه در این باره خبر داد.
اسفندیار قره باغی، خواننده پیشکسوت موسیقی انقالب که در کارنامه خود 
سرود معروف »آمریکا آمریکا، ننگ به نیرنگ تو« را دارد، گفت: آمریکا به جای 
اینکه از ۱۱ هزار کیلومتر آن طرف تر به موضوع حضور ســردار سلیمانی در 
عراق ورود  کند، در اصل باید از خودش بپرسد چرا از آن سوی کره خاکی در 
مسائل ایران و عراق و مراودات این دو کشور دخالت می کند؟ و از خود بپرسد 
مجوز قانونی و انسانی ترور سرداران مقاومت جهانی و ایجاد چنین فاجعه ای را 
از کجا آورده است؟ این خواننده با اشاره به رویکرد آمریکا درباره مسئله حقوق 
بشر عنوان کرد: برای مشخص شدن رویکرد آمریکا در حوزه حقوق بشر مثال 
جنگ ویتنام کافی است. وقتی کشوری بمب اتم را در سرزمین ملتی که هیچ 
سالحی ندارد منفجر می کند، نباید دم از حقوق بشر بزند. شاید منظور آمریکا 
از »بشــر« کسانی از سیاره های دیگر است، وگرنه این ها بارها ثابت کرده اند 
بویی از حقوق بشر نبرده اند. به هر حال جامعه جهانی در واکنش به این ترور 
به دو دسته تقسیم می شوند. یکی کشورهایی که با آمریکا و رژیم صهیونیستی 
همدست هستند که اقدام آمریکا را تأیید خواهند کرد و دیگری کشورهایی 
هستند که حتی ممکن اســت با ما دوستی نداشته باشند، اما انسانی فکر 

می کنند، این نوع جنایت در همه جای دنیا محکوم است.
قره باغی ضمن تأکید بر حفظ غرور ملی این شهید بزرگوار در خلق آثار هنری 
اظهار کرد: من به نوبه خود سرودی را ساخته ام که فردا مراحل فیلم برداری آن 
انجام خواهد شد. من به شاعری که زحمت خلق شعر این سرود را می کشید 
و به تمام هنرمندانی که آثاری در ستایش این شهید ارجمند خلق می کنند 
گفتم و بازهم می گویم که در رثای این شهید جایی برای ابراز مظلومیت و 
ستم دیدگی نیست بلکه باید آثار سرشار از شهامت و رشادت و بزرگی همت 
این نشان شریف باشد که وقتی این سرود شنیده می شود و یا آثار دیگر دیده 
و شنیده می شوند غرور سراسر وجود مردم ایران را فرابگیرد. شهادت آرزوی 
ســردار بزرگ قاسم سلیمانی بوده و خوشا به حال ایشان و ما نباید در آثار 

هنری مان عجز و البه کنیم.
وی در پایان گفت: بنده به حضرت آقا و خانواده این بزرگوار و ملت ایران این 
فاجعه را تسلیت می گویم و از جانب هنرمندان این مملکت نهایت تأسفم را 
از این فاجعه ابراز می کنم و هنر ، سواد و شعورمان را در راه سردار سلیمانی 

بزرگ با تمام وجود اهدا خواهیم کرد.

 فرهنگ و هنر/ صبــا کریمی در پی اعالم 
خبر شــهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
تعــداد کثیــری از هنرمنــدان د رعرصه های 
مختلف هم نوا با مردم  با انتشــار پیام هایی در 
صفحات شخصی شان یا گفت و گو با رسانه ها  
به این واقعه تأثربرانگیز واکنش نشان دادند. این 
هنرمنــدان همنوا با مردم این جنایت را محکوم 
کرده و در ادامه به سیاســت های جنگ طلبانه 
رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد.  در ادامه 
این واکنش ها رضا رویگری بازیگر پیشکســوت 
سینما و تلویزیون در گفت وگو با خبرنگار قدس 
در واکنش به تهدیدهــای رئیس جمهور آمریکا 
مبنی بر حمله بــه مناطق فرهنگی ایران گفت: 
ترامپ سال هاســت که از این حرف ها می زند و 
کسی او را جدی نخواهد گرفت. او از این جنس 
حرف هــای مفــت و بی ربط زیــاد می زند، مگر 

می تواند چنین کاری بکند؟
افــزود:  ادامــه  در  وی 
همان طور که بسیاری به 
این مسئله اشاره کردند 
حمله بــه مراکز و نقاط 
فرهنگــی عین جنایت 
اســت. مراکز فرهنگی، 
تمدنی و تاریخی متعلق به همه بشریت است و 
فقط به یک کشــور تعلق ندارد، بنابراین او هرگز 
نمی تواند دست به چنین کاری بزند. در واقع او با 
این حرفی کــه زده گور خودش را کنده و با این 
کار همه دنیا به او اعتراض کرده اند و واکنش نشان 
داده اند و این فقط ما نیستیم که اعتراض کردیم. 
او هم جرئت چنین کاری را ندارد و فکر نمی کنم 

دست به چنین کاری بزند.

  خدمات  سردار سلیمانی
 بر کسی پوشیده نیست

بازیگر »مختارنامه« در ادامه با اشــاره به استقبال 
پرشور مردم از مراســم تشییع سردار حاج قاسم 
سلیمانی اظهار کرد: خیلی حیف شد که ایشان را از 

دست دادیم و افراد زیادی مانند سردار نداریم و وی 
بی همتــا بود و رفتنش همه ملت ایران را غمگین 
و ناراحــت کرد. فردی که بســیار کارآمد بود و با 

تالشی وصف ناپذیر برای حفظ ایران از جان خود 
مایه گذاشت. رویگری درباره راز محبوبیت سردار 
سلیمانی عنوان کرد: ایشان خدمت های بسیاری 

به ســرزمین ایران کرده بود و وطن پرستی اش بر 
کسی پوشیده نبود و مردم این موضوع را به خوبی 
فهمیده اند. این بازیگر که خواننده یکی از سرودهای 

ماندگار دوران انقالب اســت، در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشــاره به عملکرد صدا و سیما در 
پخش سرودهای حماسی و انقالبی اظهار کرد: این 
اتفاق بسیار ناگهانی رخ داد و فرصتی نبود که صدا و 
سیما برای آن برنامه ریزی کند یا پیش بینی داشته 
باشد در غیر این صورت حتماً سرودهایی در شأن 
ایشان ساخته می شد که فکر می کنم چنین کاری 
در برنامه هایشان باشد. در هر صورت باید برای این 
کار پیشنهاددهنده ای باشد، بودجه ای برایش در نظر 
گرفته شود و شعری سروده شود و خواننده ای هم 
بخواند. این بازیگر در ادامه به ضرورت قهرمان سازی 
در ســینما بــا بهره گیــری از مابــه ازای بیرونی 
شخصیت های ملی و قهرمان عنوان کرد: اتفاقاً یک 
بار در یکی از مصاحبه هایم از من سؤال شد چرا در 
بسیاری از فیلم ها بازی نمی کنم و پاسخم این بود 
کــه این فیلم ها قهرمان ندارند. در حالی که مردم 
دوست دارند و طالب این هستند که قهرمان داشته 
باشند، چه در زندگی اجتماعی و فضای جامعه و 

چه بازتاب آن در فیلم های سینمایی.

  تصویری از سردار در »بادیگارد«
رویگری تأکید کرد: البته ابراهیم حاتمی کیا با فیلم 
»بادیگارد« تصویری از سردار سلیمانی را به سینما 
آورد و اگر خیلی مســتقیم به ایشان پرداخته نشد 
به دلیل فروتنی و تواضع شــخص سردار سلیمانی 

بوده است.
وی در پایان تأکید کرد: اینکه فیلم ســازان چقدر 
به سمت تولید فیلم هایی با رویکرد قهرمان پروری 
می روند بســتگی به این دارد که چقدر به این نگاه 
و موضوعات عالقه مند باشــند. بــه طور کلی ما در 
ســینمایمان چندان در مــورد قهرمان های ملی و 
میهنی کار نکردیم، در حالی که مخاطب به قهرمان 
بسیار عالقه دارد و اساساً خود سینما هم به قهرمان 
نیاز دارد. شما این مسئله را در مراسم تشییع هم به 
خوبی می بینید. مردم به سردار سلیمانی به عنوان 
یک قهرمان ملی و میهنی نگاه کردند و تا این حد به 

استقبال او شتافتند.

مهر: با شهادت ســردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، 
ســاخت انیمیشنی از کودکی تا شــهادت این سردار 

بزرگ اسالم در مرکز پویانمایی صبا آغاز شد.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی سیما، محمدعلی صفورا، 
تهیه کننده انیمیشــن درباره ساخت یک مجموعه با 
محور سردار حاج قاسم  سلیمانی گفت: مطالعه، نگارش 
ســناریو و پیش تولید پویانمایی »زندگی تا شهادت 
ســردار ســلیمانی« با کیفیت Full HD به صورت 
اثری نیمه بلند ۳۰ دقیقه ای و با تکنیک کمیک موشن 

آغاز شــد. وی افزود: این انیمیشــن در ادامه ساخت 
مجموعه پویانمایی »چهل شاهد« تعریف شده است. 
»چهل شــاهد« شامل زندگی تا شــهادت ۴۰ شهید 
انقالب و دفاع مقدس است که نمایش اخالق، رفتار و 
سبک زندگی آنان می تواند الگو و کالس درسی برای 

مخاطبان تلویزیون باشد.
ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد: مخاطــب اصلی 
»چهل شاهد« نوجوانان هستند اما به دلیل نوع پرداخت 
داستان و تکنیک ساخت، خردساالن تا بزرگساالن نیز 

جذب این مجموعه خواهند شد.
صفورا گفت: تاکنون ســه قسمت از مجموعه »چهل 
شاهد« که مربوط به زندگی شهیدان محمد منتظرقائم، 
محمد جهان آرا و عبدالحسین برونسی می شود ساخته 
و آماده نمایش است. ساخت هر قسمت از این مجموعه 

تقریباً دو ماه زمان می برد.
وی افزود: کمیک موشن یک تکنیک خاص و مرز میان 
انیمیشن و ســینمای زنده است و می توان به راحتی 
به بخش های مستند ارجاع داد و به دلیل ظرفیت های 

بصری، روایی و واقع گرایانه آن، بهترین تکنیک برای 
ســاخت مجموعه زندگی قهرمانان شــهید انقالب و 

دفاع مقدس است.
کارگردان پویانمایی »سردار سلیمان« در پایان تصریح 
کرد: در حال حاضر تمام ســاعات شبانه روز من وقف 
ساخت مجموعه انیمیشن های زندگی شهدا شده است. 
حتی ســاعات تدریس دانشگاه را کم کرده ام تا بتوانم 
اثری ماندگار و در شأن شهدای بزرگوار ایران اسالمی 

به یادگار بگذارم.

باتولیدجدیدمرکزصبا
 زندگی

شهید  سلیمانی 
انیمیشن می شود

پویانمایی

کیان»مختارنامه« در گفت و گو با قدس:

حاتمی کیا  با »بادیگارد« تصویری از »حاج قاسم« را به سینما آورد

»حاج حیدر ذبیحی« عنوان کاراکتر فیلم »بادیگارد« با بازی پرویز پرستویی 
بود که گفته شد گریم این شخصیت از روی چهره سردار شهید قاسم سلیمانی 
طراحی شــده است، البته شــخصیت حیدر ذبیحی تفاوت های آشکاری با 
کاراکتر شهید سلیمانی داشت و می شد میان این دو کاراکتر شباهت هایی 
هم پیدا کرد. حیدر ذبیحی فیلم بادیگارد بیشتر از روحیه ای شبیه حاج کاظم 
فیلم »آژانس شیشه ای« برخوردار بود؛ رزمنده ای که به اتفاقات پیرامونی خود 
در جامعه معترض است و فشار روحی ناشی از این اتفاقات منجر می شود تا 
در تنگنا قرار گرفته و واکنش هایی بروز بدهد؛ شخصیتی که بیشتر به کاراکتر 

خود ابراهیم حاتمی کیا نزدیک اســت. دلدادگی او به حاج قاسم سلیمانی 
ســبب شد تا حاتمی کیا در فیلم »بادیگارد« برای شخصیت اصلی فیلمش 
از چهره ســردار سلیمانی وام بگیرد. »بادیگارد« را می توان نوعی ادای دین 
حاتمی کیا به شهدای هسته ای ایران نیز قلمداد کرد؛ شهدایی که در سینما 
نادیده گرفته شدند.حاتمی کیا در همان روز های جشنواره سال ٩۴، اعالم کرد 
که »بادیگارد« را »به عشــق حاج قاسم« ساخته است. خود حاج قاسم هم 
همان روزها، همراه با حاتمی کیا و پرستویی، به تماشای فیلم نشست و طبق 
روایت حاتمی کیا، در ابتدای این دیدار، پرویز پرستویی دست سردار را بوسید.

»حاج حیدر ذبیحی« وام گرفته از »حاج قاسم سلیمانی«
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