
شگفت انگیز است
مایــکل مور، مستندســاز سرشــناس 
پســت  جدیدتریــن  در  آمریکایــی 
توییتری اش، تصویری از حضور میلیونی 
مردم ایران در تشییع پیکر سپهبد قاسم 
سلیمانی و یاران شهیدش را منتشر کرد و 
نوشت: »شگفت انگیز است. آیا یک ژنرال 
آمریکایی هست که میلیون ها نفر از ما در 
تشییع جنازه اش شرکت کنیم؟ سگ دیوانه )لقب جیمز متیس(؟ ِکلی؟ کالین 
پاول؟ ویلیام وست مورلند؟ آیا اصالً کسی نام رئیس ستاد مشترک نیروهای 
مسلح را می داند؟ از تمام کسانی که به ما خدمت می کنند حمایت می کنیم اما 

ما مانند این )تشییع پیکر شهید سلیمانی( به خیابان ها می ریزیم؟«

تسلیت اینستاگرامی »شوچنکو«
آندری شــوچنکو، ســتاره فوتبال تیم 
آث میالن و ســرمربی فعلــی اوکراین 
که اصلیتی اوکراینی هم دارد، با انتشار 
اینســتاگرامی اش،  پســتی در صفحه 
واقعــه ســقوط هواپیمــای اوکراینی 
در ایــران را به ایرانیــان و هموطنان 
تســلیت گفت. شوچنکو  اوکراینی اش 
کــه طرفداران زیادی هم در ایران دارد، در این تســلیت اینســتاگرامی 
نوشــته است: »خانواده ما با خانواده های آن مسافرانی که در هواپیما در 
تهران بودند ابراز همدردی می کند و ما بابت از دســت دادن شما بسیار 

متأسفیم«.

قلب مجلس آمریکا
مهــدی جهان تیغی، فعال رســانه ای در 
واکنش بــه تصویب طــرح محدودیت 
اختیارات جنگــی رئیس جمهور آمریکا، 
در کانال تلگرامی اش نوشــت: »مجلس 
نمایندگان آمریکا که اکثریت دموکرات های 
آن از احتمال جنگ با ایران واهمه دارند، 
طرحی را که خواســتار کاهش اختیارات 
جنگی رئیس جمهور این کشور است به تصویب رساند. عملیات »انتقام سخت« 
عجب صحنه تاریخی ای رقم زده؛ انگار این موشک ها فقط به عین االسد نخورده 
بلکه دقیق تر به قلب و مغز مجلس و دولت آمریکا نیز اصابت کرده است. االن 
در آمریکا درباره عقب نشینی در برابر ایران اختالفی بین جمهوری خواهان و 

دموکرات ها نیست و این یکی از تاریخی ترین اجماع  های ملی آمریکاست«.

خط قرمز ترامپ
محمد سرشــار مدیر شــبکه تلویزیونی 
کــودک، با انتشــار پســتی در صفحه 
شخصی خود در توییتر، از شکست خط 
قرمز انتخاباتی ترامپ نوشت. سرشار در 
توییتر نوشته اســت: »ترامپ یک خط 
قرمز انتخاباتی داشت: هیچ آمریکایی  نباید 
کشته شود. ماجراجویی کرد تا رأی جمع 
کند. ترور کرد، تهدید نظامی کرد، 52 پایگاه حیاتی را نشانه گرفت، به کنگره 
گفت توییت هایم برای اطالعتان از جنگ کافی است و... اما وقتی سیلی خورد 

و کشته داد، دروغ گفت تا خط قرمز برجا بماند«.

 مجید تربت زاده این بار شــاید نشود همه ماجرا را 
انداخت گردن فضای مجازی و برخی کاربران عجول یا 
عشق شایعه اش. البته این را هم نمی شود انکار کرد که 
روشن کنندگان چراغ اول شایعه درباره بوئینگ 737، 
این بار هم همه توان رســانه ای، خبری و غیره ای شان 
را پای کار آورده اند تا هرجور هســت از سانحه سقوط 
هواپیمای اوکراینی در ایران، ماهی خودشان را بگیرند. 
یعنی چه آغازکننده ماجرا را دونالد ترامپ بدانیم و چه 
کــس دیگر، به هر حال برای خیلی از ما که این روزها 
دست کم چند ساعت از روزمان را مشغول گشت و گذار 
در اخبار راســت و دروغ فضای مجازی هستیم، همه 
زمزمه ها در همین فضا شروع شد. زمزمه هایی از قبیل 
اینکه یک مسئول اوکراینی اعالم کرده ما برای بررسی 
همه گزینه های ممکن درباره سقوط هواپیما از جمله 
نقص فنی، اصابت موشــک و یا خرابکاری و عملیات 

تروریستی آماده ایم!

کارروسهاست!
حسابش را بکنید، ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی، 
تشییع و عزاداری های باشکوه ملت، چند روز پرالتهاب 
و ماتم و ســوگ، خشــم مقدس مردم و حس انتقام، 
تهدید های توخالی ترامپ، افتادن ســایه جنگ روی 
منطقه، شــلیک موشــک های ایرانی به پایگاه نظامی 
عین االسد، مردمی که انگار پس از این چند روز نفس 
راحتی کشیده و غم هایشان تســلی پیدا کرده،... بعد 
ناگهان خبر سقوط هواپیمای اوکراینی و کشته شدن 
همه سرنشــینان آن! معلوم است که چنین فضایی از 
نگاه متخصصان جنگ روانی بهترین زمان و مکان برای 
رها کردن تیرهای شــایعه است. برای همین هم شما 
اگر به چند روز گذشته و فعالیت های مجازی تان فکر 
کنید، به خاطر می آورید که نخستین اخبار غیررسمی 
و تأیید نشــده که به شایعه می زدند، نصف روز پس از 
سانحه، سرو کله شان در پست های تلگرامی، توییتری 
و... پیدا شــد و پای موشک های ضدهوایی روسی و یا 
خرابکاران این کشــور را وسط کشید. البد روس ها که 
هنوز سنگ هایشان را با اوکراینی ها حق نکرده اند، عامل 

سقوط هواپیما بوده اند!

کالهکموشک
فقــط یکی دو روز الزم بود که شــایعه، جای خودش 
را میــان کانال ها، گروه ها و صفحات شــخصی فضای 
مجــازی باز کنــد. حاال کار به جایی رســیده بود که 
تصویر شئ غیرمرتبط با هواپیما، بدنه و موتور آن نیز 
در میان بقایای سقوط پیدا شده بود! کاربران تصویری 
را دست به دست می کردند که شیئی شبیه به کالهک 
موشک های ضدهوایی و پره های اطراف آن را در کنار 
اصل موشــک های »تور« روسی به مقایسه گذاشته و 
مدعی شــده بود این عکس از اشــیا و تجهیزات باقی 
مانده از محل ســقوط هواپیما گرفته شده است. البته 
دقیقاً به اندازه همین شایعات، فیلم های موبایلی نیز در 
فضای مجازی منتشر شد و نقطه آتشین متحرکی را 
در آسمان نشان می داد که آرام آرام ارتفاع کم می کند، 
می چرخد و در نهایت به زمین خورده و منفجر می شود. 
همین فیلم ها کافی بود که فرضیه شلیک موشک روسی 
را باطل کند، اما عشق شایعه ها انگار دوست نداشتند به 
این آســانی از ســوژه جذابی به نام موشک ضدهوایی 
بگذرند. کار به جایی رسید که کاپیتان »شهبازی« با 

اشاره به فیلم لحظه سقوط، در این باره گفت: »بنده 35 
سال سابقه پرواز دارم، چنانچه به این هواپیما موشک 
می زدند همان باال در آسمان پخش می شد و قطعات 
آن در زمین کیلومترها از همدیگر فاصله داشــتند«. 
رئیس کمیسیون بررسی ســانحه سازمان هواپیمایی 
کشــوری هم اعالم کرد تصاویر منتشــر شده درباره 
یافتن کالهک موشــک در میان قطعات باقی مانده از 
ســانحه، دروغ است و اصالً چنین قطعه ای پیدا نشده 
است. با چند دقیقه فکر کردن به تصویر مذکور حتی 
نیازی به سخنان کاپیتان شهبازی یا یک مقام مسئول 
احساس نمی شد، چون اگر موشکی به هواپیما برخورد 
کند نخستین قسمت آن کالهک است که هم خودش 

منفجر شده و هم هواپیما را منفجر می کند!

حاالنوبتکاناداست
مشاهدات خیلی  مختلف،  کارشناســان  توضیحات 
از مــردم درباره نحوه ســقوط هواپیما و شــایعاتی 
که به صورت اخبار کاماًل غیرحرفه ای تنظیم شــده 
و دروغ از ســر و روی آن ها می بارید، ســبب شــد 
برای مدت کمی امیدوار شــویم که شــایعه اصابت 
موشــک به فراموشی سپرده شود. حتی خبرگزاری 
رویتــرز از قول منابع امنیتــی آمریکایی، اروپایی و 
کانادایی اعالم کــرد اطالعات آژانس های اطالعاتی 
نشــان می دهد این هواپیما دچار نقص فنی شــده 
است... شــواهدی وجود دارد که یکی از موتورهای 
جت این هواپیما بیش از حد گرم شــده بوده است. 
اما ماجرا قرار نبود به همین ســادگی تمام شــود. 
جرقه اول زده شــده بود و حــاال نوبت این بود که 
برخی شــخصیت های سیاســی مطرح وارد میدان 
شــوند و با کمی دستکاری در شــایعه نخست، آن 
را از حالت گمانه زنی بــه تحلیل و بعد خبر تبدیل 
کننــد. تلویزیون ســی بی اس آمریکا مدعی شــد:  
»دستگاه های اطالعاتی آمریکا سیگنال های راداری 
که روشن می شــده را جمع آوری کرده و ماهواره ها 
هــم روی صفحه رادار، امواج مادون قرمز شــلیک 
دو موشــک را ردیابی کردند و پــس از امواج یک 
انفجــار را روی رادار دیدند«. خبرگزاری رویترز هم 
گزارش داده: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، 
به خبرنگاران در کاخ سفید گفته سقوط هواپیمای 
اوکراینی مشکوک است و ممکن است توسط کسی 
به اشــتباه ساقط شده باشد. شــاید کسی در آنجا 
اشتباه کرده باشد... ایده آل این است که جعبه سیاه 
را به بوئینگ یا حتی به کشوری مثل فرانسه بدهند 
تا بررسی شود«. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا 
هــم انگار قرار بود در این ســناریو نقش خودش را 
بازی کند، چون مدعی شــد: »ما اطالعاتی داریم از 
منابع متعدد، از جمله از همپیمانانمان و از اطالعات 
خودمان، که شواهد نشــان می دهد این هواپیما با 
یک موشــک زمین به هوای ایران ساقط شده. این 

می تواند غیرعمدی هم بوده باشد«. 

جعبهسیاه
اگــر خیلی هم اهل تحلیل و یا آدم رســانه ای نبودید 
با همان دو مورد باال می توانســتید حدس بزنید ماجرا 
قرار است از حاال به بعد چطور ادامه پیدا کند. بوریس 
جانسون، نخست وزیر انگلیس هم به بهانه بیانیه ای که 
قرار بود درباره مرگ چهار انگلیسی در این حادثه منتشر 

کند، مدعی شــد: »ممکن است این هواپیما به شکل 
تصادفی مورد هدف قرار گرفته شــده باشد«. چاشنی 
این ادعاها هم تحلیل و گمانه زنی ها شبکه های خبری 
غربی و البته شبکه های ایرانی آن طرف آبی بود که حاال 
بر طبل شایعه می کوبیدند. در کنار این ها اخباری هم 
به گوش می رســید که ایران اجازه خروج جعبه سیاه 
هواپیما از کشــور و بررســی اطالعات آن را نمی دهد. 
علی عابدزاده، رئیس ســازمان هواپیمایی کشوری اما 
به خبرگــزاری »فارس« گفت: »در خصوص بازخوانی 
 FDR&CVR و پردازش اطالعات جعبه سیاه شامل
در حال حاضر متخصصان کمیســیون بررسی سانحه 
و ســازمان هواپیمایی اوکراین در ایران هســتند تا با 
همکاری کمیسیون بررسی ســانحه ایران، اطالعات 
جعبه سیاه بوئینگ 737 را بازخوانی و پردازش کنند... 
اگر امکان خواندن جعبه ســیاه با توجه به امکانات دو 
کشور نبود، تصمیم  دیگری اتخاذ خواهد شد تا اطالعات 

این جعبه سیاه در جای دیگری خوانده شود«.

بوئینگدردادگاهجنایی
با این وضعیــت معلوم بود که چه فعاالن رســانه ای 
کشــور و چه بســیاری از کاربران فضای مجازی که 
در این ســال ها یاد گرفته اند نه با غوره یک شــایعه، 
سردی شــان کند و نه با مویز یک خبر، گرمی شــان 
بشــود، وارد این بازی رســانه ای شــده و به عملیات 
جنگ روانی آمریکایی ها واکنش نشــان دهند. بخش 
کوچکی از پســت های آن ها را که به نظر می رســد 
بــه اندازه یک تحلیل مختصر و مفید کاربرد داشــته 
باشــد در ادامه می آوریم: »مسعود بهنود: هنوز هیچ 
یقینی وجود ندارد. حتی موطالیی هم با کرشــمه و 
تردید خبر را داد... در عجبم این »فعاالن سیاســی« 
و »ایران دوستان« و »آزادی خواهان« از کجا هم علت 
حادثه، هم مســئوالن آن را شناســایی کردن... علی 
علیزاده: از ۸57 قربانی ســوانح هوایی ۱5 ماه گذشته 
۶۰۰ نفر توســط خانواده بوئینگ 737 کشته شدند. 
قاعدتاً باید بوئینگ به جرم قتــل ۶۰۰ نفر به دادگاه 
جنایی بین المللی احضار شود اما به جایش ایران متهم 
به شلیک موشک می شود... یک کاربر هم در توییترش 
نوشت: جعبه سیاه ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی 
را نه در پرند بلکه در عین االسد باید جست وجو کرد... 
طراحی جنگ روانی جدید برای تبدیل مغلوب به غالب 

با همراهی کانادا و پیاده نظام توییتری...«.

بلوغتحلیلی
 این اتفاق که در کنار شــایعات سطح پایین منتشر 
شده در فضای مجازی، حاال بسیاری از کاربران این 
فضا به بلوغ تحلیلی و خبری رســیده و از نخستین 
ساعات شکل گیری شایعات و دروغ ها، پابه پای جبهه 
مقابل، پــای کار آمده و به صورت انبوه تحلیل های 
مختصر و دقیق از سناریو ساخته آمریکا را تکثیر و 
منتشر می کنند جای خوشحالی دارد. خدا وکیلی، 
اینکه شــما بتوانید در این فضا به جز اخبار جعلی 
و شــایعات گاه مسخره، تحلیل های چند سطری را 
پیدا کنید که به خوبی پشت پرده سناریو جدید کاخ 
سفید را رونمایی می کنند یا از رابطه این سناریو با 
سیلی اولی که ایران در »عین االسد« به آمریکا زد 
می نویســند و از نقش ورشکستگی شرکت بوئینگ 

در ماجرا می گویند خوشحال کننده نیست؟ 

این »عین االسد« کجاست؟

قدس زندگی: نام پایگاه آمریکایی »عین االســد« این روزها نقل فضای مجازی 
است. پایگاهی که عملیات ترور شهید سلیمانی از آنجا فرماندهی شد، اما چند روز 
پیش توسط سپاه پاسداران، موشکباران شد. هرچند در روزهای اخیر رسانه های 
مختلف بارها به حواشــی و اخبار درباره حمله موشــکی ایران به پایگاه آمریکا 
پرداخته اند اما سابقه و پیشینه این پایگاه عجیب و غریب کمتر مورد توجه رسانه ها 

و فضای مجازی قرار گرفته است.
بر اساس گزارشی که »ایسنا« درباره این پایگاه نظامی منتشر کرده، عین االسد در 
زمان »آزادسازی عراق« و سرنگونی حکومت صدام، دومین پایگاه بزرگ نیروهای 
آمریکایی در عراق بود. هرچند وزیر خارجه آمریکا ســال گذشته شمار نیروهای 
این کشــور در سراسر عراق را حدود 5هزار نفر اعالم کرده بود اما بر اساس اعالم 
رسانه های غربی، شمار دقیق نیروهای آمریکایی در پایگاه عین االسد و دیگر پایگاه ها 

به طور دقیق مشخص نیست.
اهمیت این پایگاه برای دولت آمریکا به حدی است که رئیس جمهوری این کشور 
در 2۶ دسامبر 2۰۱۸ به همراه همسرش مالنیا از این پایگاه به طور سرزده بازدید 
کرد و پیش از کریسمس امسال مایک پنس، معاون ترامپ هم به این پایگاه سر 
زد. جورج بوش رئیس جمهوری اســبق، کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه  دولت 
او و چند مقام سیاسی دیگر هم در سال 2۰۰7 از این پایگاه نظامی بازدید کرده 
بودند. عالوه بر این ها این پایگاه نظامی مقصد بسیاری از سلبریتی ها و چهره های 

سیاسی ای بود که قصد داشتند با نیروهای آمریکایی دیدار کنند.
نام این پایگاه در ابتدا »القادسیه« بود که نام نبردی تاریخی بین ایرانیان و اعراب 
است. عراقی ها ساخت این پایگاه را در سال ۱۹۸۱ آغاز کردند و ساخت آن تا سال 
۱۹۸7 به طول انجامید و در این مدت چیزی در حدود 2۸۰ میلیون دالر صرف 

ساخت آن شد.
شاید باورش سخت باشد اما این پایگاه نظامی که ظرفیت اسکان 5هزار نیرو را دارد، 
به امکاناتی مثل استخر روباز و سرپوشیده، اداره پست، سالن بدن سازی، رستوران 
فســت فود، زمین فوتبال، سالن ورزشی، ســینما، کتابخانه، دبستان، دبیرستان، 

بیمارستان و درمانگاه و... مجهز شده بود!
ســال 2۰۰۹ و 2۰۱۰، یعنــی زمانی که آمریکا تصمیم گرفــت بخش زیادی از 
نیروهایش را از عراق خارج کند، تفنگداران آمریکایی هم این پایگاه را ترک کردند 

و در پایان سال 2۰۱۰ این پایگاه به دولت عراق تحویل داده شد. 
ســال 2۰۱۴ اما نیروهای آمریکایی یک بار دیگر به بهانه  مبارزه با داعش به 
این پایگاه برگشــتند. با وجود این زمانی که داعشی ها با تالش های مدافعان 
حرم و فرماندهانی مثل حاج قاســم ســلیمانی تار و مار شدند، آمریکایی ها 
حاضر به ترک این پایگاه نشــدند. حتی همیــن چند روز پیش که پارلمان 
عــراق اخراج نیروهای آمریکایی را تصویب کرد، بــاز هم آمریکایی ها اعالم 
کردند قصد ترک عین االســد را ندارند. اما باالخره با حمله موشــکی سپاه 
پاســداران به این پایــگاه مجهز، آن ها مجبور به ترک پایــگاه چند میلیارد 
دالری خودشان شدند تا به قول کارشناس های عراقی، مردم این کشور نفس 

راحتی از دست سربازان مزاحم آمریکایی بکشند!

 مجازآباد
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ورزش
قلعه نویی  و گل محمدی  برای  تیم  ملی  برنامه  دادند

»دایی« پای میز مذاکره

 ضرورت توجه ادبیات داستانی به ارائه الگوهای حقیقی در گفت وگو با مهدی کفاش

جامعه برای باور پیروزی به قهرمان نیاز دارد

دیوانه کوچک، صندلی بزرگ
نشیمن  به سقِف  رقیه توسلی: 
نــگاه می کنم. یکــی از ۶ المپ، 
خاموش اســت. هرچه حواسم را 
پرِت همزدن قابلمه قیمه می کنم 
باز نمی شــود که دچار سندروم 
شبیه سازی نشوم! و تصویر سرباز 
فراری ویتنام تــوی ذهنم نقش 
پرزیدنت-ترامپ-   همین  نبندد. 

سبک مغز غربی ها را می گویم.
واقعاً نمی دانســتم المپ سوخته 

هم بتواند یک روز برایم نماد رئیس جمهور کشوری باشد.
غرق دنیــای المپ هایم از صبح. به بیداری و خوابشــان فکر می کنم. به 
نوری که می پاشند و نمی پاشند. کارکردشان عجیب نظرم را جلب کرده.

تنها نیســتم. مالحت خانوم چاقو به دست نشسته پای میز و سرش توی 
آبکش سیب هاست. می خواهیم برای »عزیز« مربا درست کنیم.

عطر غذا، هیاهوی اسباب کشی در پارکینگ، جیغ رخت چرک ها، ظروف 
نشسته و صدای کتاب های نخوانده، خانه را برداشته، اما آنچه همه شان را 

پس زده و نمی گذارد جلوه کنند، جناب دونالد ترامپ است. 
همیــن المپ خاموش توی ســقف. همین که قربان صدقــه پایگاه های 
نظامی اش می رود و هی توییت می زند من رســتم دســتانم. همین چراِغ 

منقضی بی یال و کوپال.
با ذهنی انبوه بین آشــپزخانه و نشــیمن در رفت و آمدم که وقت سرخ 

کردن سیب زمینی ها سر می رسد.
مالحت می پرسد: از توییت جدید دیالق چه خبر؟ 

همان طور که می خندم به دنیای مضحکی که تویش المپ بی فروغی رجز 
می خواند، می گویم: فعاًل که حق با میالن کوندراســت؛ »مرده های قدیم 

آمریکایی دارند برای مرده های جدید جا باز می کنند«.
آخرنوشت: همسایه اسباب کشــی کرد، مربــای سیب پخته شد، آفتاب 
رفت و ســتاره ها آمدند اما المپ سوخته همچنان بی ثمر از سقف آویزان 

است.
قول: به خودم قول می دهم که هیچ وقت بر باد رفته و اشــتباهی نباشم. 

دیوانه کوچکی که روی صندلی بزرگ بنشیند.

خداداد در گفت و گو با قدس:

 به کره نبازیم 
صعود  می کنیم

باالتر از خبر

روزمره نگاری

سیر تا پیاز ماجرای شایعاتی که درباره سقوط بوئینگ اوکراینی منتشر می شود

ساختآمریکا!
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جواد رستم زاده: نخستین دیدار تیم فوتبال امید ایران در 
مسابقات انتخابی المپیک برابر ازبکستان که بی گمان یکی 
از سخت ترین بازی های این تیم بود با تساوی یک - یک به 
پایان رسید. اما گذشــته از تمامی نقاط مثبت و منفی این 
مسابقه اعتماد به بازیکنان موفق لیگ را باید یکی از نکات 

امیدوارکننده در نمایش تیم حمید استیلی دانست.
اســتیلی و دســتیارانش در آخرین اردوی آماده ســازی 
تصمیمات مهمی اتخاذ کردند و با عبور از نام برخی بازیکنان 
که سال ها در کنار این تیم حضور داشتند به مهره هایی اعتماد 
کردند که در لیگ به صورت ثابت و تأثیرگذار بازی می کنند. 
اتفاقاً خداداد عزیزی هم معتقد است تیم ملی امید بر اساس 
 حرکات انفرادی رو به جلو حرکت می کند و توقع داشــتن 
از کار تاکتیکــی از تیم اســتیلی خیلی منطقی نیســت. 
حرف های خداداد که  سابقه بازی در تیم ملی امید را دارد 

در گفت و گو با قدس خواندنی است.

  بازی با ازبکستان را چگونه دیدید؟
در تورنمنت هایی به این شکل همیشه بازی نخست مهم ترین 
بازی است. بازی نخست را که نبازی برای بازی های بعدی با 
تمام فکر و توان بازی می کنی. به نظرم اگرچه می توانستیم 
ازبکستان را شکست دهیم اما تساوی هم نتیجه خیلی خوب 

بود که همه را امیدوار کرد.

  به نظر می رسید ازبکستان قوی تر از این حرف ها 
باشد. نظر شما چیست؟

آن ها تیم خیلی خوبی دارند که مربی بزرگی هدایت آن را 
بر عهده دارد. در بازی های دوســتانه هم ما را شکست داده 
بودند اما بچه ها مقابل ازبکستان دونده ظاهر شدند و اگر دقت 
بیشتری داشتند این تیم را شکست می دادند. من فکر می کنم 
ازبک ها با همان ذهنیت بازهای دوستانه مقابل ما بازی کردند 

و کمی غافلگیر شدند.

  تیم ملی امید را از نظر تاکتیکی چگونه ارزیابی 
کردید؟

واقعیت این است که تیم های ایرانی هنوز به مانند 30 سال 
قبل بر اساس توانایی های فنی بازیکنان است که جلو می روند 
و تاکتیک خاصی ندارند. در بازی با ازبکستان صیادمنش 
توپ را برمی داشت و به قلب دفاع می زد و البته هنوز امید اول 
ما حرکات انفجاری قائدی است. در لیگ برتر ما هنوز اوت 
دستی کارگشا ترین تاکینیک تیم های ایرانی است. تیم ملی 
امید هم از این قاعده مستثنا نیست. به هر حال این تیم برآمده 
از لیگی است که مربیان ایرانی در آن بیشترین نقش را دارند. 

  به نظر می رسد برای تیم ملی امید سرمربی خارجی 
را ترجیح می دادید. درست است؟

ببینید فوتبال در آسیا در رده های پایه خیلی پیچیده و سخت 
است. در واقع آسیایی ها سال هاســت که بهترین مربیان 
خارجی دنیا را در رده های جوانان و امید به کار گرفته اند تا 

بازیکنان را تاکتیک پذیر و آشنا با فوتبال مدرن دنیا بار بیاورند. 
همین تیم ازبکستان مربی اش بازیکن سرشناس پرتغال بوده 
است. شرقی های آسیا هم مدت هاست تیم های امیدشان 
دست مربیان خارجی بزرگ دنیاست. اما در ایران در حال 
حاضر نمی توانیم سرمربی بزرگ خارجی بیاوریم و بعید هم 
هست بعد بتوانیم بازیکنان را در چنین شرایطی خیلی هم 
تاکتیک پذیر بار بیاوریم. ما هنوز فوتبال را به همان روش 
30 سال قبل انجام می دهیم و در این بین گاهی جرقه هایی 

تاکتیکی هم زده می شود.

  وسط صحبت هایتان از فوتبال در 30 سال قبل 
گفتید یعنی روزهایی کــه در تیم ملی امید حضور 

داشتید آن تیم بهتر بود یا این تیم؟ 
تیم فوتبال امید ایران در راه المپیک ۱۹۹۲ بارسلون یکی 

از بهترین های تیم های المپیک ایران بود که در اوایل دهه 
۷0 تشکیل شد و به راحتی می توانست به المپیک صعود 
کند، اما چند اشتباه و اندکی بدشانسی این نسل طالیی 
را از المپیکی شدن بازداشت. بازیکنان آن تیم را ببینید. 
جواد منافی، داداش زاده، دلیخــون و...به نظرم اگر قرار 
بود تیمی به المپیک برود آن تیم شایسته ترین تیم بود. 
یادم هست در دور نخســت بازی های گروهی با تیم های 
امارات و قطر همگروه بودیم و در روز آخر در حالی که با 
قطر هم امتیاز می شدیم، قطری ها به لطف برد 5 بر صفر 
برابر امارات که مشکوک به نظر می رسید تفاضل گلشان 
را بهتر از ما کردند تا حذف شویم. البته تیم های امید ایران 
همیشه پرستاره بوده اند. در همین تیم استیلی بازیکنانی 
مثل صیادمنش، قائدی، شــکاری بازیکنانی هستند که 
خیلی راحت می توانند بازی را برای هر سرمربی دربیاورند.

  فکر می کنید تیم امسال بتواند باالخره این طلسم 
را بشکند؟

خیلی سخت است. ما در سخت ترین گروه قرار داریم و ای 
کاش بازی بعدی ما با چین بود که تیم ساده تری است. االن 
هم  اگر بتوانیم از کره جنوبی یک تساوی بگیریم شانس صعود 

به دور بعد را داریم.

  شما به جای استیلی بودید با این بازیکنان که بیشتر 
تهاجمی هستند مقابل کره جنوبی حمله می کردید یا دفاع؟

من حتماً سعی می کردم مقابل کره شکست نخورم و یک امتیاز 
بگیرم تا با دو امتیاز به دیدار چینی برویم  که اگر مقابل ازبک در 
بازی دوم شکست بخورد در بازی با ما حرفی برای گفتن ندارد. 
از آن طرف بازی ازبک و کره در بازی دوم می تواند این شانس 

را به ما بدهد که احتماالً یکی از دو تیم از گردونه خارج شود.

خداداد در گفت و گو با قدس:

به کره نبازیم صعود می کنیم

دوشنبه تکلیف والورده مشخص می شود
ورزش: ســرمربی تیم فوتبال بارســلونا می گوید او و شــاگردانش بابت باخت مقابل 
اتلتیکومادرید ناراحت هستند اما باید به مسیر طوالنی که در پیش دارند، ادامه دهند. ارنستو 
والورده در این باره افزود: » درچنین بازی هایی شــما به برد فکر می کنید اما ممکن است 
شکست بخورید. به نظرم ما نیمه اول بر بازی تسلط داشتیم. آن ها از دو گل مردود ما نهایت 
استفاده را بردند، با این حال ما نزدیک به کسب پیروزی بودیم و برتر از اتلتیکومادرید بودیم.« 
گفتنی است روز دوشنبه هفته پیش رو قرار است جلسه ای سرنوشت ساز بین مدیران باشگاه 
بارسلونا برگزار شود و در آن در خصوص اخراج یا ادامه همکاری با والورده تصمیم گیری شود.

کین 3 ماه خانه نشین شد
ورزش: باشگاه تاتنهام با انتشار بیانیه ای خبر از دوری 3 ماهه هری کین از میادین داد. هری 
کین  که در جریان شکست تاتنهام مقابل ساوتهمپتون از ناحیه همسترینگ ران پای چپ 
آسیب دید و زمین بازی را ترک کرد. تاتنهام در بیانیه ای اعالم کرد کادر پزشکی این باشگاه 
پس از یک هفته معاینه تصمیم گرفته همسترینگ پاره شده کین را تحت عمل جراحی 
قرار دهد. جراحی کردن کین تأثیری روی مدت زمان دوری او از میادین نخواهد گذاشت 
و مهاجم انگلیس در ماه آوریل به تمرینات باز خواهد گشت. این مصدومیت باعث خواهد 

شد که کین ۱0 بازی لیگ برتر و دو دیدار اروپایی باشگاهش را از دست بدهد.

آرنولد و کلوپ بهترین های ماه لیگ برتر
ورزش:بهترین های ماه دسامبر لیگ برتر انگلیس انتخاب شدند و برندگان باز هم از 
تیم لیورپول هستند. ترنت الکساندر آرنولد به عنوان بهترین بازیکن ماه دسامبر لیگ 
برتر انگلیس معرفی شد. مدافع انگلیسی تیم فوتبال لیورپول در ماه دسامبر در پنج 
بازی برای سرخپوشان مرسی ساید به میدان رفت و ضمن به ثمر رساندن یک گل، سه 
پاس گل هم برای هم تیمی هایش ساخت. یورگن کلوپ سرمربی لیورپول هم عنوان 
بهترین مربی ماه را به خود اختصاص داد. او برای چهارمین بار به این عنوان دست 

یافت و به رکورد پپ گواردیوال رسید و از این حیث با او برابری کرد.

پیشنهاد وسوسه انگیز یووه به دیباال برای تمدید
ورزش: باشگاه یوونتوس به دنبال ارائه قراردادی جدید و وسوسه انگیز به پائولو دیباال ست؛ 
این در حالی است که این بازیکن تابستان گذشته تا آستانه جدایی از این تیم پیش رفت 
و از باشگاه هایی همچون اینتر، منچستریونایتد و تاتنهام به عنوان مشتریان اصلی وی یاد 
می شد. یوونتوس پیشنهاد تمدید دو ساله قرارداد را به دیباالی ۲6 ساله خواهد داد که در 
آن دستمزد وی به ۱0 میلیون یورو در سال خواهد رسید. قرارداد فعلی دیباال تا پایان ماه 
ژوئن ۲0۲۲ اعتبار دارد و اگر توافق برای امضای قرارداد جدید حاصل شود، این بازیکن تا 

پایان ماه ژوئن ۲0۲4 در جمع راه راه پوشان تورین باقی خواهد ماند.

سینا حسینی: در شرایطی که هنوز مشخص نیست 
تیم ملی فوتبال ایران با هدایــت کدامیک از مربیان 
ایرانی حاضــر در فهرســت فدراســیون فوتبال در 
رقابت هــای پیش روی انتخابی جــام جهانی ۲0۲۲ 
قطر حاضر می شود گمانه زنی های رسانه ای از شانس 
باالی یحیی گل محمدی و علــی دایی برای پذیرش 

این مسئولیت سنگین خبر می دهند.
امیر مهدی علوی سخنگوی فدراســیون فوتبال روز 
چهارشنبه پس از اتمام جلسه بهاروند با وزیر ورزش 
در گفت وگو با رســانه های خبری از انتخاب سرمربی 
جدید ظــرف ۱0 روز آینــده خبر داده بــود اما روز 
پنجشنبه برخی رســانه های خبری از تحویل برنامه 
امیر قلعه نویــی و یحیی گل محمدی به فدراســیون 
فوتبال خبــر دادند و مدعی شــدند ایــن دو گزینه 
مربیگری تیم ملی پیش نویس هــای برنامه های خود 
برای هدایت تیم ملی را به عالی ترین مقام فدراسیون 
فوتبال تحویل دادنــد. دقایقی پس از این خبر، تابش 
مدیرعامل مجموعه ســپاهان اصفهــان اعالم کرد به 
هیچ وجــه در جریان پیشــنهاد فدراســیون فوتبال 
به قلعه نویی نیســت و با حضور وی در مجموعه تیم 
ملی به شدت مخالف هســتیم و او به باشگاه سپاهان 

تعهد دارد.

شانس کم ژنرال
 مخالفت باشــگاه ســپاهان به نوعی شــانس حضور

قلعه نویــی را در تیم ملــی کاهش داد امــا مدیران 
شهرخودرو همانند دوره قبلی اعالم کردند به منظور 
عزت و شرف ملی آمادگی دارند با فدراسیون فوتبال 
همکاری کامل را داشته باشــند تا تیم ملی بتواند در 
مسیر رســیدن به جام جهانی قطر موفق باشد! پس 
از ایــن اظهارنظرها خبــر ارائه برنامه هــای دایی به 
فدراسیون فوتبال نیز مخابره شــد تا سومین گزینه 

مربیگری تیم ملی هم به این ترتیب وارد گود شود.

مذاکره با دایی؟
در شرایطی که رســانه ها به دنبال رصد اخبار مرتبط 
با پروسه انتخاب سرمربی جدید تیم ملی بودند، یکی 
از رسانه های خبری با انتشــار خبری مدعی شد علی 
دایی و مسئوالن فدراســیون فوتبال در هتل المپیک 
تهران بــا یکدیگر مالقات کردند تــا درباره چگونگی 
همکاری با هم مذاکره کنند، به محض انتشار این خبر 
خبرنگاران و عکاسان به هتل المپیک هجوم بردند تا 
لحظه مالقات دایی و بهاروند را ثبت و ضبط کنند اما 
هیچ خبری در هتل المپیک نبــود، نه دایی آنجا بود 

نه مســئوالن فدراســیون فوتبال، غیبت آن ها برای 
رسانه های خبری سؤال برانگیز شــد تا اینکه محمد 
دایی دســتیار علی دایی به کلی ایــن خبر را تکذیب 
کرد و مدعی شــد علی دایی هیچ مالقاتی با مدیران 

فدراسیون فوتبال نداشته است!
تکذیب خبر مالقات دایی و مســئوالن فدراســیون 
از ســوی برادر علی دایی ابهامات در این خصوص را 
افزایش داد، اما با این وجود برخی نزدیکان فدراسیون 
مدعی شــدند که این مالقات صورت گرفته اما نه در 
هتل المپیک چــون طرفین مذاکره کننــده تمایلی 
نداشــتند پیش از توافق نهایی با خبرنگاران رو به رو 
شــوند به همین دلیل مکان برگزاری جلسه به مکان 
دیگری منتقل شد تا در ســکوت و آرامش مذاکرات 

مهم سپری شود.

عصبانیت برانکو
اما در آن سوی مرزها، ماجرای انتخاب سرمربی ایرانی 
برای هدایت تیم ملی برانکو ایوانکوویچ را به شــدت 
عصبانی کرد، تا جایی  کــه وی در گفت وگویی مدعی 
شد تا قبل از اینکه تاج از ریاست فدراسیون کنار برود، 
قرار بود من سرمربی تیم ملی باشم، اما انگار با رفتن 
تاج از فدراسیون فوتبال همه معادالت تغییر کرده و 
بی گمان مربی تیم ملی ایرانی خواهد بود و نیازی به 

مربیان خارجی نیست!
برانکــو در بخشــی از مصاحبــه اش با لحنــی کاماًل 
تهدیدآمیز گفت: »اگــر ایرانی ها دوبــاره از تصمیم 
خود منصرف شوند دیگر من نیستم؛ چون می خواهم 

تصمیم جدید بگیرم!«.

انتخاب قطعی سرمربی ایرانی
با این تفاســیر باید در هفته پیش رو تکلیف سرمربی 
تیم ملی روشن شود،البته برخی مدعی اند در جلسه 
روز چهارشــنبه دایی به صورت قطعی انتخاب شده 
است اما توافق بر سر جزئیات قرارداد او با فدراسیون 
فوتبال هنوز نهایی نشــده اســت از ایــن رو در حال 
حاضر به صورت رســمی موضوع اعالم نشده است، با 
این وجود خبرنگاران نزدیک به علی دایی و دوستان 
صمیمی وی با انتشــار اســتوری های متعدد انتخاب 
او را در اینســتاگرام تبریک گفتند تا مشــخص شود 
در جلســه وزیر و بهاروند تصمیم گیری شــده است 
و شــهریار برای دومین بار قرار اســت روی نیمکت 
تیم ملــی بنشــیند، البته به شــرط اینکــه حاضر 
 شــود زیر برگه قــراردادش با فدراســیون فوتبال را 

امضا کند.

امیرمحمد سلطان پور: رونالد کومان احتماالً هنوز 
روزنامه روز پس از نخســتین بازی خــود در پیراهن 
بارسلونا را داشته باشد. در آن دیدار آبی و اناری پوشان 
با نتیجه ۲برصفر مقابل وایادولید شکســت خوردند و 
روزنامه ها نیز یکی از دالیــل اصلی آن باخت را حضور 
بازیکن جوان و جدید این تیم دانســتند. خود ستاره 
هلندی در این باره می گوید: »آن بازی فاجعه بار بود. 
همه انتقال من به بارسلون را زیر ســؤال برده بودند. 
البته اگر اکنــون از طرفداران این تیــم در مورد من 

بپرسید مسلماً نظر متفاوتی خواهند داشت!«.

دلیخت مثل کومان
هیچ شــکی درباره این ادعای کومان نیست. او از یک 
خرید ضعیف در ابتدای شروع کار در نیوکمپ تبدیل 
به اسطوره باشگاه شد؛ و جای تعجب نیست که شرایط 
آن زمان خود را با شرایط کنونی ماتیاس دلیخت مدافع 
هلندی یوونتوس مقایسه کند. مانند کومان، دلیخت 
نیز از زمان ترک آژاکس و پیوستن به یکی از غول های 
فوتبال اروپا به دردسر افتاده است. انتقادها از دلیخت 
از بازی مقابل ناپولی که موجب شکســت 4بر3 بانوی 
پیر شد و تقریباً روی همه گل های دریافتی یووه مقصر 

بود آغاز شد. 
کومان در آن زمان ایــن اتفاق را طبیعی دانســت و 
تأکید کرد اگــر در ماه اکتبر هنوز دلیخت نتوانســته 
بود به ثبات برســد جای نگرانی دارد. اما حاال دو ماه 
از اکتبر نیز گذشــته و در میانه ژانویه قــرار داریم اما 
اوضاع دلیخت همچنان خوب به نظر نمی رســد. فردا 
یوونتوس در دیداری بسیار حساس به مصاف آاس رم 
خواهد رفت و با وجود اینکه همچنــان جورجیو کیه 
لینی به خاطر مصدومیــت غایب خط دفاع بیانکونری 
است، اما باز هم امکان اینکه مائوریسیو ساری، دلیخت 
را نیمکت نشین کند بسیار زیاد اســت. اگر این اتفاق 
بیفتد این پنجمین دیدار پیاپی است که جوان هلندی 
نیمکت نشین خواهد بود و جای ثابت خود را به مریح 
دمیرال داده تا او زوج بونوچی در قلب دفاع یوونتوس 

باشد.

کاش کیه لینی مصدوم نمی شد
یوونتوس اصرار دارد کــه دلیخت به خاطر باقی ماندن 
مصدومیت قدیمی اش در ترکیب قرار نمی گیرد اما به 
تازگی فابیو کاپلو سرمربی سابق این تیم تأکید می کند 
که به هیــچ عنوان این قضیه در تیم وجود نداشــته و 
دمیرال را به خاطر ثبات بیشتر ترجیح می دهند. شاید 
برخی عقیده داشــتند مصدومیت طوالنی مدت کیه 
لینی، فرصت خوبی برای دلیخت بود تا با قرار گرفتن 
در ترکیب ثابت یووه هر چه زودتر خود را با شــرایط 
تطبیق دهد؛ اما اکنون مشــخص شــد که این نظریه 

اشتباه بود. مســلماً اگر کیه لینی از 
ناحیه رباط دچار مصدومیت 

نمی شد و در کنار بونوچی 
زوج ثابت خط دفاع بانوی 
پیر باقی می ماند، دلیخت 
این فرصت را داشــت که 

آهسته آهســته در زیر سایه آن ها 
خود را با لیگ سخت ســری آ تطبیق داده و در مرکز 
آموزش هنر دفاع فوتبال، تجربه خود را بیشتر کند. اما 
مصدومیت کیه لینی سبب شد دلیخت در هفته دوم به 
ناگهان در ترکیب ثابت آن هم در دیدار سخت مقابل 
ناپولی به ترکیب فرستاده شود و به جز آن بازی که در 
خصوص اشــتباهاتش روی هر چهار گل صحبت شد، 
وی در 6 دیدار پس از آن نیز دو خطــای هند پنالتی 
را به حریفان هدیه داد. به ثمر رســاندن گل پیروزی 
در دربی دال موله مقابل تورینیــو روحیه اش را بهبود 

بخشــید اما ســرعت پایین و جاگیــری ضعیف او در 
شکست 3بر۱ مقابل التزیو بار دیگر زیر تیغ منتقدان 

قرار گرفت.

باید از لحاظ فیزیکی بهتر شوی!
یک هفته بعد که بانوی پیر دوباره مقابل آبی آسمانی 
پوشــان این بار در ســوپر کاپ ایتالیا به میدان رفت، 
دلیخت از ابتدا روی نیمکت قرار گرفت و به زمین هم 
فرستاده نشد. از آن پس او به جز یک حضور ۱4 دقیقه 
ای، دیگر رنگ زمین سبز را ندیده است. در این میان 
اوضاع برای دمیرال بسیار خوب پیش رفته و این مدافع 

ترک، نامی برای خود دست و پا کرده است. 
پیش از ایــن دوره حضور ثابــت در ترکیب، تیم های 
بسیاری می خواستند این جوان ۲۱ ساله را به صورت 
قرضی به خدمت بگیرند امــا با حضور در ترکیب ثابت 
یووه دیگر کسی در حال حاضر جرئت به سراغ او آمدن 

را نمی کند. 
حتــی آژاکس نیز ابــراز عالقه کرد کــه دلیخت را به 
صورت قرضی تــا پایان فصل به آمســتردام برگرداند 
اما یووه موافــق نبود چون هنوز امیدهــای خود را به 
جوان هلندی از دست نداده اســت. این باشگاه تأکید 
کرده دلیخت اگر از لحاظ بدنی بتواند خود را به شرایط 
آرمانــی برگرداند، یعنــی همان شــرایطی که فصل 
گذشته در آژاکس داشــت و با این تیم تا نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا هم باال آمد، خیلی زود می تواند به 

ترکیب ثابت بانوی پیر برگردد.
دلیخت هم نباید عصبی شــود و بایــد تمرکز خود را 
روی جنبه اوج گیری فیزیکی خود قرار دهد. شــاید 
بد نباشــد که این روزها چند شــماره روزنامه منتقد 
خود را جمــع کند. اگر 
او نیــز مانند کومان 
در آینده توانست به 
اسطوره باشگاهش 
تبدیل شود مسلماً 
نگاه دوبــاره به این 
روزنامه هــا در آن 
زمان می تواند برای 

او جالب باشد!

قلعه نویی  و گل محمدی  برای  تیم  ملی  برنامه  دادند

»دایی« پای میز مذاکره
برای آینده، روزنامه های امروز را نگه دار

ماتیاس دلیخت زیر تیغ شدید انتقادات

حمیدرضاعرب: سیر اتفاقات چند ماه اخیر در باشگاه استقالل 
به خصوص پــس از جدایــی اســتراماچونی و ماجرا های تالش 
برای بازگرداندن او کاماًل گویای وضعیتی است که دراین باشگاه 
حکمفرماست. وضعیتی که به هر بیننده ای نشان می دهد قدرت 
تصمیم گیری به حداقل ممکن رسیده است. حتی اگر تمام وقایع 
را در اوج بدبینی ســناریو و از پیش طراحی شــده بدانیم باز هم 
مهر تأیید می زنیم بر این همه ســردرگمی و بی کفایتی در اتخاذ 
تصمیم های قاطع. در ماجرای بازگرداندن اســتراماچونی و پس 
از آن معرفی سرمربی جدید افکار عمومی مدت های زیادی بازی 
خورد و تیم در شرایطی کاماًل بحرانی و نامناسب قرار گرفت تا پس 
از وقوع یک سلسله بازی قابل پیش بینی مجیدی به عنوان سرمربی 

برگزیده شود. ســرمربی بی تجربه ای که پس از معرفی بارها خبر 
کناره گیری اش از استقالل به گوش رسیده است. شاید به همین 
دلیل هم هست که مجید نامجومطلق را کنار فرهاد قرار داده اند 
تا اگر مجیدی در میانه های راه تیم را رها کرد، او ســکان هدایت 

استقالل را در دست بگیرد. 
قصه سردرگمی استقالل اما ســری دراز دارد. استعفای معاونان 
یکی پس از دیگری نشان از بی تدبیری ها در زیر پوست استقالل 
دارد. گفته می شود تعداد تصمیم گیران در امور نقل و انتقاالتی 
باشگاه استقالل به حدی چشمگیر است که امیری عماًل خودش 
را وسط انواع و اقسام تصمیم هایی می دید که ازکانال های دیگری 
درحال اجرا بود. درهمین حال ستارهمدانی نیز از سمت خودش 

استعفا داد تا مشخص شود هیچ عالقه  دو طرفه ای میان او وفرهاد 
نیست. پس از جدایی ستار گفته شد یکی از میان فریبا یا مظلومی 
که ارتباط خوبی با فرهاد دارند به عنوان سرپرست تیم برگزیده 
خواهند شد. شانس پرویز هم بیشتر بود اما دیروز یکی از نزدیکان 
به باشگاه استقالل از قطعی شــدن انتخاب محمد محمدی خبر 
داد. دروازه بانی که در زمان مدیرعاملی واعظ آشتیانی به استقالل 
آمد و بارها گفت:» دلیل انتخاب اســتقالل پسرش بوده«. حاال 
همین گزینه بــا کمترین حضور در اســتقالل و یک عقبه کاماًل 
پرسپولیس قرار است جا پای افرادی همچون منصور پورحیدری 
بگذارد که روزگاری سرپرســت تیم بوده اند. البته اگر تا ساعتی 

دیگر تکذیب نشود!

ضد  حمله

موافقت یحیی با جدایی سروش 
ورزش: رفیعی در آخرین تمرین شهرخودرو در مشهد در جمع بازیکنان 

این تیم حضور یافت و به نوعی با هم تیمی های خود خداحافظی کرد.
این جدایی البته پس از جلســه رفیعی با یحیی، توافــق طرفین و در 

شرایطی کاماًل دوستانه انجام شده است.

رادو: معلوم نیست چه زمانی به ایران بیایم!
ورزش: بوژیدار رادوشوویچ می گوید که مشخص نیست چه زمانی به 
ایران خواهد آمد. وی بلیتش را برای پرواز فرانکفورت - تهران از شرکت 
هواپیمایی »لوفتانزا« تهیه کرد و حتی هواپیما مســیر حرکت خود به 
سمت تهران را نیز آغاز کرد اما در آستانه ورود به حریم هوایی ترکیه، 
با دستور برگشت به فرانکفورت مواجه شد و نتوانست در ایران به زمین 
بنشیند.وی در این باره در اینستاگرام خود نوشته است:  »امروز سه روز 
است که من در فرودگاه فرانکفورت هستم در تالش برای بازگشت به 
ایران و از سرگیری تمریناتم با تیم متأسفانه تا این لحظه موفق نبودم«.

فخرالدینی، نخستین خرید زمستانی تراکتور
ورزش: میالد فخرالدینی که سه سال )از لیگ دهم تا سیزدهم( برای تراکتور 
به میدان رفته بود، با جدایی قطعی از ذوب آهن پس از پنج سال مجدداً به 

تبریز بازگشت، با این باشگاه قرارداد بست و شاگرد ساکت الهامی شد.

استقالل جذب »ایبینی« را تأیید کرد
ورزش: چند روزی است که شایعاتی به راه افتاده است که استقالل قصد 
دارد ایبینی را به خدمت بگیرد، بازیکن آفریقایی که پاسپورت استرالیایی 
دارد و می تواند به عنوان سهمیه آسیایی با استقالل قرارداد امضا کند. این 
بازیکن هم می تواند در پست مهاجم سایه و هم وینگر راست به میدان برود.

کامران منزوی تلویحاً این موضوع را تأیید کرد: یک بازیکن که تابعیت یکی 
ازکشورهای آسیایی  دارد و آفریقایی است را جذب می کنیم. البته اجازه دهید 
جزئیات این انتقال را نگویم. او در حال آمدن به تهران است.با این شرایط 
ایبینی را باید نخستین خرید قطعی استقالل در فصل نقل و انتقاالت دانست، 

البته اگر تا روز عقد قرارداد اتفاق جدیدی رخ ندهد.

مجیدی به شایعات پایان داد
ورزش: در شرایطی که در ساعات پایانی پنجشنبه شب خبری پیرامون 
استعفا و دلخوری مجیدی مطرح شده بود، سرمربی استقالل با این حال در 
محل تمرین حاضر شد تا مشخص شود خبر استعفا و قهر او صحت ندارد و 
او همچنان در حال آماده سازی استقالل است.سرمربی استقالل دیروز نیز 
مانند روزهای گذشته پر انرژی در محل تمرین حاضر شد و حتی در بخشی 
از تمرین پا به توپ بود.البته با وجود این اتفاقات نمی توان همچنان منکر 
دلخوری او از باشگاه به دلیل عملکرد در نقل و انتقاالت شد و مطمئناً آبی ها 

همچنان درگیر حوادث مختلفی خواهند بود.

مذاکرات مثبت برای بازگرداندن میلیچ 
ورزش:هروویه میلیچ با ارسال نامه ای به باشگاه استقالل خبر از فسخ قرارداد با این 
باشگاه داد و اعالم کرد دیگر برنمی گردد. با این حال مدیران استقالل امروز موفق 
شدند مذاکرات مثبتی با میلیچ انجام بدهند و این بازیکن را راضی به بازگشت به 
ایران کنند. در این بین گفته می شود احتمال اینکه میلیچ فردا به ایران برگردد زیاد 

است و او احتماالً راضی خواهد شد کارش را در استقالل ادامه بدهد.

آل کثیر به تمرینات صنعت نفت اضافه شد
ورزش: تمرینات تیم صنعت نفت از روز دوشنبه آغاز شده و عیسی آل 
کثیر مهاجم و آقای گل نیم فصل نخست لیگ برتر که در سه روز ابتدایی 
در تمرین غایب بود، با درخواست دراگان اسکوچیچ در تمرینات حاضر 
شده است.آل کثیر با پیشنهاداتی از سوی باشگاه پرسپولیس و همچنین 

یک تیم کویتی مواجه شده و درخواست جدایی داده است.

قول سلطانی فر به اینفانتینو
ورزش: مسعود سلطانی فر که برای دیدار با مسئوالن کمیته بین المللی 
المپیک  درسوئیس حضور دارد، درخصوص جلسه ای که با رئیس فدراسیون 
جهانی فوتبال داشت، توضیحاتی داد. سلطانی فر گفت:»در خصوص مسائلی 
که به دنبال بیماری آقای تاج در فدراســیون فوتبال ایران پیش آمده بود 
توضیحاتی دادیم و اینفانتینو از بیماری رئیس پیشین فدراسیون فوتبال 
اظهار تأسف کرد. به اینفانتینو گفتیم که هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با 
اقتدار سرپرست موقت را انتخاب کرده و در چارچوب اساس نامه فدراسیون 
فوتبال در کوتاه ترین زمان ممکن زمینه برگزاری انتخابات را فراهم خواهیم 

کرد تا برنامه های فدراسیون فوتبال را دنبال کنیم«.

منهای فوتبال

هفته بیست و دوم لیگ برتر انگلیس
تاتنهام - لیورپول

شنبه 21 دی-ساعت: 21:00 از شبکه ورزش

هفته بیست و دوم لیگ برتر انگلیس
منچستریونایتد - نوریچ

شنبه 21 دی-ساعت: 18:30 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

هفته آرام لیگ برتر بسکتبال
عبداحد: هفته هفدهم لیگ برتر بسکتبال پیگیری شد و هیچ پرشی در 
جدول مسابقات پیش نیامد، تیم هایی که بردند و تیم هایی که باختند؛ 
هر کدام با کسب دو و یک امتیاز در مکان های قبلی جدول ثابت ماندند. 
تیم های صدر جدولی بازی های آسانی داشتند و میانه جدولی ها نیز در 
تعقیب یکدیگر بودند. صنعت نفت آبادان خیلی آسان نیروی زمینی را برد، 
شهرداری گرگان از رعد پدافند شهرکرد گذشت. در مشهد آویژه صنعت، 
تیم نه چندان هماهنگ شهرداری بندرعباس را برد و مهرام تهران  از سد 
شورا و شهرداری عبور کرد. ذوب آهن در اصفهان به پتروشیمی باخت. 
شیمیدر قم مقابل توفارقان پیروز شد و بازی اکسون تهران و صنعت مس 

کرمان به بعد موکول شد.

نتایج هفته هفدهم لیگ برتر 
پاالیش نفت آبادان ۹۷ - نیروی زمینی تهران54

شورا و شهرداری قزوین۷6 - مهرام تهران 8۹
آویژه صنعت پارسا مشهد۹۲ - شهرداری بندرعباس ۷4

رعد پدافند شهرکرد60 - شهرداری گرگان ۷8
شیمیدر قم85 - توفارقان آذرشهر ۷5

ذوب آهن اصفهان 6۷- پتروشیمی بندرامام ۷8

نایب قهرمان جهان از دنیای کشتی 
خداحافظی کرد

ورزش: در جریان رقابت های مرحله نیمه نهایی کشــتی آزاد جام 
تختی به عنوان مرحله اصلی انتخابی تیم ملی و در وزن ۹۲ کیلوگرم، 
عزت اهلل اکبری دارنده مدال های نقره جهان ۲0۱3، نقره بازی های 
آسیایی۲0۱4 و طالی آسیا ۲0۱8 پس از شکست ۲ بر یک مقابل 
حسین شــهبازی و ناکامی در رســیدن به فینال، در میان تشویق 

تماشاگران حاضر در سالن از دنیای کشتی خداحافظی کرد.

بالتکلیفی تیم ملی والیبال بانوان در تایلند
ورزش: تیم ملی والیبال بانوان ایران که  برای حضور در رقابت های انتخابی 
المپیک توکیو در تایلند به سر می برد پنجشنبه۱۹ دی با شکست مقابل 
اندونزی و در مجموع پس از سه شکست پیاپی مقابل قزاقستان، کره 
جنوبی و اندونزی در مرحله گروهی از دور رقابت ها کنار رفت. بر اساس 
قانون مسابقات تیم هایی که به نیمه نهایی صعود نمی کنند باید هتل محل 
اقامت خود را ترک کنند اما بلیت برگشت تیم ایران برای دوشنبه ۲3 دی 
تهیه شده است.این بی برنامگی فدراسیون سبب شده تا تیم ایران چهار 
روز بیشتر در محل مسابقات بماند و هزینه این مدت را هم  پرداخت کند.

ایران - کره ساعت 11:30 امروز
کوالکوویچ: دیدار سختی برابر کره داریم

ورزش: کوالکوویچ پس از پیروزی 3 بر صفر ایران مقابل چین و صعود 
به مرحله نیمه نهایی به عنوان صدرنشین گروه گفت: امروز بازی بین 
تیم هایی بود که به دور نیمه نهایی انتخابی المپیک راه یافته بودند و هر دو 
تیم سعی کردند، انرژی خود را برای مرحله بعد حفظ کنند. سرمربی تیم 
ملی والیبال با بیان اینکه حاال به بازی با کره فکر می کنیم و حریف بزرگی 
در نیمه نهایی پیش رو داریم، تأکید کرد: بازی سختی خواهد بود، نتیجه 
بازی برای هر دو تیم فوق العاده حساس و مهم است چون می خواهیم به 

دیدار نهایی انتخابی المپیک صعود کنیم.

متن آگهی مزایده
آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9705954

بانک رفاه کارگران به اس��تناد س��ند رهنی ش��ماره 88565 )هشتاد و هش��ت هزار و پانصد و شصت و پنج( 
دفترخانه 33 مشهد علیه وام گیرنده احمد گرمابی، نام پدر: محمدعلی، شماره ملی: 6440125303، شماره 
شناس��نامه: 6440125303 و راهن: زهرا گرمابی فرزند: محمدعلی به شماره ملی 6449425301 و شماره 
شناس��نامه: 1860 در قبال مبلغ 2/250/676/647 ریال )دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون و ششصد و 
هفتاد و شش هزار و ششصد و چهل و هفت ریال( اجرائیه ای تحت کالسه 9705954 صادر نموده که پس 
از ابالغ اجراییه در مورخه 1397/07/28 در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم 
االجرا و تقاضای بس��تانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده شش��دانگ پالک ثبتی 9178 )نه هزار و یکصد و هفتاد 
و هش��ت( فرعی از 184 )چهار( اصلی مفروز و مجزی شده از 2958 فرعی از اصلی مذکور قطعه 2 تفکیکی 
بخش 10 مشهد به آدرس: مشهد، هاشمیه 59، پالک 41، طبقه اول، به مبلغ 5/900/000/000 ریال )پنج 

میلیارد و نهصد میلیون ریال( ارزیابی و قطعیت یافته است.
1- حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است:

وضعیت ثبتی پالک فوق الذکر به شرح ذیل اعالم می گردد:
مشخصات ملک موصوف به مساحت 98/3 مترمربع به حدود:

ش��ماال: در س��ه قسمت که دوم شرقی اس��ت و اول و دوم پنجره و دیواریست به فضای حیاط و سوم درب و 
دیواریست به راه پله 

شرقاً: در نه قسمت که دوم و پنجم و هشتم شمالی است کاًل دیوار اشتراکی با واحد مجاور
جنوباً: دیوار و پنجره به فضای حیاط

غرباً: دیواریست به فضای پالک 2957 فرعی
مشخصات مالکیت:

مالکیت زهرا گرمابی فرزند محمدعلی ش��ماره شناس��نامه 1860 تاریخ تولد 1355/12/01 صادره از فیروزه 
دارای ش��ماره ملی 6449425301 با جز س��هم 6 از کل س��هم 6 بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان، 
موضوع س��ند مالکیت اصلی بشماره چاپی 390981 سری د سال 93 با شماره دفتر الکترونیکی الکترونیک 

139520306004012382 ثبت گردیده است.
2- حدود و مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش کارشناس در روز ارزیابی به این شرح می باشد:

موضوع ارزیابی شش��دانگ یک باب آپارتمان مس��کونی دارای پالک ثبتی شماره 9178 فرعی از 184 اصلی 
مفروز و مجزی ش��ده از 2958 فرعی از اصلی مذکور قطعه 2 تفکیکی بخش 10 مش��هد به نش��انی مشهد، 
هاش��میه 59 پالک 41، هیئت کارشناسی در معیت نماینده بانک از ملک مورد نظر بازدید، تطبیق وضعیت 

ثبتی و معاینه فنی به عمل آوردند، گزارش کارشناسی به شرح زیر تقدیم می گردد:
مل��ک مورد نظ��ر آپارتمانی با مس��احت 98/3 مترمربع واق��ع در طبقه اول از یک مجموعه آپارتمانی س��ه 
واحدی )طبقه همکف یک واحد و طبقه اول ش��امل دو واحد می باش��د( که دارای عرصه کلی 350 مترمربع 
اس��ت. بر اس��اس تصاویر مدارک ارائه شده آپارتمان دارای گواهی پایان س��اختمان شماره 15374/9 مورخ 

1379/09/08 می باشد.
آپارتمان دارای هال و پذیرایی، دو خواب، آش��پزخانه اپن، س��رویس های بهداش��تی توالت و حمام، راهروی 

ورودی، پارکینگ مش��ترک، سیستم س��رمایش کولر آبی و سیس��تم گرمایش بخاری گازی، کابینت  فلزی، 
ک��ف هال و پذیرایی و آش��پزخانه س��رامیک و کف اتاق های خ��واب موکت و بدنه رنگ، س��اختمان از نوع 
سیستم باربر آجری با سقف طاق ضربی، فاقد آسانسور و دارای قدمتی حدود بیست سال است و در تصرف 

مستأجر است.
با عنایت به شرایط فوق و مشخصات یاد شده و موقعیت مکانی و محلی و منطقه ای، سهم العرصه و زیربنای 
اعیان و نوع و کیفیت س��اخت، میزان حاش��یه )بر( کاربری، تراکم، دسترس��ی ب��ه خیابان های اطراف و نیز 
مقایسه با امالک مشابه در محل و با احتساب سایر جهات مؤثر در امر کارشناسی و در شرایط روز بدون در 
نظر گرفتن تعهدات و دیونی که ممکن اس��ت وجود داش��ته باشد، ارزش ششدانگ آپارتمان مورد نظر مبلغ 

5/900/000/000 ریال )پنج میلیارد و نهصد میلیون ریال( ارزیابی و قطعیت یافته است.
ملک موصوف برابر نامه شماره 139885606272007977 دفتر امالک بازداشتی فاقد بازداشتی می باشد.

مزایده شش��دانگ پ��الک ثبتی ف��وق در قبال مبل��غ 5/900/000/000 ری��ال در روز چهارش��نبه مورخه 
1398/11/30 از س��اعت 9 الی 12 ظهر در محل ش��عبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد واقع در نبش 
خیابان پاس��داران 3/1 شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. ضمناً مبالغ حق مزایده و 
نیم عش��ر دولتی زاید بر مبلغ مزایده و س��ایر هزینه های قانونی اعم از معلوم یا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 
121 ب��ه عه��ده برنده مزایده می باش��د و چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گ��ردد روز بعد مزایده برگزار 

خواهد شد. آ- 9812910
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده
نظر به محکومیت خانم بدریه سلطانی در پرونده کالسه 556 مزایده، سه نیم دانگ پالک ثبتی شماره 6096 
فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد به نشانی بلوار خیام- خیابان پیام- پیام 12 پالک 22 دارای مساحت حدود 
400 مترمربع شامل یکباب منزل دو طبقه قدیمی با نمای سنگ و قدمت 30 سال میباشد که دارای 6 اتاق 
و 2 هال و پذیرائی و 2 آش��پزخانه و س��رویس های بهداش��تی مجزا و با زیربنای کلی 370 مترمربع و دارای 
امتیازات: برق و گاز و آب و تلفن میباشد توقیف گردیده و به مبلغ 25/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده 
است که در تاریخ 98/11/14 ساعت 9/30 صبح در محل شعبه مزایده اجرای احکام کیفری مشهد واقع در 
نشانی وکیل آباد 8- مجتمع قضایی اجرای احکام کیفری ط. 2 واحد مزایده و به باالترین قیمت پیشنهادی 

فروش خواهد شد. قیمت پایه 25/000/000/000 ریال می باشد. آ� 9812985
دادیار واحد مزایده: ملیحه قویدل

آگهی اصالحی
پیرو آگهی مزایده مربوط به کالسه 9504123 منتشره در مورخ 19 آذر 1398 در شماره 9130 سال سی و 
دوم با شماره آگهی آ- 9811373 م الف 328 روزنامه قدس در خط سوم »مؤسسه عسگریه )ملل(« صحیح 

است که بدین وسیله اصالح می گردد. آ- 9812979
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

مدیر اجرا شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- احمد افشون پورسربندی

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

هیئت 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 139860306007000858- 98/10/05  - هیئت 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  طیبه دادگر     فرزند گل  محمد  به شماره شناسنامه 7270  صادره تربت جام   در 
قس��متی از شش��دانگ منزل به  مساحت  355.20 متر مربع پال ک فرعی از   554 -   اصلی  مفروز و مجزی شده 
واقع   در  خراسان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم  غالمرسول شمس الدین احمدی    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 98/218 آ-9812988
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/6

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 

هیئت 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 139860306007000859- 98/10/07  - هیئت 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  طیبه دادگر     فرزند گل محمد  به شماره شناسنامه 7270  صادره تربت جام   در 
یک باب منزل  به  مس��احت  208.35 متر مربع پال ک فرعی از   554 -   اصلی  مفروز و مجزی ش��ده واقع   در  
خراسان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم  غالمرسول شمس الدین احمدی    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 98/219 آ-9812989
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/6

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 

هیئت 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 139860306007000821-   - هیئت 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 مهناز اسمعیلی احمد آبادی   فرزند اسماعیل   به شماره شناسنامه 270  صادره تربت جام   در  
یک باب منزل   به  مس��احت 199.5 متر مربع  پالک 1223 فرعی از   167 -   اصلی   مفروز و مجزی ش��ده واقع   
در  خراسان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم مهناز اسمعیلی احمد آبادی    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 98/220 آ-9812990
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/6

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای ش��ماره2079-98مورخ 98/10/04هیئت به شماره کالسه49-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عقیل سعیدی عباس آبادی فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 567 در یک باب 
منزل به مساحت 77 متر مربع از پالک 155 اصلی اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد خریداری مع الواسطه از مالک 
رسمی ججو باغچقی فرزند امیر 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 
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 الف1141 آ-9812994
 تاریخ انتشار نوبت اول:98/10/21
 تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/06

 احمد اصغری شیروان رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده شماره: 9807070
بدینوسیله به ورثه مرحوم سید محمود صباغی فراگرد )1- سیدهادی صباغی فراگرد نام پدر: سیدمحمود 2- سیدرضا 
صباغی فراگرد نام پدر: سیدمحمود 3- سیدعباس صباغی فراگرد نام پدر: سیدمحمود 4- سیدمهدی صباغی فراگرد 
نام پدر: س��یدمحمود 5- س��یدجالل صباغی فراگرد نام پدر: س��یدمحمود 6- بی بی طاهره صباغی فراگرد نام پدر: 
سیدمحمود 7- سیدقاسم صباغی فراگرد نام پدر: سیدمحمود 8- زهرا سادات صباغی فراگرد نام پدر: سیدمحمود 
9- سیده نسرین صباغی فراگرد نام پدر: سیدمحمود 10- کلثوم فتحی نام پدر: حجی محمد( اعالم می گردد پالک 
ثبتی 3373 فرعی از 7- اصلی بخش 9 مشهد ملکی مرحوم نسبت به سهم االرث متعلق به شما در قبال طلب خانم 
بانو ماشاءاهلل ستوده بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب بشما اخطار میشود ضمناً هرگونه نقل 
انتقالی از طرف ش��ما نس��بت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. در ضمن این آگهی در یک 

نوبت در روزنامه...... چاپ..... منتشر گردیده است. آ- 9812957 م.الف 451
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

آگهی ابالغ اجرائیه
بدی��ن وس��یله به آق��ای قربانعلی امیری مقدم ش��یروان نام پ��در: برات تاریخ تول��د: 1340/06/02 ش��ماره ملی: 
0829309111 ش��ماره شناس��نامه: 145 ابالغ می ش��ود که خانم الهه کاللیان مقدم نام پدر: حسین تاریخ تولد: 
1349/01/02 شماره ملی: 0943227471 شماره شناسنامه: 841 جهت وصول 79 عدد سکه ی طالی تمام بهار 
آزادی به استناد مهریه مندرج در سند طالق: شماره سند: 7814، تاریخ سند: 1398/02/22 دفترخانه ازدواج 38 و 
طالق 9 شهر مشهد استان خراسان رضوی- سند ازدواج: شماره سند: 4917، تاریخ سند: 1365/05/29، دفترخانه 
ازدواج 38 و طالق 9 شهر مشهد علیه شما اجرائیه صادر نموده  و پرونده اجرائی به کالسه 9807166 در این اداره 
تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مورخ 98/10/3 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به 
تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نسبت به پرداخت 

بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9812958 م.الف 452
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده اموال منقول پرونده 9707844
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9707844 خانم ملیحه نیری نام پدر: عبدالرحیم تاریخ تولد: 1368/06/05 شماره 
ملی: 0920316484 شماره شناسنامه: 0920316484 به استناد سند ازدواج: 28261، تاریخ سند: 1384/01/23، 
دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج ش��ماره 71 و طالق ش��ماره 25 شهر مشهد استان خراسان رضوی اجرائیه 
فوق الذکر جهت وصول مهریه خود به تعداد 114 عدد سکه طالی تمام بهار آزادی علیه: )ورثه مرحوم محمود سرشار 
جعفرآبادی( اسما سرشار جعفرآبادی نام پدر: محمود تاریخ تولد: 1389/10/07 شماره ملی: 0980173388 شماره 
شناسنامه: 0980173388 با قیومیت قاسم نیری و علی سرشار جعفرآبادی نام پدر: محمود تاریخ تولد: 1385/11/05 
شماره ملی: 0928468585 شماره شناسنامه: 0928468585 با قیومیت قاسم نیری و اسرا سرشار جعفرآبادی نام 
پدر: محمود تاریخ تولد: 1396/04/06 ش��ماره ملی: 0981671098 شماره شناسنامه: 0981671098 با قیومیت 
قاس��م نیری و لیال عقل مندجعفرآبادی نام پدر: رجبعلی تاریخ تولد: 1329/03/02 ش��ماره ملی: 0872559300 

شماره شناسنامه: 26 صادر که پس از ابالغ اجرائیه به ورثه مرحوم محمود سرشار جعفرآبادی و صحت گواهی ابالغ 
حسب درخواست بستانکار وارده به شماره 40976- 97/10/05 خودرو سواری سایپا SL 141 رنگ سفید به شماره 
انتظامی 176 ط 32 ایران 36 متعلق به مرحوم محمود سرشار جعفرآبادی در قبال 6 عدد سکه تمام بهار آزادی و 
حقوق دولتی بازداشت که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق گزارش کارشناس رسمی بشماره وارده 

6051 مورخ 98/02/14 مشخصات وسیله نقلیه بدین شرح میباشد:
الف- مشخصات خودرو

شماره انتظامی: 176 ط 32 ایران 36 نوع: سواری سیستم و تیپ: سایپا 141SL مدل: 1390
رنگ سفید روغنی شماره شاسی: *S *9332324 شماره موتور *3812101*  تعداد چرخ: چهار

تعداد محور: دو تعداد سیلندر: چهار نوع سوخت: بنزین ظرفیت: سه نفر
ب- وضعی��ت ظاه��ری و فنی خودرو )در زمان بازدید(: اطاق بدنه: س��الم )گلگیر جل��و- درب جلو( چپ تعویضی- 
داشبورد: سالم- صندلی و تودوزی: سالم – موتور: سالم- گیربکس: سالم- دیفرانسیل: سالم- تایرها: در حد مطلوب

توضیحات:
در صورت برابری مش��خصات بازدید با سوابق شماره گذاری و سالمت قطعات اصلی و تکمیل بودن مدارک و اسناد 
و نب��ودن منعی در فروش و واگذاری به اش��خاص حقیقی و حقوق��ی و بدهی لیزینگ )احیانا( قیمت پایه در حدود 

230/000/000 ریال )معادل بیست و سه میلیون تومان( میباشد.
با توجه به گزارش وارده به شماره 53983 مورخ 97/12/22 مأمور اجرا و نماینده دادستان عمومی و انقالب مشهد 
خودرو مذکور در زمان بازدید مشهد- خواجه ربیع- بلوار بهمن- بهمن 14 مقابل پالک 179 خودرو بازداشتی ارزیابی 
و به حافظ اموال به نام آقای قاسم نیری به شماره ملی 0922554201 فرزند عبدالرحیم به نشانی دریادل )شهید 
کاشانی( کاشانی 12- شهید جاویدی یک پالک 23/1 شغل انتظامات پایانه مسافربری تحویل گردید و با توجه به 
قطعیت ارزیابی مزایده در روز شنبه مورخه 1398/11/12 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده اتومبیل مذکور 
در آدرس مشهد- خ امام خمینی 28- اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجراء از مبلغ پایه 230/000/000 
ریال شروع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً مبلغ 11/500/000 ریال نیم 
عشر دولتی و مبلغ 13/800/000 ریال حق مزایده میباشد و طبق ماده 12 آئین نامه اجرا هزینه های قانونی طبق 
مقررات از خریدار وصول خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت 

تعیین شده برگزار میگردد. آ- 9812959 م.الف 453 
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

آگهی
بدین وسیله به وراث مرحوم محمدرضا ایوب زاده:

خانم مریم ایوب زاده نام پدر: محمدرضا تاریخ تولد: 1354/02/01 شماره ملی: 0942766776 شماره شناسنامه: 995
- یگان��ه ای��وب زاده ن��ام پدر: محمدرض��ا تاریخ تول��د: 1379/02/03 ش��ماره ملی: 0925255092 ش��ماره شناس��نامه: 

0925255092
- سعید ایوب زاده نام پدر: محمدرضا تاریخ تولد: 1364/10/09 شماره ملی: 0946040362 شماره شناسنامه: 3804

- الله زار گریوانی نام پدر: غالمحسین تاریخ تولد: 1335/03/05 شماره ملی: 0680626263 شماره شناسنامه: 1955
- هنگامه ایوب زاده نام پدر: محمدرضا تاریخ تولد: 1356/04/02 ش��ماره ملی: 0681844590 ش��ماره شناسنامه: 

572 برابر با گواهی انحصار وراثت به ش��ماره 9809975600401762 مورخ 98/9/26 ش��عبه 230 ش��ورای حل 
اختالف مش��هد، ابالغ می ش��ود که خانم حمیده قربانی مقدم نام پدر: برات تاریخ تولد: 1338/06/01 شماره ملی: 
0933703902 شماره شناسنامه: 10351 جهت وصول مهریه تعداد یکصد و چهارده عدد سکه طال یک بهار ازادی 
علیه ورثه زوج نس��بت به س��هم االرث ایشان به استناد مهریه مندرج در س��ند ازدواج شماره سند: 46597، تاریخ 
س��ند: 1384/07/28 دفترخانه ازدواج ش��ماره 97 شهر مشهد استان خراسان رضوی اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به کالس��ه 9807348 در این اداره تش��کیل شده و طبق گزارش مورخ 98/10/02 مأمور، محل اقامت شما 
به ش��رح متن سند شناخته نش��ده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی 
که روز ابالغ محس��وب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 

آ- 9812961 م.الف 454
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه پرونده 9807499
بدی��ن وس��یله به آق��ای- مهدی حقیقی زرق��ری نام پدر: غالمحس��ین تاریخ تول��د: 1371/03/15 ش��ماره ملی: 
0921872471 شماره شناسنامه: 0921872471 ابالغ می شود که خانم—ندا رشیدی سلطان آبادی نام پدر: هادی 
تاریخ تولد: 1382/11/28 ش��ماره ملی: 0926950223 شماره شناسنامه: 0926950223 جهت وصول مهریه به 
تعداد دویست و چهارده سکه تمام بهار آزادی به استناد- سند ازدواج: شماره سند: 1260، تاریخ سند: 1397/02/25، 
دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 63 و طالق شماره 78 شهر مشهد استان خراسان رضوی علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9807499 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 98/10/10 
مأمور پست محل اقامت مدیون به شرح متن سند شناسایی نشد، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی 
جریان خواهد یافت. الزم به ذکر اس��ت پالک انتظامی 74- 787 ص 78 متعلق به ش��ما در قبال طلب بس��تانکار 
بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب بشما اخطار میشود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف شما 

نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. آ- 9812964 م.الف 455
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای جواد لش��گرنویس تفریش��ی برابر وکالتنامه ش��ماره 74889 مورخ 1398/06/11 دفترخانه 
107 مش��هد و وکالتنامه شماره 42707 مورخ 1397/08/30 دفترخانه 40 مشهد و وکالتنامه شماره 29367 
مورخ 1388/08/03 دفترخانه 40 مشهد و وکالتنامه شماره 28733 مورخ 1388/04/30 دفترخانه 40 مشهد 
و وکالتنامه ش��ماره 28534 مورخ 1388/04/27 دفترخانه 40 مش��هد بوکالت از طرف آقای حسین سپهری 
ثابت باس��تناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت دوم به این 
اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت شش��دانگ اعیان یک باب مغازه و فوقانی آن به شماره پالک 
22944 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به  علت سهل انگاری مفقود گردیده 

اس��ت. با بررس��ی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 139683 دفتر 701 صفحه 81 
بنام خانم فاطمه ضیاء درویش ثبت و سند المثنی نوبت اول به شماره چاپی 552981 الف 88 صادر گردیده 
اس��ت سپس برابر سند قطعی 141118 مورخ 1383/02/10 دفترخانه 36 مشهد بنام آقای حسین سیرجانی 

منتقل شده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد........
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباش��د، بایس��تی ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل س��ند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تس��لیم نماید. بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
مالکیت یا س��ند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

آ- 9812967 م.الف 456
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمد نخعی

پرونده کالسه 9709987570100761 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان باخرز تصمیم نهایی 
شماره 9809975199601645 

شاکی :
خانم صغری طالئی فرزند محمد به نشانی استان خراسان رضوی – شهرستان باخرز – شهر باخرز- ارزنه

متهم :
آقای جواد سبزواری فرزند حسین به نشانی خراسان رضوی- تایباد-باخرز ارزنه

اتهام: ترک انفاق
گردش کار پرونده: در تاریخ 97.6.19 شاکیه فوق طی شکایتی علیه متهم فوق الذکر دائر بر: ترک نفقه ، به دادسرای 
باخرز اعالم جرم نموده، دادس��را نس��بت به اخذ اظهارات شاکیه و شهود وی اقدام، محل اقامت متهم نامعلوم اعالم 
شده از طریق نشر آگهی احضار گردیده سپس به صورت غیابی قرار جلب و کیفر خواست اصدار یافته  و پرونده به 
این دادگاه ارس��ال که با تعیین وقت و احضار متهم از طریق نش��ر آگهی با وصف حضور شاکیه و عدم حضور متهم 

اقدام به ادامه رسیدگی نموده است.
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای جواد سبزواری فرزند حسین متولد 1360 متاهل فاقد شهرت به شماره ملی 0749712155 
فاقد سایر مشخصات و در حال حاضر متواری دائر بر: ترک نفقه همسر، موضوع شکایت خانم صغری طالیی، دادگاه 
با بررس��ی اوراق و محتویات پرونده اعم از مفاد کیفر خواس��ت صادره توس��ط دادسرا و اظهارات شاکیه و شهود وی 
مبنی بر عدم پرداخت نفقه علی رغم تمکین از زوج و احضار متهم از طریق نشر آگهی در جراید کثیراالنتشار و عدم 
حضور وی در جلسه دادگاه و بالدفاع ماندن اتهام ایشان، لذا بزه انتسابی به متهم را وارد و محرز دانسته و مستندا به 
ماده 53 قانون حمایت از خانواده با رعایت ماده 19 قانون مجازات اسالمی 1392 متهم فوق الذکر را به تحمل دو 
سال حبس تعزیری محکوم می نماید این رای غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در 
همین دادگاه و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان 

خراسان رضوی می باشد.آ-9812992
رئیس شعبه101 دادگاه کیفری دو باخرز-مجید شیری

ستار استعفا داد، مظلومی کاندیدا شد، محمدی معرفی می شود!

سرگیجه انتخاب سرپرستی در استقالل

استیلی: کره جنوبی فوق العاده 
حرفه ای است

ورزش: سرمربی تیم امید ایران پس از تساوی 
با ازبکســتان در مورد بازی با کره جنوبی که 
روز یکشنبه برگزار می شود، گفت: بازیکنان ما 
با وجود خستگی که داشتند یک نیمه از بازی 
چین و کره جنوبی را در ورزشگاه دیدند اما کادر 
فنی هر ۹0 دقیقه بازی را دید و آنالیز کرد. کره 
تیم فوق العاده حرفه ای است. آن ها در دقیقه ۹3 
به چین گل زدند. بازی بسیار سختی با این تیم 
داریم. کادر فنی، کره جنوبی را شب گذشته تا 

ساعت 3-4 آنالیز کرد.

والیبال قهرمانی آسیا
ایران - کره جنوبی

شنبه 21 دی- ساعت: 11:30 از شبکه سه
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ادب و هنر

چهره ها و خبرها  

ادبیات جهان 

وظیفه سنگین ادبیات در مقابل اسطوره سردار
تاریخ و هویت هر ملتی بر پایه های متعددی اســتوار است که یکی از آن ها 
اســطوره ها  و قهرمانان ملی اســت که در طول تاریخ و شــرایط سیاسی و 
اجتماعی مختلف شکل می گیرد تا در عمق بخشیدن به هویت تاریخی آن 
ملت ســهیم باشد. انسان امروز اسطوره ها را بخشی از تاریخ پیشینیان خود 
می داند که ریشه در باورهای کهن دارد و امکان ساخت چنین اسطوره هایی 
در عصر حاضر را دور از ذهن می شــمارد، اما جایگزین مناســبی برای آن 
اســطوره های تاریخی در دنیای مدرن امروزی در ذهن و اندیشه خود دارد 
که همان قهرمانان ملی هســتند که بنا بر شرایط و موقعیت های سیاسی 
و اجتماعی کشــور خود و حتی جهان بروز و ظهور می کنند. این قهرمانان 
ملی در نگاه اول از جنس انسان های امروزی هستند و همین مسئله موجب 
می شود باورپذیری ابعاد قهرمانی آن ها بیشتر باشد. حاال فرقی نمی کند این 
قهرمانان ملی در عرصه های فرهنگی و اجتماعی مانند میدان های ورزشی یا 
جایگاه های هنری بروز و ظهور کنند یا عرصه های علم، اقتصاد و حتی سیاست 
و اجتماع و در نهایت میدان های رزم که هر کدام جایگاه و ویژگی های خاص 
خود را دارند و به نسبت نقش خود در تقویت جایگاه و هویت ملی، از ظرفیت 
قهرمان پروری توده های اجتماعی بهره مند می شــوند. در این میان گاه و به 
نــدرت قهرمانانی در جامعه بروز و ظهــور می کنند که فراتر از یک قهرمان 
ملی و معمولی نقش آفرینی می کنند و عالوه بر تثبیت جایگاه قهرمانی خود، 
در شــکل گیری هویت ملی هم مؤثر واقع می شــوند و به نیکی جای خالی 

اسطوره ها در دنیای امروز را برای ملت خود پر می کنند. 
ســردار شهید حاج قاسم سلیمانی، نمونه بارز این واقعیت انکارناپذیر است 
که می شود جای خالی اسطوره های کهن را با قهرمانان ملی امروزی پر کرد؛ 
به گونه ای که تقریباً تمام رؤیاها و آمال و آرزوهای یک ملت در شــخصیت 
آن قهرمان تجلی یابد. به راستی شخصیت شهید سلیمانی چنین جایگاهی 
در بین نخبگان و توده های اجتماعی داشــت و این دســتاورد بزرگی برای 
یــک ملت بزرگ مانند ملت ایران اســت که چنین فرزندانــی را در دامان 
خود پرورانده اســت. شکی نیست که این قهرمانان ملی برای ثبت در تاریخ 
مکتوب و شفاهی یک ملت، مراحلی را طی می کنند که عرصه ادبیات یکی 
از ظرفیت های غنی در این زمینه اســت. در این میان، ادبیات معاصر ایران 
وظیفه ای به مراتب سنگین تر در مقابل جایگاه و شخصیت شهیدسلیمانی 
در تاریخ معاصر این کشــور بر دوش دارد، چراکه آن شهید بزرگوار در مقام 
عمل و در جبهه مقاومت تا پای جان ایستادگی کرد و همچنین ملت ایران 
در قدردانی از آرمان ها، شخصیت و جایگاه واالی او سنگ تمام گذاشته اند و 
حاال وظیفه قلم های نویسندگان متعهد است که این حماسه ها را به درستی 
و متناسب با شأن و جایگاه واقعی شهید سلیمانی در اوراق ادبی ثبت کنند 
تا برای نسل های بعد به یادگار بماند. بی گمان نسل های مختلف آیندگان به 
الگوهای فکری و عملی مانند سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نیاز دارند تا در 
عرصه های اندیشه و عمل از رفتار و کردار نیک او الگوپذیری و روح مقاومت 
در برهه ها و بزنگاه های تاریخی را در نهاد خود تقویت کنند. این نکته از آن 
جهت اهمیت فراوان دارد که بپذیریم انسان امروزی برای یافتن الگوهای خود 
دست به قهرمان سازی های تازه می زند و در این مسیر شخصیت های امروزی 
محبوب و مقبول عام و خاص، مانند سردار شهید سلیمانی همه ظرفیت های 
یک قهرمان ملی و حتی فراتر از آن، کارکردهای اسطوره ای را یک جا دارد و 
این وظیفه نویسندگان را به مراتب سنگین تر می کند، چون باید به خلق آثار 
عمیق و ماندگار در این خصوص اندیشیده و از تولید و انتشار آثار سطحی به 

شدت پرهیز کنند. 

 فرهنگ و هنر/ خدیجه زمانیان  این روزها 
همراه بــا التهابات جامعه ادبیــات ایران وارد 
فضای تازه ای شد. نگاه جدی و آسیب شناسانه 
به  هنر و ادبیات مقاومت را می توان بخشی از 
این ورود نابهنــگام عنوان کرد. مباحثی مانند 
توجه ادبیــات به خلق اســطوره های حقیقی 
براساس ســیره و زندگی بزرگانی چون شهید 
سردارســلیمانی بیش از گذشته مطرح شد تا 
جایی کــه عده ای با بررســی ادبیات مقاومت 
در ســال های گذشــته بر کم توجهی ادبیات 
به اســطوره های حقیقی تأکید کردند و  نبود 
آثار پژوهشــی و مکتوب شایســته شخصیت 
ایشــان را علت این ادعا عنــوان می کنند. اما 
خلق اســطوره های حقیقی توسط نویسندگان 
و شــاعران چه ضرورتی برای مردم آن جامعه 
دارد و چــرا بایــد هنرمندان به این مســئله 
توجه کنند؟ برای پاســخ چرایی این پرسش 
بــه خصــوص در حیطه ادبیــات مقاومت که 
این روزها بیشــتر از ژانرهای دیگر ادبی محل 
توجه اســت، با نویسنده ای صحبت کردیم که 
سال هاســت به ادبیات مقاومت فکر می کند و 
در این عرصه هم آثاری را منتشر کرده است. 
مهــدی کفاش متولد 1357 و در قم ســاکن 
اســت. او نویســنده و مدرس داستان نویسی 

است.
آثار او برگزیده جوایز متعدد و معتبر ادبی شده 
کــه مهم ترین آن نامزدی رمان »وقت معلوم« 

در دهمین جایزه ادبی جالل آل احمد بود. 
مهــدی کفاش در  »قرار مهنــا«  با تحقیقات 
میدانی کــه انجام داده به ماجــرای داعش و 

تکفیری ها پرداخته است. 

 در روزهای گذشــته تا امروز درباره 
اسطوره سازی و قهرمان پروری در ادبیات 
صحبت های زیادی می شــود . چه نیازی 
است نویســنده برای جامعه اش اسطوره 

خلق کند؟ 
واژه اسطوره ریشــه ایرانی ندارد. واژه اسطوره   
 )historia( هیســتوریا  یونانی  واژه  ُمعــرب 
اســت. در فارسی معادل )افسانه( است. زمانی 
که از اســطوره صحبت می کنیــم ذهن ما به 
ســمت اســطوره های یونانی و رومی می رود. 
البته فردوســی بــزرگ هم در شــاهنامه اش 
اسطوره ســازی کرده اســت. موجودات مافوق 
طبیعی، شــخصیت های اسطوره را می سازند و 
خیال نقش مهمی در خلق و پرورش آن ها دارد. 
البته همیشــه هاله ای از  الهه گونگی قهرمانان 
اسطوره را فرا می گیرد. اگر به خدایگان یونان 
نگاه کنیم، شــخصیت ها و قهرمانان اسطوره را 
می بینیم که حتی عده ای از روان شناسان مثل 
یونگ براســاس آن کهن الگو، انسان را تحلیل 

می کنند. 
اما مــن ترجیــح می دهم بــه دو دلیل جای 
اســتفاده از واژه اســطوره از واژه »اسوه« و یا 

»الگو« استفاده کنم. 
اول اینکــه قرار اســت بــه قهرمانانــی نگاه 
اسطوره ای داشــته باشیم که خیالی نیستند و 

جنبه افسانه ای ندارند.
دوم اینکه وقایع اســطوره مربــوط به دوران 
اولیه بشری اســت نه زمانه ما! به این دلیل از 
این پس می توانیم از تعریف گســترش یافته 
اسطوره استفاده کنیم که مرادم »اسوه« است 
و معادل فارســی آن »نمونه« و »الگو« است. 

در ادبیات دینی ما هم، پیامبر را اســوه حسنه 
دانســته اند  و در قرآن واژه »اساطیر االولین« 
نسبتی است که  کفار برای انکار منشأ وحیانی  

به قرآن داده اند. 
در ادبیات داستانی ما با قهرمان و ضدقهرمان 
ســروکار داریم. خواننده با خوانــدن رمان با 
قهرمان و مســیر سخت و دشــواری که برای 
رســیدن به هدفش پشت سر می گذارد همراه 
می شــود و با او از توطئه هایی که ضدقهرمان 
)دشــمن( بر سر راه قهرمان قرار می دهد عبور 
می کند، با قهرمان زخم می خورد، درد می کشد 
و درگیری های ســخت و خونیــن و جانکاه را 
پشت ســر می گذارد تا سرانجام جوانمردانه به 
پیروزی نهایی برسد و تبدیل به اسطوره شود. 
جامعــه برای تجربه این رویارویی و باور امکان 
پیروزی و آموختــن از ناکامی ها، به قهرمان و 
اســطوره نیاز دارد و نویسنده با خلق اسطوره 

بازتاب دهنده این نیاز است.

با ایــن تعریف به راحتــی نمی توان 
بر اســاس  در مــورد اسطوره ســازی 
ادبیات صحبت  در  شخصیت های حقیقی 
کرد  چون امــکان جوالن دهی تخیل به 
صفر می رســد. اما ایــن روزها موضوع 
ادبیات مقاومت مــورد توجه قرار گرفته 
مشــخصًا در مورد ایــن ادبیات صحبت 
ادبی  نــوع  این  ابــزاری که  و  می کنیم 
می تواند با آن الگوهای حقیقی اش را ارائه 

کند. 
بله البته ادبیات مقاومت تعریف گســترده ای 
دارد و نبایــد آن را بــا ادبیات جنگ اشــتباه 

گرفت. 

تعریف شما از ادبیات مقاومت چیست؟
ادبیــات جنــگ، نمایانگر وضعیــت جنگی و 
نظامی در قاب کلمات اســت و نشــان دادن 
چگونگــی رویارویــی نیروهــای متخاصم در 
جنــگ، اولویــت دارد. امــا آنچه بــه ادبیات 
)مقاومت( مشــهور شده نمایش مقاومت است 

آن هم نه لزومــاً در منطقه ای که جنگ اتفاق 
افتاده است. اگر جنگی هم اتفاق نیفتاده باشد، 
باز هم می تواند ادبیات مقاومت شــکل بگیرد. 
مثاًل نوشــتن داستان از جامعه ای که به خاطر 
فشــارهای غیرنظامی نیروی متخاصم بر ملت 
مورد هجوم، کمبود امکانات، مشکالت، مسائل 
و حتــی مصائبی را تحمل می کند اما مقاومت 

را پیشه خودش کرده است. 
مشــکالتی که مــردم بتوانند با اســتفاده از  
همدلی، مــدارا و فداکاری بر ســر آرمان ها و 
اهداف مشترک که من عنوان »رویا« را  برای 
این ها انتخاب کردم، از شــیطنت های دشمن 
متخاصم عبور کنند. اما همین ادبیات داستانی 
مقاومت از ســوی دیگر می تواند نشان دهنده 
توطئه هــا و نامردمی هایی باشــد که عده ای 
فرصت طلب در شرایط مورد هجوم واقع شدن 
برای مردم ایجاد می کنند.  ببینید در زمانه ما 
جنگ می تواند نظامی نباشد و صرفاً اقتصادی 

و فرهنگی باشد. 
وقتی جنگ است از همه ابزار استفاده می شود، 
محدودیت هایی ایجاد می شود تا نامردمی هایی 
میان جامعه با سوءاستفاده از امکانات محدود 
به دلیل وفادار نبودن به آرمان ها شکل گیرد، 
همه این هــا می توانــد در ادبیــات مقاومت 

منعکس شود. 

این ادبیات باید چه ویژگی هایی داشته 
باشد و آیا ادبیات مقاومت در ایران به آن 

ویژگی ها دست یافته است؟ 
همان طور که گفتم ادبیات و هر نوع وابســته 
آن بایــد بتواند برای مردمش »رؤیا« بســازد. 
اگر ادبیات هر کشــور نتوانــد برای جامعه اش 
رؤیاسازی کند جوامع دیگر این کار را می کنند. 
وقتی سال ها ســبک و  مدل زندگی و تعریف 
لذت برای مردم توسط غرب تعریف شده، ذلت 
و عــزت تعریف دیگری پیــدا می کنند. عزت 
یعنی برخورداری از امکانات رفاهی و اقتصادی 
بیشــتر به هر قیمتی و ذلت یعنی بهره مندی 
از امکانــات کمتر. حاال اگر کشــوری در حال 
دفاع و یا مقاومت باشد و دیگران برای مردمش 
رؤیایی بســازند که متعلق به آن مردم نیست، 
مردمان این ســرزمین دچار تضــاد درونی و 
مشکل می شوند. ادبیات مقاومت اگر می خواهد 
کارکرد داشته باشد باید بتواند التهابات جامعه 

و  فضای مشکل آفرین را هم نشان دهد. 
گرانی ارزاق، خارج از دســترس شدن وسایل 
ارتباطــی،  از بین رفتن راه ها، ســهمیه بندی 
ارزاق عمومــی، بنزین و ســوخت. این ادبیات 
باید به مردم  بگوید در این شــرایط سخت از 
چه الگویی تبعیت کننــد، الگویی که برادرانه 
و بــا محبت بر مبنای مدینه پیامبر اســت یا 
الگوی مخدوش غربی به مانند آنچه در فیلم ها 
و داستان های غرب می بینیم که هرکس در پی 
نجات خود و در نهایت خانواده اش است حتی 

به قیمت از دست رفتن همسایه.   
خواننــده باید در این فضــا حرکت و در زمان 

زندگی کند، فقط دیدن نیست. 
دیدن با ســند چشــم انداز حل می شــود آن 
چیزی که مهم اســت لمس کــردن و زندگی 
کردن است. ادبیات داستانی می تواند ما را وارد 
دنیایی کند که در آن با کمترین هزینه زندگی 
کنیم. هم ســختی ها و مصایب و هم زیبایی ها 

را ببینیم. 
ادبیات مقاومت باید هر دو رویه زشــتی جنگ 
و زیبایی مقاومت را نشــان دهد و دلســوزانه 

شرایط سخت را هم بنمایاند تا مخاطب پیش 
از دچار شــدن بــه حادثه با خوانــدن ادبیات 
داســتانی در آن فضا قرار گیرد، ببیند، بشنود 
و با تمام وجود احســاس کند و برای مســائل 

چاره اندیشی  کند. 

پس در تعریف شــما ادبیات مقاومت 
گستره وســیعی دارد و فقط نشان دادن 

مقاومت یک ملت نیست. 
بلــه، ادبیات مقاومت گســتره وســیعی دارد. 
گســتره ای که شــامل مضمون و فرم اســت. 
در مضمون هم می تواند همبســتگی کشــور 
مقاوم را نشــان دهد و هم می تواند مشکالت، 
آسیب ها و افت هایی که مردمان سرزمینی که 
مقاومت می کنند و دچارش می شوند را نشان 
دهد. ادبیات داســتانی مقاومت پیش از آنکه 
بر استناد تأکید داشــته باشد، بر تخیل سوار 
اســت.  شــرایط غیرعادی مردم کوچه و بازار 
مــورد توجه قرار می گیــرد و نه فقط آدم های 
خاص و ویــژه. مردمی که در وضعیت عجیبی 
قرار گرفته اند و کنش وواکنش هایی از خودشان 
بروز می دهند. در فرم هم می تواند در گونه های 
مختلفی ارائه شــود و همین مقاومت مردمی 
را در قالب داســتان های حماســی، معمایی، 
جنایی، پلیسی، تاریخی، حادثه ای، عاشقانه و 

حتی طنز روایت کند.

اگر در ادبیات مقاومت به تعبیر شــما 
به دنبــال ارائه الگو و نمونه براســاس 
شخصیت های حقیقی باشیم، این ادبیات  
زندگی  بــه  فعلی می تواند  بضاعــت  با 
شــخصیت های ویژه حقیقی مثل سردار 

شهید سلیمانی وارد شود؟ 
به نظرم تا زمانی که شخصیتی ارزش تاریخی، 
واقعی و اســنادی دارد چندان به درد تبدیل 
شدن به داســتان نمی خورد، چون وقتی همه 
این ها باشــد میدانی برای جوالن خیال باقی 

نمی ماند. 
وقتی شــخصیت هایی وجــود دارند  که خطا 
ندارند و یا مــردم نمی خواهند خطای آن ها را 
ببینند و قابل دســترس نیستند، باید در مورد 
آن ها ســکوت کرد تا هیجان ها بخوابد و گردو 
غبار اخبار فرو بنشیند تا نویسنده بتواند چهره 

واقعی تری را به نمایش بگذارد. 
اما پژوهش و جمع آوری اسناد باید انجام شود 
تــا همه این ها در آینده مصالح کار نویســنده 
شود. تا آن زمان نویســنده فرصت تأمل دارد 
تا بتواند شــخصیتش را از تیپ به شــخصیت 
باورپذیر انسانی بدل کند؛ شخصیت باورپذیری 

که بتواند به داستان وارد شود. 
مشخصاً در خصوص سردار شهید سلیمانی در 
حال حاضرخواننده دوست دارد واقعیات را در 
مورد ایشان بشنود و به دنبال تخیل نیست. در 
این برهه زمانی عرصه های ناداستان از یک سو 
و از سوی دیگر ادبیات منظوم و شعر می تواند 

جوالنگاه ادبیات باشد.  
ضمن اینکه همیشــه هاله تقدســی پیرامون 
اسطوره هاســت در حالی که داســتان و رمان 
جایــگاه ســؤال، شــک و تردید اســت و اگر 
نویسنده تالش می کند داستان موفقی بنویسد 
بایــد برای تردید و ســؤال درباره شــخصیت 
 راهی را بیابد و اال اســم آن ادبیات داســتانی 

نیست. 

برش

آن  وابسته  نوع  هر  و  ادبیات 
مردمش  برای  بتواند  باید 
هر  ادبیات  اگر  بسازد.  »رؤیا« 
جامعه اش  برای  نتواند  کشور 
رؤیاسازی کند جوامع دیگر این 

کار را می کنند

چله »حاج قاسم«)3(

علی اهلل سلیمی

چهل یادداشت تا چهلم شهید سلیما�ن

شاعران مطرح کشور در گلزار شهدای کرمان گردآمده و شعرخوانی کردند

»نگین سلیمانی« بر  انگشتری » شعر فجر« 
جواد شیخ االسالمی: محفل شعر»نگین سلیمانی« در پاسداشت شهید حاج قاسم 
سلیمانی، روز گذشته با حضور شاعران کشور در گلزار شهدای کرمان و در جوار مزار 

شهید سلیمانی برگزار شد.   
در این محفل ســعید بیابانکی، ســیدعلی میرافضلی، نــادر بختیاری، علی محمد 
مودب، حامد عسکری، امید مهدی نژاد، زهیر توکلی، حامد حسین خانی، سیداحمد 
علوی، محمدحسن نعمتی، محسن کاویانی، احمد شهریار و سیدسکندر حسینی 

شعرهایشان را به سردار سلیمانی تقدیم کردند. 
درباره این محفل شعرخوانی و شعر مقاومت با دبیر چهاردهمین دوره جشنواره 
شعر فجر به گفت وگو نشستیم. سعید بیابانکی درباره برنامه »نگین سلیمانی« 
و نحوه اجرای آن گفت: ما برای ادای احترام به شهید بزرگوار شهید سلیمانی 
و یاران بزرگوارشان یک محفل شعرخوانی داشتیم که با حضور شاعران و مردم 
در دل چهاردهمین جشــنواره شعر فجر برگزار شد و به این صورت جشنواره 

شعر فجر به نام بزرگوار این شهید متبرک شد. 
این شــاعر در پاسخ به این پرسش که آیا جشــنواره شعر فجر برنامه ای برای 
اســتفاده از ظرفیت شهادت ســردار ســلیمانی برای قوت بخشیدن به شعر 
مقاومــت دارد، توضیح داد: روال جشــنواره فجر اصــوالً انتخاب کتاب از بین 
کتاب های منتشرشــده در سال 97 است. یعنی ما فراخوان شعر با این موضوع 
نداشــته ایم و تنها کاری که می توانستیم برای ادای احترام به شهید سلیمانی 
انجــام بدهیم، برگزاری یک محفل شــعرخوانی با حضور تعدادی از شــاعران 
مطرح این حوزه بود و امیدواریم در ســال های بعــد بتوانیم در روال برگزاری 

جشنواره فجر کارهای دیگری انجام دهیم. 

شــاعر »سنگچین« با بیان اینکه بودجه جشــنواره شعر فجر محدود است، از 
نهادهای دیگر فرهنگی خواست در برگزاری جشنواره شعر فجر مشارکت کنند 
تا محافل دیگری با محوریت حاج قاسم سلیمانی و شعر مقاومت در استان های 

مختلف برگزار شود. 

  ترور مجازی هنرمندان 
بیابانکــی با بیان اینکه شــعر به عنوان نخســتین هنر توانســت به این واقعه 
دردناک واکنش نشــان دهد به خط شکنی شعر اشــاره کرد و گفت: شهادت 
شــهید ســلیمانی موجی از مقاومت در داخل و خارج از کشور به وجود آورده 
اســت. با این اتفاق مظلومیت ما نســبت به قبل عیان تر شد. به نظر من تنها 
هنر یا شــاید نخستین هنری که به این واقعه واکنش نشان داد شعر بود و به 

نوعی خط  شکن بود. 
هنرهای دیگر پس از این خودشان را نشان می دهند.  

دبیر چهاردهمین دوره جشــنواره شعر فجر تأکید کرد: همه هنرمندها باید به 
شخصیت واالی سردار ســلیمانی توجه کنند. بیابانکی در ادامه این گفت وگو 
به ترور هنرمندان در فضای مجازی اشــاره کرد. وی تصریح کرد:  بســیاری از 

شاعران در هفته گذشته  ترور مجازی شدند. 
اینســتاگرام خیلی ها را به صورت ناجوانمردانه ترور کرد. یعنی کسی که هفت 
هشــت سال در این شبکه اجتماعی کار کرده بود یکباره توسط اینستاگرام به 
دلیل استفاده از عکس و نام شهید سلیمانی حذف شد و بخش عمده از زندگی 

این افراد از بین رفت.  

 سکوت جایز نیست 
بیابانکی درباره  ســکوت بعضی از شاعران پیرامون شــهادت سردار گفت: به 
اعتقاد من این ســکوت کردن اکنون جایز نیست. هر انسانی باید با یک عکس 

یا یک متن اعالم موضع بکند. 
من سکوت کردن را به ویژه درباره کسانی که جمهوری اسالمی سال ها از آن ها 
دفاع کرده اســت، چه در حوزه کتاب و چه در حوزه های مدیریت و رســانه و 

مطبوعات جایز نمی دانم. 
این شاعر علت سکوت بعضی از شاعران و هنرمندان را ترس عنوان کرد و افزود: شاید

هنرمندان می ترسند موضعی نشان دهند که ویزا گرفتن آن ها را در آینده با مشکل 
مواجه کند. 

این افراد واقعاً آدم های ریاکاری هســتند. نباید خیلی به این ها میدان داد که 
جمهوری اســالمی در این سال ها به رســم احترام بسیار به آن ها میدان داده 
اســت. ولی شهادت حاج قاســم آزمون خوبی بود تا شاعران واقعی که دلسوز 

ملت و کشور هستند، خط خودشان را از این آدم ها جدا کنند.

ایبنا: یادداشت محمود دولت آبادی در ستایش مقام شهید قاسم سلیمانی با واکنش های 
متفاوتی روبه رو بود. شهریار عباسی درباره موضع دولت آبادی چنین گفت: هر کسی 
اجــازه دارد آزادانه نظرش را اعالم کند و محمود دولت آبادی هم به عنوان بزرگ تر و 
پیشکسوت ما از این قاعده مستثنا نیست. با این حال می بینیم کسی که چهار روز است 
قلم به دست گرفته و چهار خط مطلب نوشته این اجازه را به خود می دهد که هر طور 
که دلش می خواهد درباره محمود دولت آبادی نظر بدهد و او را نقد کند. بدون شــک 
پشت سر هر صحبتی که یک شخصیتی مثل دولت آبادی انجام می دهد یک عمر تجربه 
خوابیده است. از طرفی همه ما محمود دولت آبادی را می شناسیم و می دانیم که چه 
نویسنده شرافتمندی است؛ هنوز یکی از مهم ترین آثار این نویسنده مجوز نگرفته است؛ 
بــا این حال او به قدری تجربه و فهم اجتماعی دارد که این مباحث را از هم تفکیک 
کند. هر کسی که کمی عقل دارد می داند که سردار سلیمانی انسان شریفی بوده و چهل 
سال برای این کشور سربازی کرده است. ما باید بتوانیم تفکیک کنیم که یک دشمن 
خارجی به ما تجاوز کرده و با قلدری می گوید که خوب کردم. واهلل سکوت درباره این 

اتفاق بی غیرتی است.  

نظر شهریارعباسی درباره 
یادداشت محمود دولت آبادی  

سکوت درباره شهید 
سلیمانی بی غیرتی است

مهر: هشتمین دوساالنه مجسمه سازی تهران 1۶ اسفند ماه در باغ کتاب تهران آغاز به زاویه دید
کار می کند و تا اردیبهشت ماه سال 1399 در محوطه باغ کتاب و اراضی عباس آباد برقرار 
خواهد بود. محمود بخشی، دبیر هشتمین دوساالنه مجسمه سازی تهران درباره آثاری که 
به این دوساالنه راه یافتند، گفته است: حضور 5۲ اثر که از طریق فراخوان ارسال شدند، 
در دوساالنه قطعی شده و همچنین 1۰۰ اثر به صورت مدعو و پروژه کیوریتوریال قطعی 
شــده که البته تعداد این آثار در حال افزایش است. بخشی با اشاره به برپایی کارگاهی 
برای ساخت آثار دوســاالنه، تصریح کرده است: 15 بهمن ماه کارگاهی در محل های 
تعیین شــده در محوطه بیرونی اراضی عباس آباد برگزار می شود تا هنرمندانی که قرار 
اســت آثارشان را در محل بسازند یا قطعاتی از آن را بسازند، کارشان را آغاز کنند و ما 
نیز امکاناتی را در اختیار آن ها قرار خواهیم داد. گفتنی  است، دبیرخانه دوساالنه از اواخر 
آبان ماه چهار کارگاه آموزشی را با همراهی پژوهشگران، هنرمندان، کیوریتورها، مدیران 
گالری ها، گروه های ویراستاری و با حضور ۴۰ شرکت کننده برگزار کرده است تا گروه های 
مستندنگاری با شرکت در این کارگاه ها برای تهیه گزارش تصویری و نوشتاری، آموزش 

ببینند و به تنظیم دستورعملی برای همکاری هنرمند و گروه مستندنگاری برسند.

درهشتمین دوساالنه 
مجسمه سازی تهران

 حضور ۵۲ اثر 
قطعی شد

هنرهای تجسمی

گزارش خبری

ضرورت توجه ادبیات داستانی به ارائه الگوهای حقیقی در گفت وگو با مهدی کفاش

جامعه برای باور پیروزی به قهرمان نیاز دارد

»محقق« برای نوجوانان شعر  نیمایی می گوید
به  محقق  جــواد  و هنر:  ادب 
 زودی مجموعــه شــعر نیمایی 
برای نوجوانان منتشــر می کند. 
وی گفته اســت:  این مجموعه 
شامل بیش از 3۰ شعر در قالب 
نیمایی برای نوجوانان است که در 

موضوعات مختلفی مانند دفاع مقدس، اجتماعی، طبیعت و عاشقانه سروده 
شده است. گویا تعدادی از این اشعار پیشتر در برخی مطبوعات منتشر 

شده و برخی اشعار نیز کامالً جدید است و جایی منتشر نشده است. 

یک  تریلر دیگر از »شهسواری« در بازار کتاب
مهر: عالقه مندان به خواندن آثار 
محمدحسن شهسواری می توانند 
رمان تازه این نویسنده را بخوانند. 
این رمان »شهریور شعله ور« نام 
دارد و  در قالــب یکی از عناوین 
مجموعه »رمان ژانر« به  تازگی 

توسط انتشارات هیال منتشر و راهی بازار نشر شده است. چاپ مجموعه 
»رمان ژانر« از ســال 9۶ با دبیری شهسواری آغاز شد و »مرداد دیوانه« 

نخستین  عنوان این  مجموعه نیز به قلم وی نوشته شده است.
»شهریور شعله ور« رمانی است که در ژانر تریلر نوشته شده و ادامه ای بر 

کتاب »مرداد دیوانه« است.  

قدیمی ترین کتاب فروشی در دنیا هنوز زنده است
ایبنا: در ایالت پنسیلوانیای آمریکا 
کتاب فروشــی وجود دارد که به 
نوشــته روزنامه گاردین یکی از 
قدیمی ترین و شاید قدیمی ترین 
کتاب فروشی در جهان باشد. این 
کتاب فروشــی به نام »موراوین« 

در ســال 17۴5 تأسیس شده و از آن زمان تنها به فروختن کتاب پرداخته 
است. صاحب این کتاب فروشی در گفت وگو با خبرنگار گاردین در خصوص 
رموز موفقیتش صحبت کرده که شاید بتواند این گفته ها الگوی کتاب فروشان 
سراسر جهان باشد. گیرارد گفته است: یکی از رموز موفقیت من در طول چهار 
قرن خالقیت است و همین نکته موجب شده با وجود فرازونشیب بازار کتاب 
در جهان هنوز هم بتوانم حیات داشته باشم. به اعتقاد او  هر کتاب فروشی باید 
شخصیت خود را در کتاب فروشی حفظ کند و تنها با انتشارات خاصی کار 
کند که می توانند اعتماد مردم را جلب کنند یعنی آثاری که عرضه می کند 
از انتشارات خاصی انتخاب  کند. البته این کتابفروش در کنار کتاب یکسری 

محصوالت دیگر مثل کادوهای کریسمس هم عرضه می کند.
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