
پتک واقعیت
بین همه واکنش هــای این چند روزه به 
ماجــرای غم انگیز هواپیمــای اوکراینی، 
واکنش ســید عــزت اهلل ضرغامی، عضو 
شــوراهای عالی فضای مجازی و انقالب 
فرهنگــی، واکنش جالبی اســت. او در 
توییترش نوشــت: »به دبیر شورای عالی 
امنیت ملی گفتم آیا روز چهارشــنبه یه 
مسلمون نبود به مردم بگه فعالً حادثه مشکوک و مبهمه، صبر کنید تا نتیجه 
بررسی ها روشن بشــه؟ حتماً باید آبروی کارشناسان و رسانه ها یکجا بر باد 

می رفت تا سه روز بعد پتک واقعیت بر سر افکار عمومی کوبیده شود؟«

یک پیشنهاد
پس از اینکه اســتعفا و کنار کشــیدن 
از جشــنواره ها و برنامه هــای هنــری و 
تلویزیونی ُمد شد و برخی از سلبریتی ها 
و غیرســلبریتی ها انگار با هم مســابقه 
گذاشتند، یامین پور در واکنش به مسعود 
کیمیایی که فیلمش را از جشنواره فجر 
بیرون کشــیده بود، نوشــت: »یک آدم 
منقضی شــده در همصدایی با ترامپ گفته برای اعالم اعتراض، فیلمم را از 
جشنواره می کشــم بیرون. تعدادی از داورها هم استعفا کرده اند. ضمن ابراز 
تأسف برای وزارت ارشاد پیشنهاد می دهم هر کسی به این شیوه به جشنواره 

اهانت کرد برای همیشه از شرکت در آن محروم شود«.

توطئه  ناشیانه
میشائیل مک کین، رئیس یک شرکت 
بزرگ کانادایی کــه یکی از کارکنانش 
همســر و فرزندش را در سانحه هوایی 
ســقوط هواپیمای اوکراینی از دســت 
داده، در حســاب توییتــری رســمی 
دولــت  نوشــت:»رهبران  شــرکتش 
آمریکا خود را به هیچ نهادی پاســخگو 
نمی دانند و توطئه ای ناشیانه را برای منحرف کردن توجه )افکار عمومی( 
از مخالفان سیاسی شــان طراحی کرده اند... نتیجه این رفتار ناشــیانه و 
غیرمســئوالنه مرگ 63 کانادایی و از جمله خانواده یکی از همکاران من 
است«. توییت انتقادآمیز مدیر شرکت ماپل لیف فودز در اونتاریوی کانادا 
کــه فقط هزار و 500 دنبال کننده دارد، تا االن بیش از 12هزار بار الیک 

و بازنشر شده است.

اقتدار نظامی کشورمان نشکست
محمد سرشــار، مدیر شبکه تلویزیونی 
کودک، با انتشــار خاطره جالبی درباره 
شــهید همت و مقایســه رفتــار او با 
فرمانــده هوافضای ســپاه، از افزایش 
اقتدار نظامی کشورمان نوشت. سرشار 
در صفحه شخصی اش در توییتر نوشته 
است: »گفتم با این عذرخواهی فرمانده 
ســپاه و چهره خجالت زده اش، اقتدار نظامی کشور شکست. گفت اقتدار 
نظامی کشور از وقتی ایجاد شد که ابراهیم همت، توالت بچه بسیجی های 

لشکرشو شست«.

 کیان راد فضای مجازی این روزها پر شــده از اخبار مربوط به حمله های سایبری. 
چه آن اخباری که می گویند گروهی از هکرهای ناشــناس سایت وزارت ارتباطات را 
هک کرده اند و چه آن هایی که می گویند گروهی از هکرهای احتماالً ایرانی، کنترل 
یکی از سدهای بزرگ آمریکا را در اختیار گرفته اند. بازار این شایعات هم درست پس 
از طرِح احتمال هک شــدن سیستم پدافند هوایی کشورمان، در فضای مجازی داغ 
شد. شایعاتی که ادعا می کنند تأخیر در اعالم وقوع اشتباه انسانی در هدف قرار دادن 
هواپیمای اوکراینی هم با ماجرای حمله ســایبری آمریکا ارتباط دارد. هرچند هنوز 
راســت و دروغ این شایعات  مشخص نشــده و احتماالً باید حاال حاالها برای روشن 
شدن حقیقت منتظر بمانیم، اما برخی از این شایعات آن قدر در فضای مجازی دست 
به دست شــده اند که حتی کارشناس  ها و تحلیلگرهای مطرح دنیا هم درباره آن ها 
نظریه پردازی کرده اند. پس احتماالً زیاد بیراه نیست اگر نگاه کوتاهی داشته باشیم به 
این نظریه پردازی ها و شــایعاتی که با سرعت زیادی در میان کاربران فضای مجازی 

دست به دست می شوند.

  ورود به منطقه نظامی
نخســتین شایعه که همان ســاعات پس از اعالم وقوع اشتباه انسانی در شلیک به 
هواپیمای اوکراینی مطرح شــد، مربوط می شود به ورود هواپیما به منطقه نظامی. 
هرچند این شایعه خیلی دور از ذهن به نظر می رسد، اما کارشناس ها وقوع آن را بعید 
نمی دانند. البته این کارشنا س ها معتقدند این ماجرا مسئوالن را تبرئه نمی کند، چراکه 
هیچ هماهنگی ای میان مسئوالن سازمان هواپیمایی و مسئوالن نظامی وجود نداشته 
است. پایگاه تحلیلی پولیتوس در این زمینه نوشته است: »پس از اصابت موفقیت آمیز 
موشک های ایرانی به پایگاه های آمریکایی در عراق، گزارش هایی مبنی بر اینکه نیروی 
هوایی آمریکا قصد حمله به مراکز راهبردی ایران را دارد به آن ها داده شده بود. درست 
در همان لحظه حساس، یک بوئینگ مسافربری در مجاورت یکی از مراکز مهم نظامی 
سپاه به پرواز درآمد و این تقارن زمانی سرنوشت ساز با »خطای انسانی« ترکیب شد تا 

به طور تصادفی، موشک شلیک شده، هواپیمای مسافربری را به آتش بکشد«.

  واحد 8200
دومین و قوی ترین شــایعه اما مربوط می شــود به هک شــدن سیستم امنیتی 
هواپیمای بوئینگ. بر اســاس این تئوری، در آن ســاعات و به دلیل تهدیدهای 
مداوم ترامپ برای شلیک به 52 نقطه کشور، پدافند دفاعی کشورمان به صورت 
آماده باش کامل درآمده بود. ســامانه دقیقاً همین زمان، یک موشــک کروز را 
در رادار نشــان می دهد و اپراتور مســئول هم بدون تعلل شلیک می کند. خوِد 
سرلشــکر ســالمی، علت این ماجرا را عالوه بر خطای فرد شــلیک کننده، نوع 
حرکت هواپیما و محل اســتقرار ســامانه اعالم کرده که به موشک کروز شبیه 
بوده اســت. شــایعات مجازی اما می گویند پای واحد ۸200 اسرائیل در میان 
اســت. واحد ۸200، بخشی از ســرویس های اطالعاتی رژیم صهیونیستی است 

که پیش از این، توانســته بود از طریق یک حمله ســایبری برای مدتی کنترل 
سانتریفیوژهای هسته ای ایران را در اختیار بگیرد. این گروه اطالعاتی یک بار هم 
در ســال 201۸ یک هواپیمای شناسایی روسی را در آسمان سوریه هک کرده 
بود که منجر به ســقوط این هواپیما شــده بود. دقیقاً از همان زمان هم بود که 
رســانه های روسی اعالم کردند تقریباً تمام تراشه های مورداستفاده فناوری های 
نظامی ســایبری در سراسر جهان درخطر نفوذ هســتند، چراکه این تراشه ها با 
اســتفاده از فناوری آمریکایی ساخته شــده اند و اطالعات آن ها در دست دولت 
آمریکاســت. هرچند روسیه و چین پس از ماجرای ســقوط هواپیمای روسی، 
پروژه اصالح زیرســاخت های سایبری خودشــان را برای دفاع از امنیت ملی، به 
شکل فوری آغاز کردند اما هنوز نتوانسته اند تراشه های آمریکایی را از مدار خارج 
کنند. به همین خاطر است که تحلیلگرها می گویند باتوجه به استفاده از همین 
تراشه ها در سیستم امنیتی بوئینگ، احتمال جنگ الکترونیک و حمله سایبری، 

برخالف تصور خیلی ها اصاًل بعید نیست.
اما اگر برایتان ســؤال شــده که چطور این اتفاق افتاده، بد نیست نظر کارشناسان 
مرکزی “Veteranstoday” را بخوانید که معتقدند هکرهای اســرائیلی سیستم 
راداری هواپیما را هک کرده اند: »واحد ۸200 اســرائیل در از کار افتادن سیســتم 
هواپیمای پرواز PS752 درگیر بوده، چراکه این حمله سایبری تروریستی اسرائیلی 
بود و هکرهای اسرائیلی با تغییر در کد شناسایی هواپیما و تعویض جای »دوست و 
دشــمن« هواپیمای اوکراینی را به عنوان موشک کروز و »دشمن« تعریف کردند که 

همین منجر به پرتاب موشک سیستم پدافند هوایی ایران شد«.

 جنگ »سوتر«
ســومین تئوری مجازی معتقد است کار، کار آمریکایی هاست. بر اساس این نظریه، 
هکرهای آمریکایی توانسته اند سیستم دفاع هوایی و موشکی کشورمان را هک کنند. 
سامانه جنگ الکترونیک سوتر، نوعی سیستم جنگ الکترونیک است که هدفش فریب 
سیســتم های دفاع هوایی و موشکی حریف است. کارکرد این سامانه به این صورت 
است که با ارسال امواج الکترونیکی و الکترومغناطیسی به سیستم های دفاع هوایی و 
موشکی و نفوذ در رایانه آن ها و یا شبکه یکپارچه پدافندی، ضمن ایجاد اختالل در 
فرایند کارکرد آن ها، پالس ها و داده های غلط برایشان ارسال می کند. البته کارشناس ها 
باتوجه به بومی بودن سیستم موشکی کشورمان و دیگر اطالعات نظامی و امنیتی، این 

نظریه را سفت و محکم تأیید نکرده اند.

  منتظر بمانیم
با وجود این نظریه ها و شــایعات مجازی امــا همچنان باید منتظر بمانیم تا ابعاد 
پنهان ماجرا توســط کارشناس ها بررسی شــود. روند بررسی هم برخالف تصور 
خیلی هایمان، فرایند بســیار زمانبری است و احتماالً باورتان نمی شود اگر بگوییم 
باوجــود اعتراض های مردمی و موجی که رســانه های آن طرف آبی درباره تأخیر 
ســه روزه در اعالم وقوع اشتباه انسانی در این ماجرا راه انداخته اند، ایران زودتر از 
تمام کشــورهایی که در طول تاریخ به اشتباه یک هواپیمای مسافربری را هدف 
قرار داده اند، به اشــتباهش اعتراف کرده اســت و باقی کشورها تا مدت ها پس از 
حادثه و تا روشــن شدن تمام زوایای پنهان، منتظر مانده اند و پس از آن ماجرا را 
رسانه ای کرده اند. برای نمونه شوروی زمانی که به اشتباه یک هواپیمای مسافربری 
را هدف قرار داد، تا 10 ســال زیر بار مســئولیت آن نرفت! روســیه  هم پس از 
شــلیک به هواپیمای مالزی، حدود دو ماه ماجرا را از رســانه ها مخفی کرد. حتی 
خود اوکراینی ها که به اشــتباه یک هواپیمای روســی را در سال 2001 زمینگیر 
کرده بودند، هشــت روز پس از وقوع حادثه به اشتباهشــان اعتــراف کردند. نه 
اینکه بخواهیم با این حرف ها مسئوالن را از اشتباه هایی که منجر به وقوع چنین 
فاجعه ای شــد، تبرئه کنیم اما احتماالً باید برای قضاوت عادالنه، چندین هفته و 
یا حتی چندین مــاه منتظر بمانیم، بدون اینکه زبانــم الل تحت تأثیر تبلیغات 
رسانه ای، خودمان را بیندازیم به دامن جریان هایی که به همه چیز فکر می کنند، 

به جز جوان های از دست رفته و خانواده های داغدار.

»هنوز«ها هستند هنوز
رقیه توسلی: روی پل عابر ایستاده ام تا »آفرینش« بیاید. محل قرارمان 
را این بار الکچری انتخاب کرده ایم. گفتیم شاید زندگی تازه چیزی نباشد 

جز همین تغییر رویه های کوچک.
تکاپوی شهر از این باال، قشنگ و کامل به نظر می رسد چون چیز پنهانی 
وجود ندارد و هرچه هســت به شدت عیان اســت. آفتاب مهربان دی ماه 

می تابد اما آن قدرها جان ندارد که زمین را گرم کند. 
10 دقیقه از وقت قرار می گذرد. زنگ نمی زنم. به جایش عکاسی می کنم 

و پناه می برم به فکرهای نو.
زمزمه می کنم با خودم یعنی چند نفر توی دنیا هستند که کلمه »هنوز« 
را آن جور که من دوســت دارم، دوســت می دارند...؟ مثل من و »خانوم 

سمیع زادگان«.
و همان طــور که زاویــه دوربین را می چرخانم تا روی تاکســی های زرد 
فوکوس کنم، می گویم هنوز کشــته مرده ویتامین A کدوتنبل و کاهو ام. 
هنوز می پســندم ســرم کاله برود، اما پررنگ ترین چای سینی مال من 
باشــد. وقت خرید گلــدان جدید، قند توی دلم آب می شــود و هنوز از 

خوشحالی غش می کنم اگر کتابی از نویسنده موردعالقه ام کادو بگیرم.
هنوز همان دختربچه ام که با »آقاجان«ش ســوار اتوبوس می شود و غرق 
این ماشین ســاده بی ادعاســت. همان که خودکارهای طرحدار انتخاب 
می کند و نمی گوید حاال که در آســتانه میانسالی ام باید مقید به هزار تا 

نباید بی اساس باشم.
هنوز ویار دیدن گذشــته را دارم. نمی شود سروقت عکس ها و پیام های 
گذشــته نروم و کیف نکنم و بُغضی نشوم. هنوز به تلویزیون نه می گویم 
و خاطرخواه کتابم. برای قشــنگ تر شدن بعدازظهر از گزینه ُسر خوردن 
ســمت فر اســتفاده می کنم تا کاِم خانه با تخم مرغ و شکر و آرد و کنجد 

و گردو شیرین شود.
من تماشــای ُچرت زدن آدم ها را دوست دارم. توی دفتری که باز است 
روی ِدراور هنوز پاره ای از روز و شــبم را می نویســم. هنوز وقتی شــاد 
نیستم، عوِد یاس روشن می کنم و زنگ می زنم به »عزیز«. هنوز »یا ارحم 
الراحمین« ذکر اثرگذاری اســت که آویزان می شوم از آن... و هنوز همان 

آدمی ام که با تأخیر و کنسل قرارها ذره ای به تریج قبایم برنمی خورد.
روی هنوزهــا و روی درختان بی برگ و النــه خالی کالغ زوم کرده ام که 
کســی از پشت ســر، دوربینم را می قاپد. می خندم. 20 تا کلیک می کند 
رویــم تا دیر آمدنش را ماســتمالی کند. موفق می شــود آفرینش، چون 
 نــه من و نه هیــچ عمه دیگری هنــوز به دنیا نیامده که بدجور عاشــق 

نباشد.
بعدالتحریر: خانوم ســمیع زادگان! من هم مثل شما »هنوز خواب شب 
را دوست ندارم، دوستی با اعداد را هم، برایم مهم نیست چند هفته دیگر 

50 ساله می شوم.
هنوز هم شیفته کلمه »امروز«م.

هنوز منتظرم اتفاقات خوب بیفتد«.

 مجازآباد
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در اختتامیه جشنواره فیلم عمار مشهد عنوان شد

از تاریخ فرهنگی انقالب اسالمی غفلت شده است

با موهای احمق!
قدس زندگی: مانده ایم که االن نگران شوخی کردن کاربران فضای مجازی با 
زبان فارسی باشیم یا اینکه قند توی دلمان آب شود که این »قند پارسی« دارد 
بعد از بنگاله، به ینگه دنیا می رود و مقام های آمریکایی و چه بسا برخی کاربران 
آمریکایی و اروپایی دارند با زبان فارســی توییت می کنند؟ البته »ترامپ« که 
نخســتین بارش نیست در توییتر، فارسی بلغور می کند؛ چون سال پیش هم 
یکی دو بار، به فارسی هذیان گفته بود. اما تفاوت فارسی بلغور کردن امسالش 
در توییتر این اســت که این بار، کاربران آمریکایی و حتی برخی شخصیت ها 
ســعی کرده اند به فارسی جواب ترامپ را در توییتر بدهند. نکته نگران کننده 
هم همینجاســت که به جز چند نفر که انگار حسابی با زبان شیرین ما آشنا 
بوده و حتی از ضرب المثل هایی هم در پاســخ به ترامپ اســتفاده کرده اند، 
بقیه کاربران به مترجم گوگل متوســل شده اند و نتیجه کارشان شاهکارهای 
خنده داری از کار در آمده است! این وسط البته، مثل همیشه شوخی هموطنان 
فارســی زبان هم با پدیده »توییت فارسی« ادامه دارد. شما هم در ادامه، اول 
پست چند روز پیش ترامپ را بخوانید، بعد چند نمونه از پاسخ هایی که خود 
آمریکایی ها به زبان فارسی و با استفاده از مترجم گوگل داده اند و در پایان هم 
شــوخی های هموطنان را با فارسی نویسی رایج در توییتر بخوانید: »به مردم 
شجاع و رنج کشیده ایران: من از ابتدای دوره ریاست جمهوریم با شما ایستاده ام 
و دولت من همچنان با شــما خواهد ایســتاد. ما اعتراضات شما را از نزدیک 
دنبال می کنیم. شجاعت شما الهام بخش است...آره جون عمه ات... بله هر که از 
ننه اش قهر کرده توییت فارسی می زنه... رئیس جمهور گریه می کند، استیضاح 
شده برای ترساندن زندگی یک نارنگی فلورسنت، استیضاح شده برای سرقت 
زندگی، با موهای احمق... این زباله ترجمه شده  google باید متوقف شود. 
انجام این کار شما را باورپذیرتر نمی کند و ایرانیان، آمریکایی ها و کل جهان شما 
را می خندند...)از زبان ترامپ و به طعنه( مردم ایران لطفاً از این واقعیت غافل 
شوید که من یک ممنوعیت مسافرت برای شما ایجاد کردم و تهدید کرده ام 
ســایت های فرهنگی شما را بمباران می کنم... درسته نمی تونیم زبون رسمی 
دنیا رو عوض کنیم ولی زبون رســمی دعوا االن زبون فارسیه... بچه ها بی خود 
آیلتس مایلتس نگیرین، اینا همه شون فارسی بلدن و ادا در میارن... ترامپ با 
همه ترامپ گریش، فارسی رو با فونت فارسی می نویسه بعد یه سری، کلمه های 
فارسی رو فینگلیش مینویسن... اینا که همه شون فارسی حرف می زنن بعد از 
ما مدرک زبان می خوان... دنیای عجیبی شده، این آمریکایی ها به زبون فارسی 

سر ترامپ با هم دعوا می کنن...«.

حرف و حدیث های فضای مجازی درباره اشتباه پدافندی ایران

پای جنگ الکترونیک در میان است؟
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روایت مجازی

آقای وزیر، مشهد جزئی از ایران نیست؟

» شهرخودرو« قربانی فوتبال دولتی
12 1010

پس از سه سال حضورم در ایران کار بزرگی کردیم

 کوالکوویچ: زمان زیادی
تا المپیک نداریم 

وحید جلیلی:

 ذات سینما 
سیاسی و رسانه ای است

نورافکن،کاپیتان تیم ملی امید در گفت و گو با قدس:

 برای صعود
نا امید نیستیم
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ورزشـــی
11

            سه شنبه 24 دی 1398
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جواد رستم زاده: در تمام ســال های کار در رسانه های 
ورزشی همیشه با خودم جنگیده ام که در فوتبال ایران، 
ما و هواداران اصاًل سرکار نیستیم. با خودم جنگیده ام که 
فوتبال واقعاً در مســتطیل سبز نتایجش معلوم می شود. 
اما هر چه می گذرد بیشــتر به این نتیجه می رسم که ما 
تنها و تنها تماشاگر نمایشی هســتیم که دیگران بیرون 
از مستطیل ســبز آن را طراحی و هدایت می کنند. این 
یعنی تمام آن شعارها، گریه ها، شادی ها،غصه ها، بغض ها 
و حتی فحش ها باد هواست و ما سال هاست آب در هاون 
می کوبیم که  فالن تیم دربی را برد و فالن تیم قهرمان شد 

و سرما بی کاله ماند.
این روزها وزیر ورزش عماًل آســتین بــاال زده و کمر به 
اثبات این بدبینی های لعنتی بســته اســت. در ماجرای 
استقالل و اســترا ماچونی کار را تا وزیر و سفیر و رئیس 
بانک مرکزی پیش بردند و حتی تحریم ها را دور زدند. در 
ماجرای پرسپولیس هم تیم یک شهر و استان را به ورطه 
نابودی بردند تا پرسپولیس به سامان برسد. بدتر اینکه در 
مورد یحیی گفته می شود نه یک وزیر که دو وزیر کابینه 
شــهر خودرو را محاصره کردند تا فرمانده اش را تحویل 
پرسپولیس دهد. وزیر اولی طبیعتاً وزیر ورزش است که 
این خبر تأیید هم شــد اما وزیر دوم وزیر صنعت و معدن 
بوده که از سوی منابع غیر رسمی سفارشات وی به مالک 

باشگاه صنعتی تأیید شد.
طعنه آمیز اینکه درست یک هفته مانده به بازی پلی آف 
تیم شهرخودرو در آسیا سرمربی این تیم را با چماق و هویج 
از این باشــگاه جدا می کنند و دم از تدبیر و امید و عدالت 
اجتماعی می زنند. آیا خون استقاللی ها و پرسپولیسی ها 
بــرای وزارت ورزش رنگین تر از خون مشهدی هاســت 
که با هزار خون دل تیمشــان را به آســیا رساندند؟ مگر 

»شهرخودرو« نماینده همین مرز و بوم نیست؟ 
مگر موفقیت »شــهرخودرو« تعداد سهمیه های ایران در 
مراحل باالتر جام باشگاه های آسیا را افزایش نمی دهد؟ 
مگر همین تیم هزاران هزار جــوان را در روزهای تعطیل 
و حتی وسط هفته به استادیوم شهر مشهد نمی کشاند؟ 
وزرای نازنین، مگر مشهد و استان خراسان رضوی تکه ای 
از ایران نیست که احساسات مردمش و سرنوشت جوانانش 

برای شما محلی از اعراب ندارد؟
کاش برای اینکه خیال همه راحت شود اسم وزارت ورزش 
و جوانان را بگذارند »وزارت استقالل و پرسپولیس« تا همه 
تیم های شهرستانی باورکنند که در لیگ برتر باید برای 
قهرمانی از سد وزارت بگذرند نه از سد رقبای درون زمین.

متأســفانه باید با تمام خوشــبینی مان قبول کنیم که 

فوتبال دولتی نتایجش درون اتاق هــای وزارت تعیین 
می شــود و بخش خصوصی و مردم سایر شــهرها تنها 
عروسک خیمه شب بازی هستند که باید برای گرم شدن 
سر پایتخت نشینان و شادی هواداران دو سوگلی تهران 
هر فصل قربانی شوند.در این بین نجیب تر از مردم مشهد 
پیدا نکرده اند. ورزش این شهر نه تنها مثل اصفهانی ها و 
تبریزی ها از صنایعی که در این استان آب و هوا و محیط 
زیست را آلوده می کنند بهره ای در ورزش نمی برند که 
سال هاســت با بخش خصوصی به جنگ غول تیم های 

دولتی  می روند و هنوز سراپا مانده اند.
 اتفاقی که امروز برای شــهرخودرو در آستانه بازی های 
آسیایی افتاد احتماالً برگ زرینی خواهد بود بر کارنامه 
وزارتی که نتوانســت در دیپلماســی ورزشــی خوب 
عمل کنــد و تیم های ملــی اش دچار هزاران مشــکل 
شــد، میلیاردها تومان ســرمایه بیت المال را هزینه بی 
تدبیری ها در قراردادهای ســرمربیان خارجی کرد و در 
ورزش همگانی و خصوصی سازی ورزش نمره مردودی 
گرفت. راســتی اســتیضاح را برای چه زمانی در قانون 

تعریف و گنجانده اند؟ 

آقای وزیر، مشهد جزئی از ایران نیست؟

»شهرخودرو« قربانی فوتبال دولتی

بازیکن خارجی استقالل وارد تهران شد
ورزش: هافبک خارجی مد نظر اســتقالل به منظور حضور در تست های پزشکی 
اســتقالل وارد تهران شــد. »برنی ایبینی« هافبک مهاجم ۲۷ ســاله نیجریه ای-

استرالیایی مد نظر باشگاه استقالل، وارد تهران شد.
این بازیکن قرار است در صورت موفقیت در تست های پزشکی به تیم استقالل اضافه 
شود.ایبینی که سابقه حضور در تیم ملی اســترالیا را هم دارد در تیم های االمارات 
امارات، جونبوک موتورز کره جنوبی، ونکوور وایت کپس کانادا، ســیدنی اف.سی 

استرالیا، بروژ بلژیک و … بازی کرده است.

گواردیوال: آنری به شکسته شدن رکوردش افتخار می کند!
ورزش: سرمربی منچسترسیتی پس از برتری پرگل تیمش چاره ای غیر از تحسین 
ستاره رکوردشــکن آرژانتینی اش نداشــت. پپ گواردیوال می گوید: »آگوئرو  یک 
اسطوره نام دارد. تیری آنری یکی از بهترین بازیکنانی است که تاکنون در لیگ برتر 
بازی کرده و افتخار خواهد کرد که سرخیو رکورد گلزنی او را شکسته. زدن این تعداد 
گل، یعنی شما سال های زیاد در اوج کار کرده اید.سرخیو سال های زیاد باثبات بوده و 
ما به او افتخار می کنیم.نمی توانید بدون عشق به فوتبال به چنین دستاوردی برسید. 

در جدول دوم هستیم و مدتی بود در این جایگاه نبودیم.

اینیستا: وضعیت بارسلونا کمی زشت شده است
ورزش: کاپیتان سابق بارسلونا اعتراف کرد که اوضاع این تیم در فصل جاری چندان 
جالب نیست اما بر لزوم احترام گذاشتن به سرمربی تیم تأکید کرد. آندرس اینیستا 
می گوید: »اوضاع بارسا کمی زشت شده است. شما باید برای سرمربی فعلی تیم تان 
احترام قائل باشید. وضعیت تیم به گونه ای است که می تواند ضربات بزرگی به آن بزند. 
اوضاع والورده هم آشفته است. امیدوارم که وضعیت بارسلونا خیلی زود روبراه شود، 
چون وضعیت اخیر این تیم نه برای ســرمربی، نه برای بازیکنان و نه برای هواداران 

مطلوب نبوده است.

سوارز ۴ ماه خانه نشین شد
ورزش: باشگاه بارسلونا یکشنبه شب با انتشــار بیانیه ای اعالم کرد؛ زانوی راست 
لوئیس ســوارز امروز توســط دکتر رامون کوگات مورد عمل جراحی قرار گرفت و 
صدمه وارده به مینیسک خارجی زانوی این بازیکن برطرف شده است. بر اساس اعالم 
باشگاه بارسلونا، این مهاجم اروگوئه ای در حدود 4 ماه به دور از میادین خواهد بود. 

سوارز 3۲ ساله که چند هفته ای بود با این مشکل دســت و پنجه نرم می کرد، این 
فصل در آمادگی باالیی به سر می برد و در ۲3 بازی، آمار 14 گل زده و 11 پاس گل را 

به نام خود ثبت کرده است.

ورزش: ایگور کوالکوویچ که تیمش توانست با شکست چین 
در دیدار نهایی تورنمنت انتخابی المپیک، تنها ســهمیه 
آسیا برای حضور در توکیو ۲۰۲۰ را کسب کند، پس از این 
پیروزی بزرگ گفت: احساس فوق العاده خوبی دارم و پس 
از سه سال بودن در ایران و کار کردن در تیم ملی، در نهایت 

کار بزرگی انجام دادیم و به المپیک ۲۰۲۰ صعود کردیم.

مشکالت متعدد
وی با بیان اینکه المپیک، برای همه ورزشــکاران و همه 
کســانی که والیبال را دنبال می کنند، بزرگ ترین رویداد 
ورزشی جهان است، عنوان کرد: کسب سهمیه المپیک، 
هدف بزرگی برای همه مردم ایران بود و به همین دلیل، 
خیلی خوشحالم. ما کارمان را به بهترین شکل ممکن انجام 
دادیم، در حالی که مشکالت متعدد بسیاری داشتیم که 

تاکنون خیلی درباره این مشکالت صحبت نکردیم.

 موسیقی چینی
کوالکوویچ با تأکید بر اینکه می دانستیم کسب سهمیه کار 
بسیار سختی است گفت: از صمیم قلب از نشستن روی 
نیمکت تیم ملی والیبال ایران خوشحالم و از تمام دقایق 
بازی با چین  لذت بردم. بازی فینال با چین برایم مثل یک 
موسیقی زیبا بود؛ هر چند ممکن است که خیلی آسان به 
نظر برسد، اما تیم ایران بازی خیلی خوبی انجام داد و نمایش 

ما در سطح بسیار باالیی بود.

کار بزرگ ورزش ایران
وی با بیان اینکه این ذات ورزش و بخشی از کار ماست گفت: 
حاال همه ما خوشحال هستیم و به همین دلیل می توانم 
بگویم که کار بزرگی برای کشــور ایران، ورزش ایران و به 
خصوص والیبال انجام دادیم.کوالکوویچ درباره برنامه هایش 
برای آماده سازی تیم ملی برای حضور شایسته در بازی های 
المپیک گفت: بازی های المپیک به زودی شروع خواهد 
شد. شاید همه فکر کنند که زمان زیادی داریم، اما این گونه 
نیســت؛ زیرا قبل از بازی های المپیک، فصل جدید لیگ 
ملت ها را خواهیم داشت و پس از آن زمان کوتاهی تا شروع 

المپیک داریم.

2 هدف 
وی ادامه داد: من برای اهداف تیم ملی والیبال در ســال 
آینده باید جلســه ای با دکتر داورزنی رئیس فدراسیون 
والیبال ایران داشته باشم، چون در مسابقات آینده نمی توان 
همزمان دو هدف بزرگ داشته باشیم و هم نتیجه خوب 
در لیگ ملت ها را بخواهیم و هــم موفقیت در بازی های 
المپیک. ما آماده ســازی خوبی برای المپیک نیاز داریم و 

به یقین برنامه ریزی خوبی نیز در این زمینه خواهیم کرد. 
امیدوارم وضعیت و شرایط آماده سازی تیم ایران همچون 

گذشته خوب باشد.
وی با بیان اینکه مردم می توانند نســبت به عملکرد من 
اعتراض داشته باشند، اما باید به این بازیکنان و تالشی که 
انجام می دهند احتــرام بگذارید گفت: این بازیکنان کلی 
از وقت خود را برای والیبال صرف می کنند. بســیاری از 
اوقات فراغت و ایامی که می توانند با دوستان و یا خانواده 
خود باشند را از دســت می دهند، فقط و فقط برای اینکه 
به بهترین شکل برای تیم ملی ایران بازی کنند. مردم باید 
به این بازیکنان افتخار کنند چون ســزاوار و شایسته این 

موضوع هستند.

جدایی سه ملی پوش
تیم ملی والیبال با اتوبوس جیانگمن را به سمت شهر شنزن 
ترک کرد، اما سه ملی پوش لژیونر کشورمان از تیم ملی جدا 
شدند.براین اساس سعید معروف کاپیتان تیم ملی برای 
همراهی باشگاه خود راهی پکن شد و میالد عبادی پور و 
سیدمحمد موسوی با پرواز مستقیم راهی لهستان شدند.

سایر ملی پوشان کشــورمان به همراه کادر فنی، به ایران 
بازگشتند.

رقبای والیبال ایران در المپیک مشخص شدند
به نقل از ســایت ایتالیایی Volleyball.it، با مشخص 
شدن 1۲ تیم صعود کننده به رقابت های والیبال بازی های 
المپیک ۲۰۲۰ توکیو، گروه بندی این مسابقات نیز اعالم 

شد.
به این ترتیب گروه بندی بازی هــای والیبال در المپیک 

۲۰۲۰ توکیو به شرح زیر اعالم شد:
A گروه 

1- ژاپن
۲- لهستان

3- ایتالیا
4- کانادا
۵- ایران

۶- ونزوئال

طبق برنامه اعالم شده، چهار تیم برتر  نخست گروه به دور 
بعد این رقابت ها راه پیدا می کنند و به صورت ضربدری با 

چهار تیم برتر گروه دیگر دیدار می کنند.
 به  این ترتیب تیم نخست گروه A با تیم چهارم گروه B، تیم 
دوم گروه A با تیم سوم گروه B، تیم سوم  گروه A با تیم دوم  
گروه B و تیم چهارم  گروه A با تیم نخست گروه B دیدار 

خواهند کرد.

امیرمحمد سلطان پور: در ابتدای فصل ابهامات زیادی 
پیرامــون تیبو کورتــوآ و توانایی های او در بســته نگه 
داشــتن دروازه رئال مادرید مطرح بود؛ و حتی در چند 
بازی آلفونســه آرئوال به جای او در ترکیب قرار گرفت. 
اما حاال که به نیم فصل رســیدیم ملی پوش بلژیکی به 
عنصری جدایی ناپذیر در تیم روی فرم رئال بدل شــده 
و بیشتر از هر کسی الیق باال بردن سوپر جام اسپانیا در 

روز یکشنبه بود.

   فرصتی برای انتقام از تیم سابق
سیوهای فوق العاده کورتوآ در دیدار مقابل اتلتیکومادرید 
در طول 1۲۰ دقیقه سبب شد که نتیجه بدون گل باقی 
بماند و در ضربات پنالتی هم توپ توماس پارتی را گرفت 
تا سپیدپوشان با برتری 4بر یک در این ضیافت قهرمان 
سوپرجام شوند. این پنجمین دیدار فینالی بود که رئال 
و اتلتیکو برگزار می کردند که همه آن ها به وقت اضافه 

رفته است.
 فینال جام حذفی ۲۰13، فینال لیگ قهرمانان اروپا در 
۲۰14 و ۲۰1۶ و ســوپرجام اروپای فصل گذشته همه 
نیازمند 3۰ دقیقه اضافه بازی کردن دو تیم بود و برخی از 

آن ها نیز به ضربات پنالتی کشیده شد.
 در این بازی نیز کورتــوآ و رقیبش درون دروازه اتلتیکو 
یعنی جان اوبالک حرف های زیادی برای گفتن داشتند 

و هر دو غیر قابل شکست به نظر می رسیدند.
 اوبالک سال هاســت که چنین عملکردی را از خود به 
نمایش می گذارد اما این بازی مقابل تیم سابقش فرصت 
مناسبی برای کورتوآ بود تا نشان دهد هنوز جزو بهترین 
دروازه بان های جهان است. آخرین باری که کورتوآ در 
مقابل اتلتیکو در متروپولیتانو به میدان رفت به شــدت 
توسط هواداران روخی بالنکو هو شد؛ هوادارانی که پالک 
یادبود حضور او در این تیم بیرون ورزشگاه را از بین برده 
و به جایش زباله و اسباب بازی موش قرار داده بودند! در 
بازی قبل از آن نیز به سمت او در درون زمین عروسک 
موش پرت کردند؛ پس نقش ویژه ای که در بازی یکشنبه 
برای شکســت اتلتیکو بازی کرد مســلماً برای کورتوآ 

شیرین است.

   اوج گیری همزمان کورتوآ و رئال
نکته جالب در مورد اوج گیری دوباره کورتوآ همزمانی آن 
با اوج گیری مجدد رئال مادرید است. پس از فاجعه فصل 
گذشته، باال بردن این جام که البته حرف و حدیث های 

زیادی پیرامون آن به دلیل برگزار شدن در عربستان 
داشت، و البته این حقیقت که رئال بدون قهرمانی 

در جام حذفی و اللیگا در فصل گذشته موفق 
شده ســوپرجام را باالی ســر ببرد برای 

کهکشانی ها بسیار روحیه بخش بود.
 این قهرمانی ســبب شــد بســیاری از 
شکست های گذشته رئال فراموش شود 

و وقتی آن ها به چیزی که عاشق آن هستند 
یعنی پیروزی در وقتی که بارسلونا از آن دور 

می شود می رسند همیشــه لذتبخش تر است. 
مســلماً کورتوآ نیز مشــغول انجام کاری است که 

عاشقش است یعنی کلین شــیت! مادرید در 19 بازی 
ابتدایی این فصل فقط 1۲ گل دریافت کرده که بهترین 
آمار این تیم از 198۷/88 اســت. کورتوآ این فصل 1۲ 

کلین شیت در ۲3 بازی داشته و در اوج قرار دارد.

   لیاقت تعریف از خود را داری!
نیمه نخســت بازی رئال اتلتیکو در فینال ســوپرجام 
پر از تنش و اشــتباه و دنبال می شــد و هیچ کدام از دو 
تیم نمی توانســتند نبض بازی را به دست بگیرند. رئال 

در مجموع ســرتر به نظر می رســید اما این اتلتیکو بود 
که بهترین بخت مســابقه را رقم زد. جایی که با اشتباه 
مهلک سرخیو راموس نزدیک بود ژائو فلیکس را صاحب 
موقعیت طالیی کند اما او موقعیت را از دست داد. زیدان 
برای ترکیب این بازی به سراغ همان بازیکنانی رفت که 
در بازی مقابل والنسیا به میدان فرستاده بود اما مسلماً 
اتلتیکو همیشه رقیبی سرسخت تر برای رئال بوده است. 
در آغاز نیمــه دوم فده والورده کــه در محوطه جریمه 
اتلتیکو آزاد گذاشته شــده بود می توانست رئال را پیش 

بیندازد اما به شکلی عجیب موقعیت را از دست داد.
 او شــب بدی را پشت سر گذاشــت و در آخرین دقایق 
وقت های اضافه به خاطر خطا روی آلورارو موراتا از زمین 
اخراج شد. رئال باز هم موقعیت های خوبی بدست آورد 
اما مهاجمی که کار را تمام کند نداشــتند. لوکا یوویچ 
خرید تابستانی رئال نتوانســت از غیبت بنزما استفاده 
کند و با اینکه در نیمه دوم بهتر شد اما نشان داد هنوز راه 
درازی در پیش دارد تا رقم ۶۰ میلیون یورویی که برایش 

پرداخت شده را به عنوان خریدی خوب جلوه دهد.
کورتوآ هم در ادامه و به خصوص در وقت های تلف شده 
چند سیو عالی داشت و در مصاحبه پس از بازی به تعریف 
و تمجید از این ســیوها پرداخت. پس از آن که از سیبل 
انتقادات به قهرمان تیمش تبدیل شده باید به او حق داد 
که اندکی از خود تعریف کند. حاال که این مرد بلژیکی به 
اوج برگشته و دروازه رئال امن تر از همیشه است؛ در نیم 
فصل دوم هواداران رئال می توانند منتظر جام هایی حتی 

بزرگ تر از سوپر جام باشند.

پس از سه سال حضورم در ایران کار بزرگی کردیم

کوالکوویچ: زمان زیادی تا المپیک نداریم 
قهرمانی در سوپر جام اسپانیا با نقش ویژه کورتوآ

دروازه کهکشان امن تر از همیشه
ضد  حمله

شهر خودرو با سرآسیایی در آسیا؟
ورزش: با جدایی یحیــی گل محمدی از شــهرخودرو مدیران این تیم 
مشهدی بالفاصله گزینه های جایگزینی او را انتخاب کردند. جواد طاری 
بخش سخنگوی باشگاه شــهرخودرو دراین باره گفت: هیئت مدیره سه 
گزینه، یک مربی پرتغالی، دوم علیرضامنصوریان و سوم مجتبی سرآسیایی 
را برای سرمربیگری شهرخودرو در نظر گرفته بود که در نهایت سرآسیایی  
به عنوان سر مربی انتخاب شد تا در لیگ قهرمانان آسیا با هدایت وی  بازی 

کنیم.

جریمه یک میلیونی نکونام با شکایت 
پرسپولیس

ورزش: با توجه به شکایت باشگاه پرسپولیس از جواد نکونام، سرمربی تیم 
فوالد خوزستان مبنی بر مصاحبه وی با یکی از برنامه های تلویزیونی پس از 
دیدار برابر پرسپولیس تهران که از نظر این باشگاه جمالت نکونام به خصوص 
در استعمال کلمه ناحق را به نوعی نشر اکاذیب قلمداد کرده است، اعضای 
کمیته انضباطی پس از استماع استدالالت نماینده شاکی و دفاعیات نکونام 
و همچنین بازبینی فیلم، اعالم کرد مصاحبه سرمربی تیم فوالد خوزستان 
را مصداق نشر اکاذیب دانسته و او مبلغ 1۰ میلیون ریال جریمه نقدی به 

خاطر نشر اکاذیب شد.

اوساگونا رسماً پرسپولیسی شد
ورزش:کریســتین اوســاگونا، مهاجم نیجریه ای پیشــین ذوب آهن 
دیروزپس از چندین ساعت مذاکره با محمدحسن انصاری فرد، مدیرعامل 
باشگاه پرســپولیس با عقد قراردادی به این تیم پیوست. براساس این 
گزارش، اوساگونا که پیش از این سابقه بازی در ذوب آهن اصفهان را در 
کارنامه داشته است به زودی در تمرینات تیم پرسپولیس حاضر خواهد 

شد تا زیر نظر مربیان تمرینات خود را آغاز کند.

احمدزاده در راه تراکتور
ورزش: فرشاد احمدزاده، هافبک تیم فوتبال پرسپولیس قرارداد خود را 
با این باشگاه فسخ کرد و رسماً  از جمع سرخپوشان جدا شد. مقصد بعدی 

این بازیکن احتماالً تراکتور سازی خواهد بود.

رمضانی سرپرست استقالل شد
ورزش: سرپرست و معاون اقتصادی تیم فوتبال استقالل معرفی شدند. 
به نقل از باشگاه استقالل، با حکم اسماعیل خلیل زاده، سعید رمضانی 
به عنوان سرپرست تیم فوتبال اســتقالل معرفی شد.همچنین ستار 
همدانی پیشکسوت باشگاه استقالل به سمت معاون اقتصادی باشگاه 

استقالل منصوب شد.

عالیشاه برگشت
ورزش:هافبک تیم فوتبال پرسپولیس که سرمربی پیشین سرخپوشان 
خواهان جدایی وی بود با توجه به نظر یحیی گل محمدی، به همکاری 
خود با پرســپولیس ادامه خواهد داد.به نقل از ســایت رسمی باشگاه 
پرسپولیس، امید عالیشاه هر چند در تمرین دیروز سرخپوشان حاضر 

نبود ولی با معرفی سرمربی جدید در تمرین حضور پیدا می کند.
وی که با توجه به نظر گابریل کالدرون در فهرســت خروج از تیم بود، با 
نظر سرمربی جدید پرســپولیس، در نیم فصل دوم با پرسپولیس ادامه 

کار خواهد داد.

تبریزی و آقاخان رفتند
ورزش:مرتضی تبریزی پس از حضور در باشگاه استقالل قرارداد خود 
را با آبی پوشان فسخ کرد. مرتضی آقاخان که سابقه حضور در تیم های 
پیکان و استقالل تهران را در کارنامه خود دارد با قراردادی تا پایان فصل 

به سایپا پیوست.

کریم کنار یحیی
ورزش: گل محمدی برای ترکیب دستیاران خود عالوه بر تأکید بر حفظ 
کریم باقری از باشگاه خواسته مقدمات حضور داود فنایی به عنوان مربی 
گلرها، حمید مطهری به عنوان دســتیار و احتماالً محمد عسگری به 

عنوان آنالیزور را فراهم کند.

منهای فوتبال

جام حذفی ایتالیا
اینتر - کالیاری

    چهارشنبه 25 دی - 23:15 زنده از شبکه سه

قهرمانی زیر 23 سال آسیا
امید ایران - امید چین

     چهارشنبه 25 دی - 13:۴5 زنده از شبکه سه

جام حذفی ایتالیا
ناپولی - پروجا

 سهشنبه 2۴ دی -  17:30 زنده از شبکه ورزش

ورزش در سیما

قهرمانی ایران با کسب پنج طال و یک برنز
نمایش درخشان کاراته کاهای ایران در شیلی

ورزش: در پایان نخستین مرحله لیگ سری آ در سال ۲۰۲۰ که به 
میزبانی سانتیاگو شیلی برگزار شد، تیم ملی ایران با کسب پنج مدال 
طال توسط رزیتا علیپور، حمیده عباسعلی، بهمن عسگری، ذبیح اهلل 
پورشیب و سجاد گنج زاده و یک مدال برنز توسط صالح اباذری باالتر 

از سایر رقبا بر سکوی قهرمانی ایستاد.
جدول رده بندی این مسابقات بدین ترتیب است:

1. ایران با پنج طال و یک برنز
۲. ترکیه با چهار طال، سه نقره و پنج برنز

3.ایتالیا با دو طال و یک نقره
کسب این ۶ مدال در شرایطی رخ داد که ایران تنها با هشت ورزشکار 
در دو بخش مردان و بانوان در این رقابت ها شــرکت کرده بود. نکته 
مهم رقابت های کاراته وان شــیلی این بود که تمام پنج کاراته کای 
فینالیست ایران موفق به کســب مدال طال شدند. با توجه به تعداد 
ورزشکاران ایرانی حاضر در شــیلی، این بهترین نتیجه کاراته ایران 

در تمام مراحل رقابت های کاراته وان ۲۰19 و ۲۰۲۰ بوده است .

قاسم رضایی: صالحی امیری ریش سفیدی کند
ورزش: عضو کمیسیون ورزشکاران گفت: مشکالت این کمیسیون 
باید در خانواده حل شــود و قرار بود مشکالت ورزشــکاران را رفع 
رجوع کنند. قاسم رضایی درباره وضعیت نه چندان خوب کمیسیون 
ورزشکاران کمیته ملی المپیک و اســتعفای دسته جمعی در این 
کمیسیون بیان کرد: این کمیسیون قرار بود مشکالت ورزشکاران  
و پیشکسوتان را رفع رجوع کند اما مصوبات آن کمتر انجام می شد. 
در حال حاضر هم نزدیک المپیک هســتیم  و به جای اینکه به حل 

مشکالت کمک کند خودش به مشکالت اضافه شده است.
هر مسئله ای است باید در خانواده حل شــود و رئیس کمیته ملی 
المپیک باید با ریش سفیدی مســئله را حل کند. نباید بگذارد این 

مسئله به بیرون و رسانه ها کشیده شود.

پرستاری که راهی المپیک شد
ورزش: فروغی تیرانــداز المپیکی ایران با بیان اینکه کارشــناس 
پرستاری است گفت: تیراندازی را در طبقه منفی دو بیمارستان به 
صورت کاماًل اتفاقی شــروع کردم. برای نخستین بار سال 89 یا 9۰ 
بود که تپانچه بادی را به من نشان دادند تا تیراندازی کنم، در همان 
تجربه نخست حدود امتیاز 8۵ زدم و کســی که مسئول بود از من 
خواست تا پیگیر باشم. تشویق او سبب شد تا سراغ تیراندازی بروم و 

با مربیگری آقای خدابنده لو کارم را شروع کردم.

پیروزی آویژه صنعت در تهران
ورزش:در هفته هجدهم لیگ برتر بسکتبال کشور ،نماینده خراسان 
رضوی در تهران میهمان تیم نیروي زمینی بود که درنهایت با نتیجه 
۵3 بر 44 پیروز میدان شــد  تیم آویژه صنعت پارســا با کسب این 
پیروزی به استقبال نبرد با پاالیش نفت آبادان میرود .این دیدار پنج 

شنبه ساعت 1۷ در مشهد برگزار خواهد شد

نماینده مشهد در مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با قدس:
از وزیر ورزش توضیح می خواهیم

سینا حسینی: هواداران شهر خودرو که به شــدت از دخالت وزیر ورزش و وزیر صنایع در ماجرای جدایی گل 
محمدی عصبانی بودند خواستار واکنش نمایندگان مشهد در مجلس شورای اسالمی شدند تا آن ها از اختیار قانونی 

خود استفاده کنند و مسعود سلطانی فر را بابت این دخالت ها وادار به پاسخگویی کنند.
نصراهلل پژمانفر، نماینده مشهد در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن انتقاد صریح از مسعود 
سلطانی فر در این ماجرا گفت: من متوجه نمی شوم چرا باید وزرای دولت سطح خود را تا این حد پایین بیاورند تا 
حساسیت مردم برانگیخته شود. بی گمان و حتماً من به زودی تذکر جدی خود را در صحن علنی مجلس مطرح 
خواهم کرد و این دو وزیر که برای خروج گل محمدی از تیم شهرخودرو به ماجرا ورود کردند باید پاسخگوی رفتار 
غیر منطقی خود باشند.وی در ادامه افزود: این دخالت ها در حوزه ورزش به هیچ وجه به سود منافع ورزش ما نیست، 
این دخالت ها توازن در عرصه ورزش را به هم می زند، به همین دلیل این مسئله را پیگیری می کنم، اگر مسئوالن 
باشگاه پرسپولیس به دنبال یحیی بودند باید از روش های قانونی مرسوم در ورزش دنیا استفاده کنند یا پاسخ مثبت 
بود یا منفی اما وقتی اعمال قدرت از سوی مقام باالدستی انجام می شود، طبیعتاً زمینه بی عدالتی و بی قانونی مهیا 
می شود.پژمانفر در ادامه گفت: می دانم که شهرخودرو در برهه کنونی متضرر شده و دیگر راهی برای جبران آن 
نیست چون بی عدالتی بزرگی صورت گرفته اما امیدوارم که بتوانم از جایگاه نظارتی مجلس از وزرای دولت به ویژه 
شخص سلطانی فر توضیح بخواهیم که چرا و به چه دلیلی مرتکب این رفتار شده و با سرنوشت یکی از نمایندگان 

ایران در بازی های آسیا به این ترتیب بازی کرده است.

حمیدرضاعرب: امید های ایران در آســتانه حذف از رقابت های 
انتخابی المپیک قرار دارند. حتی اگر کره و ازبک دربازی چهارشنبه 
با هم مساوی کنند هم تیم امید ایران با هرنتیجه ای حذف است. 
تنها راه صعود به مرحله بعد پیــروزی کره ای ها مقابل ازبک ها و 

برتری تیم ملی ایران مقابل چین است. 
در این حالت به مرحله بعد می رویم که بازیکنان تیم امید عمیقاً به 
وقوع آن امیدوارند. امید نورافکن، کاپیتان تیم امید یکی از همین 

امیدوار هاست.

 در بازی با کره جنوبی غافلگیر شدید؟
بازی با کره جنوبی را بسیار بد شروع کردیم وتا آمدیم به خودمان 
بجنبیم دو گل دریافت کردیم. گل هایی که شبیه هم بود. متأسفانه 
خیلی زود دروازه ما باز شد. شاید اسیر کم تجربگی ها شده باشیم.

حاال شانس کمی برای صعود دارید؟
کره جنوبی صعود کرده و باید امیدوار باشیم ازبک ها دربازی با کره 
جنوبی شکست بخورند تا راه صعود برای ما هموار شود. فوتبال قابل 
پیش بینی نیست. شاید ما درنهایت به عنوان تیم دوم صعود کردیم.

فکر می کنید بتوانید چین را ببرید؟
ما باید مقابل همین ازبکستان هم پیروز می شدیم. اگر کره جنوبی 
مثل بازی با ما مقابل ازبک ها بازی کند بی گمان برنده اســت و ما 
هم چین را می بریــم و با چهار امتیاز صعــود می کنیم. امیدوارم 
اتفاقات دیگری رخ ندهد و اوضاع همین طوری پیش برود که ما 
انتظار داریم. اما درباره چین باید بگویم که من بازی آن ها را دیدم. 
چینی ها هم به ازبک باختند وهم کره جنوبی. تیمی نیستند که 

بتوانند برای ما چالش درست کنند. 
یکی از مواردی که پس از بازی با کره جنوبی به آن 

اشاره می شد پست بازی ات بود. خیلی ها بر این باور 
بودند که اگر در خط میانی بازی کنی تیم امید نفع 

بیشتری می برد.

من قباًل بازی در پســت دفاع را هم تجربه کرده بودم. اگر یادتان 
باشــد زمانی که درتیم جوانان ایران وجوانان اســتقالل بودم در 

همین پست بازی می کردم. 
زمانی هم در پســت دفاع چپ بودم. اما پست آرمانی من هافبک 
است که در این تورنمنت آقای اســتیلی تصمیم گرفت من را در 
پست دفاع بازی دهد. من هم درهمین نقطه بازی کردم. به هرحال 
تصمیمی که کادرفنی می گیرد اهمیت دارد و من هم سرباز تیم 

امید هستم که تابعیت می کنم.
برای بازی بعد چه نقشه ای دارید؟

همان طور که گفتم تمام هدف ما کسب پیروزی است. باید ببریم 
تا دستمان از پیروزی خالی نباشد. ما می بریم و امیدوار می مانیم 

که کره بتواند ازبک را ببرد.

B گروه 
1- برزیل
۲- آمریکا
3- روسیه

4- آرژانتین
۵- فرانسه
۶- تونس

نورافکن، کاپیتان تیم ملی امید در گفت و گو با قدس:

برای صعود  نا امید نیستیم

 باشگاه شهر خودرو:
 زورمان نرسید

ورزش: در پی جدایــی گل محمدی از 
شهر خودرو این باشگاه بیانیه ای به این 
شرح منتشر کرد. در بخشی از این بیانیه 
آمده است به خواست هواداران و پایبندی 
به برنامه های بزرگی که در شهرخودرو 
داریم تا جایی که زورمان رســید، پای 
سرمربی مان ایستادیم و تمام راه ها را نیز 
به تنهایی طی کردیم اما در نهایت نشد که 
نشد و مجبور شدیم رضایت نامه سرمربی 
تیممان را برای هدایت پرسپولیس امضا 
کنیم.به پشتوانه هواداران عزیز خود در 
سراسر خراسان بزرگ به دنبال روزهای 
خوبی هستیم که بی گمان حمایت شما 

آن را رقم خواهد زد.

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای احمد رزمیان فیض آبادی فرزند علی به استناد دو برگ استشهادیه به شماره 117703 
و 117704 گواهی ش��ده در دفتر اسناد رسمی شماره 16 فیض آباد منضم به تقاضای کتبی مالک جهت 
دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی اس��ت سند مالکیت ششدانگ 
منزل به مساحت 200 مترمربع پالک 1100 مجزی از 32 تفکیکی از 22 فرعی واقع در اراضی حسن آباد 
پالک 49- اصلی بخش دو مه والت که متعلق به وی می باش��د به علت س��هل انگاری مفقود شده است با 
بررس��ی سیس��تم جامع امالک معلوم شد س��ند مالکیت اولیه در دفتر 49 صفحه 254 ذیل 5525 بنام 
آق��ای احمد رزمیان فیض آبادی فرزند علی صادر و تس��لیم گردیده س��پس برابر س��ند رهنی 28806- 
1392/11/13 دفتر اسناد رسمی شماره 33 مه والت ششدانگ پالک فوق در رهن بانک کشاورزی شعبه 
فیض آباد قرار گرفته است. سوابق ثبتی و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد تبصره 1 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نس��بت به ملک مورد 
آگهی معامله انجام داده و یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود باش��د بایس��تی ظرف ده روز از تاریخ 
انتش��ار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تس��لیم نماید بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر ی��ا وصول اعتراض بدون ارائه 
س��ند مالکیت یا سند معامله رس��می نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام 

خواهد شد. آ-9813136
تاریخ انتشار: 1398/10/24 م.الف: 6/98/97

رئیس ثبت اسناد و امالک مه والت- علی اکبر شجاعی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظریه اینکه خانم مریم مودت  فرزندعبداله به ش��ماره شناس��نامه 1436  به استناد دوبرگ استشهادیه 
گواهی ش��ده منضم به تقاضای کتبی  جهت دریافت س��ندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 
نموده ومدعی اند که س��ند مالکیت س��ه دانگ مشاع از ششدانگ  پالک8 14فرعی از11 اصلی  واقع در 
قطعه چهار ش��یروان بخش 5قوچان به آدرس اهلل آبادکه متعلق به  ایش��ان  می باش��د بعلت  نامعلومی    
مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره چاپی 803971سری 
الف 98ذیل دفترالکترونیک بش��ماره139820307114005071   بنام نامبرده   صادروتس��لیم گردیده 
اس��ت لذا به اس��تناد تبصره یک اصالحی ماده 120آئیننامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر 
میگ��ردد  هرکس نس��بت به مل��ک مورد آگهی معامل��ه ای انجام داده یا مدعی وجود س��ندمالکیت نزد 
خود می باش��د بایستی ظرف 10روز ازتاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا 
س��ندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نمائیدبدیهی اس��ت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر 
یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله رس��می نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9813106 تاریخ انتشار:98/10/24
صمد ابراهیم زاده

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظریه اینکه خانم مریم مودت  فرزندعبداله به ش��ماره شناس��نامه 1436  به اس��تناد دوبرگ 
استش��هادیه گواهی ش��ده منضم به تقاضای کتبی  جهت دریافت س��ندمالکیت المثنی نوبت 
اول ب��ه این اداره مراجعه نموده ومدعی اند که س��ند مالکیت شش��دانگ  پالک 8454فرعی 
از2  اصلی  واقع در قطعه چهار ش��یروان بخش 5قوچان به آدرس خیابان تفتازانی که متعلق 
به  ایش��ان  می باش��د بعلت  نامعلومی    مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده 
که س��ند مالکیت آن بش��ماره چاپی 502492س��ری ال��ف 96ذیل دفترالکترونیک بش��ماره 
139620307114004348  بنام نامبرده   صادروتس��لیم گردیده است لذا به استناد تبصره 
ی��ک اصالحی ماده 120آئیننامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگردد  هرکس 
نس��بت ب��ه ملک مورد آگهی معامل��ه ای انجام داده ی��ا مدعی وجود س��ندمالکیت نزد خود 
می باش��د بایس��تی ظرف 10روز ازتاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل س��ند 
مالکیت یا س��ندمعامله رس��می به این اداره تس��لیم نمائیدبدیهی است درصورت عدم وصول 
اعتراض درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 
به صدور س��ند مالکیت المثنی وتس��لیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.آ-9813108 تاریخ 

انتشار:98/10/24
صمد ابراهیم زاده

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظریه اینکه خانم معصومه قاسم دخت  فرزندقربان به شماره شناسنامه 17114    به استناد 
دوبرگ استش��هادیه گواهی ش��ده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 26شیروان  جهت دریافت 
س��ندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی اند که س��ند مالکیت نیم 
س��هم ویک س��ی ام سهم مشاع ازمدار32سهم شش��دانگ  پالک 713  اصلی  واقع در قطعه 
یک ش��یروان بخش 5قوچان به آدرس خیابان امام خمینی )پاساژصدف(که متعلق به  ایشان  
می باش��د بعلت  نامعلومی   مفقود ش��ده است با بررس��ی دفتر امالک معلوم گردیده که سند 
مالکیت آن بشماره چاپی 363509ذیل دفتر 239صفحه77وشماره ثبت50685 بنام نامبرده   
صادروتس��لیم گردیده است لذا به اس��تناد تبصره یک اصالحی ماده 120آئیننامه قانون ثبت 
مرات��ب ی��ک نوبت آگه��ی ومتذکر میگردد  هرکس نس��بت به ملک مورد آگه��ی معامله ای 
انجام داده یا مدعی وجود س��ندمالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 10روز ازتاریخ انتشار 
آگهی اعتراض خود را به همراه اصل س��ند مالکیت یا س��ندمعامله رسمی به این اداره تسلیم 
نمائیدبدیهی اس��ت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه 
س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی نس��بت به صدور س��ند مالکیت المثنی وتسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد.9813110 تاریخ انتشار:98/10/24
صمد ابراهیم زاده / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پیرو آگهی قبلی که به موجب ماده 14 قانون ثبت منتش��ر گردیده اینک بر حس��ب در خواست واصله 
مس��تند به ماده مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت،تحدید حدود یک قس��مت از امالک واقع در 
قطعه 3 درگز بخش 7 قوچان در س��اعت اداری در تاریخ مندرج در متن آگهی انجام و به ش��رح ذیل 

آگهی می گردد:
پالک19-اصلی واقع در دستجرد قطعه 3 درگز بخش 7 قوچان

پالک115 فرعی مجزی شده 19- اصلی وراث مرحوم حسین ولی نواز ششدانگ یک قطعه باغ میمی 
و خانه باغ

تاریخ تحدید:1398/11/20
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق به وسیله این آگهی 
اخطار میگردد که در روز و س��اعت مقرر در این آگهی در محل حضوربهم رس��انندو چنانچه هر یک از 
صاحبان امالک و یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک 
مورد آگهی با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید خواهد ش��د و اعتراضات مجاورین نسبت به 
ح��دود و حق��وق ارتفاقی ونیز صاحبان امالکی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت اسناد ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم 

را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. تاریخ انتشار:1395/10/24 آ-9813105
ناصر حسن زاده

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز

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

آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آیین نام��ه قانون تعیین و تکلیف وضعی��ت ثبتی و اراضی و 
ساختمان ها فاقد سند رسمی

برابر رأی 13980318002001132- 1398/04/12 هیئت قانون تعیین تکلیف مستقر در واحد ثبتی 
در خصوص تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اس��معیل فکری به ش��ماره شناس��نامه 105 و 
کدملی 2648867821 ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب خانه به مساحت 536/40 
مترمربع مفروزی از پالک عرصه به شماره 863 الی 873 اصلی مورد ثبت شماره 123 صفحه 844 دفتر 
8 ملکی ستاد فرمان حضرت امام)ره( که مورد تقاضا تحت پالک 4 مفروز و مجزی از فرعی از 873 اصلی 
واقع در بخش 8 گیالن در جریان ثبت بوده و خریداری آن باستناد سند صلح 34829- 1398/9/16 
دفترخانه 139 بندرانزلی از ستاد فرمان حضرت امام)ره( 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.الف 4425 آ-9812500
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/10          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/24

رئیس اداره ثبت اسنادو امالک شهرستان بندرانزلی- پرویز حیدری

درخواست طالق غیابی
باعنایت به حکم 980997562710452 مورخه 1398/07/20 از دادگاه محترم نهبندان مبنی برطالق 
غیابی  به درخواس��ت زوجه را دادگاه محترم نهبندان صادر نمودند بین زوجین آقای نادر محمد زاده 
شاهرودی فرزند علی و بانو کبری سنگری فرزند محمد به طالق خلعی غیابی به شما آقای نادر محمد 
زاده ش��اهرودی ده روز مهلت داده میشود جهت ثبت طالق همسرتان به این دفتر خانه مراجعه کنید 

چنانچه مراجعه ننمودید این دفترخانه پاسخگو نخواهد بود. آ-9811676
تاریخ درج نوبت اول: 98/09/24         تاریخ درج نوبت دوم : 98/10/24

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

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 139860306007000794 
-98,10,3 - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقای رضا خس��روی  فرزند 
محمود      به شماره شناسنامه 7  صادره از  درمیان از ششدانگ یک قطعه زمین و   یک باب  اتاق   به  مساحت  
248,86 متر مربع پالک  فرعی  از 808 - اصلی    واقع در بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام مفروز و 
مجزی شده     خریداری از  مالک رسمی آقای یوسف غول فیل اللهی    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 داش��ته باش��ند 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 : 98,198  آ-9812358
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/8

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/24
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 رسمی برابر 

رای شماره 139860306007000802 
-98,10,3 - 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 آقای امید ابراهیمی   فرزند غالم محمد       به شماره 
شناسنامه4824  صادره از  تربت جام  در یک باب ساختمان   به  مساحت  39,60 متر مربع پالک  فرعی  از 1100 - اصلی مفروز 
و مجزی شده از واقع در  خراسان رضوی  خریداری   از  مالک رسمی اقا غالم محمد ابراهیمی    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 : 98,196 آ-9812352
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/8

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/24
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 رسمی برابر 

رای شماره 139860306007000796 
-98,10,3 - 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 آقای قاسم فقر شاملو   فرزند علی    به شماره شناسنامه526  
صادره از  تربت جام  در یک باب منزل    به  مساحت  409 متر مربع پالک 4 فرعی  از 659 - اصلی مفروز و مجزی شده از واقع 
در  خراسان رضوی بخش 13 خریداری   از  مالک رسمی اقای  علی فقر شاملو یاقوتی     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 : 98,195 آ-9812353
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/8 

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/24
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 رسمی برابر 

رای شماره 139860306007000797 
-98,10,3 - 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 آقای محسن شاهی   فرزند قاسم    به شماره شناسنامه3308  
صادره از  تربت جام  در یک زمین مزروعی مشجر   به  مساحت  59028 متر مربع پالک 2 فرعی  از 15 - اصلی مفروز و مجزی 
شده از  در  خراسان رضوی بخش 13 خریداری   از  مالک رسمی اقای  / خانم ورثه هاجر رزمی و سیف اله کامالن     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 : 98,193 آ-9812354
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/8       تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/24

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 رسمی 

برابر رای شماره 139860306007000786 
-98,10,1 - 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 آقای رضا مرجانی قرائی  فرزند علی      به شماره 
شناس��نامه 604  صادره از  مرکزی  در   یک باب  س��اختمان مس��کونی  به  مساحت  248,25 متر مربع پالک 9 فرعی  از 
15 - اصلی اصلی    مفروز و مجزی شده  واقع در خراسان رضوی   خریداری از  مالک رسمی آقای یارمحمد برجانی    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 : 98,186 آ-9812355
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/8 

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/24
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 س��اختمانهای فاقد س��ند 
رسمی برابر رای شماره 139860306007000799   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 خانم عفت 
شاهرودی نژاد   فرزند اسحق    به شماره شناسنامه8046  صادره تربت جام  در یک باب منزل به  مساحت  291 متر مربع 
پالک 4605 فرعی  از 4فرعی از 3 - اصلی فرعی از 3- اصلی اصلی مفروز و مجزی شده   در  خراسان رضوی بخش 13مشهد  
خریداری   از  مالک رسمی اقای / خانم مالکیت مشاعی متقاضی 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 : 98,192  آ-9812356
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/8  

  تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/24
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 رسمی 
برابر رای شماره 139860306007000801  -98,10,3 - 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 آقای مصطفی 
جامی االحمدی  فرزند س��یف الدین       به ش��ماره شناس��نامه778  صادره از  تربت جام  در یک باب منزل مسکونی   به  
مساحت  268,17 متر مربع پالک  فرعی  از 575 - اصلی مفروز و از خراسان رضوی   بخش 13خریداری   از  مالک رسمی 
اقا و خانم مشاعی خودش    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 : 98,197 آ-9812357
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/8

  تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/24
سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام
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سیما و سینما

گزارش خبری

خبر

 در اختتامیه جشنواره فیلم عمار مشهد عنوان شد
از تاریخ فرهنگی انقالب اسالمی غفلت شده است

فرهنگ و هنر/ زهره کهندل: 
آیین رونمایــی از کتاب »آقای 
کاف میــم« خاطرات شــفاهی 
حســن کمالیان، تصویربردار و 
مستندساز دفاع مقدس همزمان 
با اختتامیــه اکران های دهمین 

دوره جشنواره عمار در مشهد شب گذشته در پردیس سینمایی هویزه 
این شهر برگزار شد.

این مراســم با اکران دو مســتند برگزیده همراه بود و مستند آرشیوی 
»امتحان« ســاخته سجاد ریاحی و مســتند »خاطرات موتورسیکلت« 

ساخته امیرحسین نوروزی برای مخاطبان پخش شد.
کتاب »آقای کاف میم« جدیدترین کتاب منتشره از سوی دفتر مطالعات 

جبهه فرهنگی انقالب اسالمی است. 
در این مراسم مستند کوتاهی از زندگی حرفه ای حسن کمالیان، عکاس 

دفاع مقدس پخش شد. 
کمالیان در بخشی از سخنانش در این کلیپ گفت: وقتی برای عکاسی به 
حلبچه رسیدیم با یک جنایت روبه رو شدیم، صحنه های دردناکی را در 
آنجا دیدیم. در یکی از خانه ها، خانواده دور سفره نشسته بودند و بمباران  
شیمیایی زندگی شان را نابود کرده بود، دیدن این تصاویر قابل تحمل نبود 

و برای مظلومیت این مردم فقط اشک می ریختم.
هاشم جاللی، از رزمندگان دفاع مقدس که از خاطرات او در این کتاب یاد 
شده است، گفت: یکی از ارکان مهم جنگ، بخش فرهنگی بود و مأموریت 
فرهنگی جنگ برعهده واحد های انتشارات و تبلیغات سپاه بود که نقش 

مهمی در حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس داشتند.
وی با اشاره به تأثیر عکس ها و فیلم های باقی مانده از دوران جنگ برای 
حفظ ارزش های دفاع مقدس گفت: یکی از عکاسان فعال آن دوران، آقای 
کمالیان بود که با سالح دوربینش در سخت ترین شرایط حضور داشت. 

وی خاطرنشــان کرد: امروز عکس های به جا مانده از آن دوران، اســناد 
محکمی از ظلم استکبارجهانی به مردم مظلوم است. 

حجت االسالم محرابی، از رزمندگان و مبلغان دوران دفاع مقدس که در 
این کتاب به خاطرات وی هم اشــاره شده است، گفت:  بیانیه گام دوم 
انقالب را چقدر از حزب اللهی ها مطالعه کردند؟ هنوز این بیانیه آن طور 

که باید و شاید دیده نشده است.
وی افزود: طی یک بررسی که بین حزب اللهی های مشهد داشتیم کمتر از 
10درصد این بیانیه مهم را خوانده بودند در حالی که مأموریت های مهمی 

در این بیانیه آمده  که عمل به آن بسیار راهگشاست.
وی خاطرنشــان می کنــد: نیروهایی مثل آقای کمالیــان در تمام روز 
می دویدند تا پشــت صحنه های جنگ را نشــان دهند. وحید جلیلی، 
مســئول دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اســالمی با بیان اینکه 
1۳ ســال پیش این دفتر راه اندازی شــد، گفت: مشتاق بودیم سریع تر 
نتایج سال ها تالش را ببینیم، چون سرفصل های فرهنگی در مجموعه 
تاریخ نگاری انقالب اســالمی مغفول واقع شــده و الگویی برایش نبود، 
بنابراین مجبور بودیم آزمون و  خطا کنیم تا محصول نهایی آبرومند باشد. 
وی ادامه داد: در این ســال ها حدود 12هزار ساعت خاطرات ضبط شده 
که در مسیر تدوین و انتشار قرار گرفته، اما کاری که در حوزه جمع آوری 

تاریخ شفاهی انقالب اسالمی صورت گرفته یک صدم آنچه باید نیست.
جلیلی خاطرنشــان کرد: مقام معظم رهبری در یکی از جلساتی که با 
بچه های دفتر مطالعات داشتند و گزارش هایی را خدمتشان ارائه کردیم، 

فرمودند: شما باید صد برابر بشوید و کار کنید. 
این فعال فرهنگی اظهار کرد: درباره تاریخ سیاسی انقالب اسالمی کارهای 
زیادی انجام شــده و صدها عنوان کتاب درباره تاریخ سیاســی منتشر 
شده است. درباره سرفصل دفاع مقدس هم کارهای خوبی شده و حدود 
۳0هزار کتاب نوشته شده ولی از وجه فرهنگی انقالب اسالمی به عنوان 

فرهنگی ترین انقالب جهان و متکی بر نهاد خانواده، غفلت شده است.
وی یادآور شــد: انقالب ما از بســتر خانواده های دینی جوشید ولی به 

پشتوانه فرهنگی انقالب اسالمی بسیار کم پرداخته شده است. 
وی با بیان اینکه در زمان انقالب اسالمی ده ها هزار هسته مقاومت فرهنگی 
تشکیل شد ولی امروز یک برگ کاغذ از آن مجاهدت و تالش ها نیست، 
اظهار کرد: بی مهری، بی اعتنایی و غفلت به امور فرهنگی انقالب بسیار 
عجیب است به طوری که حتی یک کتاب از تالش نهضت سوادآموزی و 

جهاد سازندگی منتشر نشده است. 
وی افزود: تاکنون حتی یک ســریال دربــاره بچه های تبلیغات جنگ 
هم ساخته نشــده اســت. این حجم از بی اعتنایی به انقالب اسالمی و 

قهرمان های آن واقعاً بهت آور است.
جلیلی گفت: تاریخ فرهنگی و اجتماعی انقالب اسالمی از حوزه های جذاب 
است که با تاریخ شفاهی شروع کردیم و امیدواریم هنرمندان متعهد این 

گنجینه را کشف کنند و برای به تصویر کشیدن آن پیشقدم شوند.
در پایان این مراســم بعد از رونمایی از کتاب »آقــای کاف میم« از دو 
مستندساز مشهدی، علیرضا باغشــنی برای فیلم »شیرینی شام« که 
برگزیده امســال جشنواره عمار بود و  محمدصادق رمضانی مقدم که از 

برگزیدگان سال گذشته این جشنواره بود، قدردانی شد.

 نمایش توان موشکی ایران
در فیلم سینمایی »آفتاب نیمه شب«

موضوع  و هنــر:  فرهنــگ 
اصلی فیلم ســینمایی »آفتاب 
ساخته  ترین  تازه  نیمه شــب« 
شهریار بحرانی دستیابی ایران به 

فناوری موشکی است.
روابط عمومی فیلم ســینمایی 

»آفتاب نیمه شــب« اعالم کــرد: این فیلم که بــر مبنای تحقیقات 
مســتند شــکل گرفته برای اولین بار بخشی از توان موشکی نیروی 
هــوا و فضا را به نمایش می گذارد و ادای دینی اســت به شــهدای 
بی ادعا، گمنام و پر تالش ایران اســالمی که مجاهدت های آن ها از 
آغاز انقالب تا امروز بی وقفه ادامه داشــته اســت. بنا بر این گزارش، 
فیلم برداری »آفتاب نیمه شب« به تازگی به پایان رسیده و در مرحله 
پــس از تولید قرار دارد. تدوین و صداگــذاری همزمان آن زیر نظر 
مهدی اســدی و علیرضا علویان در حال انجام اســت. همچنین به 

زودی ساخت موسیقی آن نیز آغاز خواهد شد.
جدیدترین ســاخته شــهریار بحرانی، پروژه ای ملی در حوزه مقاومت 
اســالمی اســت که فراتر از فرد یا اجتماعی خاص به منظور حمایت از 

تمامیت ارضی یک ملت ساخته می شود.

 فرهنــگ و هنر/ زهره کهنــدل فیلم های 
سینمایی که ســاالنه در کشورمان تولید می شوند 
عمدتاً در دو گروه کلی فیلم های اجتماعی و کمدی 
تقسیم بندی می شوند که فیلم های اجتماعی نگاهی 
ناامیدکننده و یأس آفرین دارند و فیلم های کمدی 
هم با شوخی های دم دستی و مبتذل، مخاطب را به 
سینما می کشــانند. آنچه در این میان اهمیت دارد 
خأل نقد جریان سینمایی کشور است، اینکه چقدر 
سینمای ایران به مسائل مردم می پردازد و آیا همه 
اقشار خودشان را روی پرده سینما می بینند یا این 
پرده منحصراً به نمایش یک ســبک زندگی خاص 

می پردازد. 
امیررضا مافی، منتقد سینما درباره اینکه در سینمای 
ایران چقدر به مسائل و دغدغه های مردم پرداخته 
می شود، می گوید: سینمای ما در دهه های 70، 80 و 
90 متأثر از سالیق جامعه پیش رفت یعنی نسبت به 
آنچه جامعه به آن مشتاق بود واکنش نشان می داد و 
فیلم ساخته می شد. مثالً در دهه 80 که سریال های 
ماهواره ای با موضوع خیانت باب شــد و برای مردم 
جذابیت داشت، تم سینمای ما به این سلیقه عمومی 
واکنش نشان داد و فیلم هایی با تم خیانت ساخته 

شد.
وی ادامه می دهد: از اوایل دهه 90 نوستالژی برای 
ما بســیار اهمیت پیدا کرد به طوری که بیشــتر 
کمدی هــای پرفروش نوســتالژیک بودند و کم کم 
شوخی های جنســی در لفافه به سینمای کمدی 

ایران راه پیدا کرد.
به باور وی دو مســئله در ســینمای ما وجود دارد، 
یکی ســینمای اجتماعی با دغدغه های اجتماعی 
است که بیشــتر کارگردان ها برای ساخت فیلم در 
این باره ســراغ طبقات فرودســت جامعه می روند 
و در قالب ملــودرام یا تراژیک آن را بیان می کنند، 
اما چون برخی از این کارگردان ها تجربه زیسته ای 
در آن شرایط ندارند در شکل دادن روایت ها خیلی 
افراط و غلو می کنند. جدای از ســینمای اجتماعی 
ایران که معموالً بیانگر بدبختی های جامعه است و نه 
دغدغه های جامعه، در سوی دیگر سینمای کمدی 

سطحی است.

 رجوعی به متفکران نداریم
این منتقد سینما با تأکید بر اینکه تولید فیلم هایی 
در حوزه سینمای فکورانه که دارای منطق فلسفی 
بوده یا متصل به آبشخور تفکر باشد، بسیار کم است، 
خاطرنشان می کند: بخشی از سینما هم که بودجه 
دولتی می گیرد وظیفه اش پروپاگاندا کردن چیزی 

است که صاحبان ثروت از فیلمساز می خواهند. 
مافی درباره اینکه چرا در سینمای کمدی، سینمای 
اجتماعی و سینمای سفارشی، ردپایی از دغدغه های 
جامعه نمی بینیم، می گوید: دلیلش این اســت که 
هیچ اتاق فکری نداریم تا طراحی استراتژیک برای 

جریان سازی در ســینمای ایران داشته باشد. هیچ 
رجوعی به متفکران نداریم که درباره سینمای ایران 
طرح راهبردی داشته باشند. تقریباً هیچ متفکری 
نداریم که در حوزه سینما و اهمیت رسانه نظریات 
قابل قبول ارائه کنند و مطالعه آثار جهانی داشــته 

باشند. 
بــه باور او در حوزه فلســفه کــه مبنای فکری 
امروز ماســت، عقــب مانده ایم یعنــی در حوزه 
فلســفه اســالمی در دوران مالصــدرا ماندیم و 
در فلســفه غرب هم از هایدگــر جلوتر نیامدیم 
بــه جز تعداد انگشت شــماری فیلمســاز که به 
تقریباً  دارند  اتصاالتی  اندیشــمندان  انگاره های 

هیچ کارگردانی به اندیشمندی متصل نیست.
این منتقد سینما عنوان می کند: وقتی اتاق فکر 
جریان ســاز و اســتراتژیکی وجود ندارد سلیقه 
مدیران فرهنگی، اســتراتژی ســینما می شود. 
فیلمســاز هم متأثر از آنچه جامعه می پسندد و 
تبی که در جامعه وجود دارد شــروع می کند به 
واکنش نشــان دادن، بنابراین هیچ جریان سازی 

در سینمای ایران نداریم.
به گفته وی اگر قرار باشد استراتژی بچینیم باید 
بدانیــم که در زمینه فیلم های کودک، فیلم های 
کمدی یا درام چه بایــد کنیم و چه موضوعاتی 

بازنمایی شود.

 جریان سینمایی ایران، باری به هر جهت!
مافی با بیان اینکه فیلم ها و سریال های هالیوودی 
بر مبنای اســتراتژی مشخصی ساخته می شوند، 
خاطرنشــان می کنــد: نگاهــی به ســریال های 
آمریکایی که پس از ســال 2000 تولید شــده، 
یک مورد خیانت قهرمان داســتان به خانواده را 
نمی بینید اگــر هم قهرمان داســتان به خانواده 
آســیب بزند، بالفاصله جبــران می کند. مثاًل در 

سریال 24 قهرمان داستان وقتی به رئیس جمهور 
آمریــکا خیانت می کند که جان زن و بچه اش در 
خطر اســت. در فیلم ها و سریال های تولید شده 
ســال 2000 به بعد، نهاد خانواده به فروپاشــی 
مطلق نمی رســد و آن ها متوجه شدند که تأثیر 
فیلم های قبلی شــان موجب از هم پاشیدن نهاد 
خانواده در این کشــور شده اســت. ضمن اینکه 
در این سریال ها نمی بینید که پرچم آمریکا مورد 

تعرض قرار بگیرد. 
وی بــا بیان اینکه ســینمای ایران اســتراتژی 
فرهنگی نــدارد، خاطرنشــان می کنــد: فقط 
یکســری دســتورعمل داریم که بــه صورت 
پــروژه ای صادر می شــود و مدیــران گزارش 
عملکرد می دهند، همان هم اجرا نمی شود. مثاًل 
در سریال ســازی تلویزیون از اواســط دهه 70 
نقش پدر بســیار کمرنگ شد و در سریال های 
این دهه، پدرها و مردها منشأ اتفاقات بد بودند. 
این قدر این ســریال ها ساخته شــد که با یک 
بدبینی عمومی نســبت به مردها مواجه شدیم 
که این شــرایط واکنش تفریــط به افراط علیه 

زنان بود.
مافی با تأکید بر اینکه تلویزیون و سینمای ما هیچ 
اتاق فکری ندارد که براساس روان شناسی اجتماعی و 
فلسفه با مسائل روز و آینده کشور برخورد استراتژیک 

داشته باشد، می گوید: جریان سینمایی ایران، باری 
به هرجهت اســت. ســینمای ایران به جای اینکه 
استراتژیک باشد، واکنشــی است یعنی مسئله ای 

اتفاق می افتد و سریع واکنش نشان می دهد. 

  در دام واکنش های سلیقه ای
وی با بیان اینکه ســینمای هالیوود و غرب دارای 
اســتراتژی های مشــخصی اســت، می گوید: در 
سریال »الســت« همه علیه هم حرکت می کنند، 
اما خانواده ها باهم متحد هســتند. حتی در سریال 
ضدایرانی »هوملند« شخصیت اصلی داستان با همه 
ســهل انگاری هایش برای دختر و خواهرش، تمام 
تالشش را می کند یعنی یک سریال ضدایرانی که 
براساس یک رمان اسرائیلی ساخته شده و در طول 
داستان نشــان می دهد غربی ها به خانواده اهمیت 
می دهند و مردان شرقی ضدخانواده  هستند، آن ها 
هوشــمندانه برخورد می کنند و می دانند اگر نهاد 
خانواده را از دست بدهند، جهان را از دست داده اند. 
مسئله ای که ما نمی دانیم و فیلم ها و سریال های ما 

مملو از خیانت و خانواده های از هم پاشیده است. 
مافی با اشاره به طرح هایی که برای ساخت سریال 
به تلویزیون فرســتاده می شــود، اظهار می کند: ما 
هفتــه ای 10 طرح می خوانیم که عمــده آن ها در 
مورد توطئه های خانوادگی است، خانواده پنهانکاری 
می کند و رفتار غیراخالقــی دارد، اصالً تعلیق های 

داستان برهمین اساس شکل می گیرد. 
وی بــا بیــان اینکه نه فقط در سریال ســازی و 
فیلم سازی راهبرد نداریم که در برخورد با مسائل 
هم راهبرد نداریم، توضیح می دهد: در جریاناتی 
کــه طــی 10 روز اخیر اتفاق افتاد از شــهادت 
ســردار ســلیمانی و موج حضور میلیونی مردم 
برای تشــییع پیکر ایشان بگیرید تا جان باختن 
آدم ها در کرمان و ســقوط هواپیمای مسافربری 
و ماجراهای پس از آن، واکنش ها سلیقه ای بوده 
است. در تلویزیون هیچ اتاق فکری برای مواجهه 
درســت با این اتفاقات و مدیریت روانی جامعه 

تشکیل داده نشد. 
وی می افزایــد: نه فقط تلویزیــون که هیچ کدام 
از متفکران و کســانی که صاحب تریبون بودند 
دربــاره این اتفاقات دید روشــنی نداشــتند به 
همین دلیل با جامعه ای مواجه شــدیم که شنبه 
هفته پیش در اوج وفاق ملی بود و شــنبه هفته 

بعد در اوج شقاق ملی. 
مافی یادآور می شــود: این نبود اســتراتژی در 
حوزه فرهنگ هم وجود دارد و ســلیقه فیلمساز 
و تهیه کننده، جریان سینمایی کشور را مشخص 
می کند چون اتــاق فکری وجود ندارد. محصول 
امروز جامعه ما نتیجه عدم مدیریت روانی جامعه 
و رفتارهای سلیقه ای و واکنشی در همه عرصه ها 

همچون عرصه فرهنگی است.

برش

تهیه کننده،  و  فیلمساز  سلیقه 
جریان سینمایی کشور را مشخص 
وجود  فکری  اتاق  چون  می کند 
ما  جامعه  امروز  محصول  ندارد. 
نتیجه عدم مدیریت روانی جامعه 
و رفتارهای سلیقه ای و واکنشی 
در همه عرصه ها همچون عرصه 

فرهنگی است

وحید جلیلی ، رئیس شورای سیاست گذاری  جشنواره عمار:

ذات سینما، سیاسی و رسانه ای است
 سیما و سینما  جمعه شب گذشته 20 دی ماه وحیدجلیلی، 
رئیس شــورای سیاست گذاری جشــنواره عمار به مناسبت 
اختتامیه این جشنواره، در برنامه سینمایی هفت شبکه سه 
حضور پیدا کرد و با محمدحسین لطیفی، کارگردان سینما و 
تلویزیون و مجری برنامه هفت، در خصوص دهمین جشنواره 

عمار به بحث و گفت وگو پرداخت. 
در ابتدای این گفت وگو لطیفی با اشاره به وجود جشنواره های 
متعدد در کشــور، درباره دلیل وجود جشنواره عمار و هدف 
شکل گیری آن پرسید. جلیلی در پاسخ به این پرسش با اشاره 
به نیازسنجی که در مجموعه سینمای کشور صورت گرفته 
است، بیان کرد: در مورد جشنوارعمار که امسال دهمین دوره 
آن برگزار شــد در ابتدا یک نیازسنجی و آسیب شناسی در 
سینمای کشور انجام شد و این جشنواره با خألشناسی که در 

سینما وجود داشت، شکل گرفت.  

  باید به رکن رسانه ای سینما توجه شود
وی در ادامه با نگاهی به دوره های پیشــین ســینمای ایران 
به دو گرایش هنری در ســینما که متعلــق به دهه 60 بود 
و همچنین گرایش به رکن صنعتی سینما در اوایل دهه 70 
اشاره کرد و سپس در ادامه با بیان اینکه سینما دارای سه رکن 
هنر، صنعت و رســانه است، گفت: ما امروز به گام سوم برای 
تکمیل چرخه ســینمای ایران نیاز داریم و این گام سوم بعد 
رسانه ای سینمای ماست. راجع به بعد هنر و همچنین صنعت 
و ســرگرمی در سینما زیاد صحبت شده و بیشتر از این هم 
باید تبیین شود، اما به نظر می رسد یک حلقه مفقوده جدی 
در ماهیت سینمای ایران وجود دارد که آن هم رکن رسانه ای 
آن است.  وی افزود: رکن رسانه ای یعنی چی؟ یعنی نسبت 
داشتن سینما با بوم، نسبت داشتن سینما با نیازهای جامعه، 
نسبت داشتن سینما هم با واقعیت ها و هم آرمان های جامعه 
و همچنین اولویت های آن. شما زمانی که به سینمای هالیوود 
به عنوان یک سینمای کامل نگاه می کنید، متوجه می شوید 

هم ابعاد هنری و هم ابعاد صنعتی و رسانه ای را داراست. 
وی با اشاره به فیلم »آرگو« افزود: شما نگاه کنید فیلمی مانند 
»آرگو« اسکار می گیرد. در آن زمان من پیشنهاد دادم تیتری 
با این عنوان بزنند که »هنر برای هنر، سینما برای سینما و 
اسکار برای آرگو!« درحالی که »آرگو« یک فیلم متوسط است 
و از لحاظ نکات هنری به معنای اخص اگر به آن نگاه کنید، 
در حد رقابت با فیلم »لینکن« اسپیلبرگ هم نبود، اما به این 

فیلم اسکار دادند. 
وی ادامه داد: به همین خاطر به تازگی می شنویم می گویند 
اسکار هم سیاسی شده ، درحالی که این ذات سینماست. در 
ذات سینما و در ماهیت ســینما آن وجه رسانه ای و نسبت 
داشــتن با حوادث و واقعیت های روز یک اصل است. جامعه 
آمریکایی می رسد به اینکه باید علیه ایران نفرت پراکنی کند، 
پس» آرگو« می سازد و آکادمی اسکار با چندهزار سینماگری 
که عضوش هستند، این را به عنوان یک رکن ماهوی سینما 
تشــخیص می دهد و بــه آن جایزه می دهــد و اتفاقاً این را 
کارشناسی کرده اند، چون اولویت های سیاست و جامعه جزو 
رکن ماهوی ســینما تلقی می شود. وی در ادامه با طرح این 
پرسش که »نسبت این حرف ها با جشنواره عمار چیست؟« 

توضیح داد: جشنواره عمار یکی از کارهایی که انجام می دهد، 
تأکید بر رکن رسانه ای است. 

رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره عمار در بخشی دیگر از 
صحبت هایش با اشاره به اینکه سینما تنها فرم یا سرگرمی نیست، 
بیان کرد: مخاطب ایرانی دوست دارد در سینما خودش را ببیند. 
به همین دلیل به سینما می رود تا جامعه خودش را، آرمان های 
خودش را و نیازهای خودش را در سینما ببیند. به نظر من یک 
نوع تحجر و ارتجاع است که ما آنچنان روی آن دو بعد اول تأکید 
کنیم که وجه رسانه ای سینما از یاد برود. یعنی این افراط در یک 

بُعد و فروگذاشتن یک رکن مهم دیگر در سینماست.

  سینما باید به سمت چهره های بومی برود
این کارشناس فرهنگی با بیان این آمار که در 10 سال گذشته 
حدود 10 هزار فیلم به عمار رسیده است، اظهار کرد: عمار چه 
کرد؟ عمار در این 10 سال گفت ما در ایران زندگی می کنیم. 
ایران بزرگ، ایران تاریخی، ایران فرهنگی و ایران پرماجرا که 
صدها هزار بلکه میلیون ها چهــره و حادثه دراماتیک در آن 
حضور دارد. اگر ســینمای ما سینما باشد باید به سمت این 
چهره ها و حوادث بومی و ملی ما برود ولی این ها در سینمای 

ما دیده نشده و جدی گرفته نمی شود. 
وی با اشــاره به یکی از جوایز این جشنواره به نام »دستکش 
ننه عصمت« عنوان کرد: ایده این جایزه از یک مستند آمد که 
چندان هم از نظر فنی برجسته نبود، اما سوژه ای را ثبت کرده 
بود که نمونه یکی از چهره های مردمی بود. ننه عصمت یک 

نمونه است. ما چند تا ننه عصمت در ایران داریم؟ 
وی افــزود: عمار دغدغه اش این اســت که چرا ما به ســراغ 
ســوژه های بومی که قابلیت دراماتیک هم دارند نمی رویم و 
در مقابلش به سراغ موضوعاتی می رویم که اغلب خط قرمز 
هستند. من در نشست خبری هم عنوان کردم قاچاقچی ها از 
سینمای ایران سهم دارند، معتادها سهم دارند. زنان مطلقه از 
سینما ســهم دارند. ده ها فیلم در این خصوص ساخته شده 
است، اما من به یاد نمی آورم که در 20 سال گذشته فیلمی 
در مورد تالش دانشــمندان ایرانی در حوزه نانو تکنولوژی، 
بیوتکنولوژی، هوافضا و دیگر حوزه های مختلفی که ایران در 
آن پیشرفت داشته است، ساخته شده باشد. این گونه است 

که اگر به داشته های مردم پرداخته شود، خبطی اتفاق افتاده و 
اسمش را هم می گذارند سینمای سفارشی! از دولت فرانسه، از 
دولت آلمان، از دولت آمریکا می شود سفارش گرفت ولی اگر از 
نظام برآمده از آرای مردم ایران کسی بخواهد سفارش بگیرد، 
اسمش می شود ســینمای سفارشی!  در ادامه این گفت وگو 
جلیلی با اشاره به اینکه رفتن به سراغ تالش دانشمندان ایرانی 
به نوعی خط قرمز تبدیل شده است، عنوان کرد: 9 سال است 
مجید شهریاری شهید شده است. دانشمند بزرگ ایرانی در 
رده یک جهان و ایرانی ها اسمش را هم نشنیده اند، کسی که 
ایران را در انرژی هســته ای به غنی سازی20 درصد رسانده 

است.

  از 400هزار پدر و مادر شهید
 چند نفر به قاب سینما راه یافته اند؟

وی در ادامه در پاســخ به این پرســش لطیفی که ایراد کار 
از کجاســت که فیلمی در مورد این شــهید بزرگوار ساخته 
نمی شــود، اگر بخش خصوصی باید به سراغ این سوژه برود، 
فروش این اثر چگونه تضمین خواهد شــد،عنوان کرد: من 
می گویم تهدید نکنیم، تطمیع پیشــکش! یعنی اگر کسی 
بخواهد به موضوعات ملی بپردازد، تحقیرش نکنیم، ســیل 
بد و بیراه را نثارش نکنیم،تشــویق پیشــکش! من همیشه 
یک مثال کالســیک دارم و دراین مواقع شــهید رجایی را 
مثال می زنم. ایشــان فردی بوده که در کنار خیابان کاســه 
بشقاب می فروخته و بعد رئیس جمهور شده است. اصالً بنده 
حزب اللهی هم نباشم، ایرانی هم نباشم، مسلمان هم نباشم 
،عرق ملی هم نداشته باشم و فقط و فقط سینماگر باشم، این 
یک سوژه دراماتیک است. سیر زندگی ایشان از آن فعالیت تا 
ادامه تحصیل و مواجهه با تفکر امام و ...تا آن نقطه یک سیر 
دراماتیک اســت. جلیلی افزود: ما یکی دوعدد از این سوژه ها 
نداریم، هزارتا و صدهزارتا از این سوژه ها نداریم که میلیون ها از 
این دست سوژه ها داریم. ما 400هزار پدر و مادر شهید داریم، 

چند نفر از این تعداد به قاب سینما راه یافته اند؟ 

  سهم روستاها از سینمای ایران کجاست؟
جلیلی در بخش دیگری از صحبت هایش عنوان کرد: سالی 

100 فیلم در ســینمای ایران ساخته می شود، من پرسشم 
این است سهم روســتاییان در این سینما کجاست؟ گاهی 
گفته می شود به طیف ها در سینما پرداخته نمی شود، پرسش 
من این اســت که ۳0درصد از مردمان ایران کجاهســتند؟ 
آیا روســتاییان جزو مردمان ایران نیستند؟ سالی 100 فیلم 
ساخته می شود که می شود گفت 80 فیلم در کمتر از نیمی 
از مساحت پایتخت ساخته می شود و اسمش را هم می گذارند 
سینمای ایران! این سینمای ایران است یا سینمای تهران؟ یا 
سینمای شــمال تهران است؟ بعد هم نعل وارونه می زنند و 
می گویند این ها می خواهند یک اقلیت خاص را مطرح کنند. 
در حالی که آن ها هستند که تنها دارند به یک اقلیت خاص 
به آرمان می پردازند، اصالً بگوییم یک اقلیت محترم، شــما 
هستید که سینمای ایران را در اختیار یک اقلیت 20درصدی 
گذاشته اید. جلیلی افزود: بیش از 90درصد شهرهای ایران در 

لوکیشن های سینمای ایران جای ندارند. 

  انتقادی ترین فیلم ها را حزب اللهی ها ساخته اند
جلیلی با اشاره به بخشی تحت عنوان »پایش و پاالیش اجتماعی« 
در این جشنواره با انتقاد از زوم کردن روی سیاه نمایی ها، عنوان 
کرد: تندترین انتقادها در این بخش ها ساخته می شود و می آیند 
جایزه هم می گیرند. به عنوان مثال فیلم »داد« که درمورد شالق 
خوردن کارگران معترض در شــمال غرب کشور است که خود 
عمارهم آن را تهیه کرده است، همچنین »زمستان یورک« که به 
کارگران یک معدن می پردازد که در حادثه ای در یکی از معادن 
شمال مدفون شده اند. ما به سمت تندترین و حادترین موضوعات 
رفته ایم. وی ادامه داد: انتقادی ترین فیلم ها را که حزب اللهی ها 
ساخته اند. به عنوان مثال »آژانس شیشه ای« یک فیلم انتقادی 
و تلخ است، اما در عین حال سیاه نیست. فیلمی است که طرح 
مسئله می کند نه القای بن بست. یک نکته دیگر هم اینجاست که 
می گویند سینمای آمریکا هم فیلم های تلخ دارد. بله 750 فیلم 
در سال ساخته می شود و ۳5 اثر به موضوعات مشکالت اجتماعی 
می پردازند. نمی شــود که از این 100فیلم، 60 فیلم سیاه نمایی 

است و 40فیلم هم شش و هشتی است.
وی در ادامه با اشــاره به گام دومی که جشــنواره عمار برداشته 
است،عنوان کرد: سینما دو سازمان دارد. تولید و تماشا. عمار در 
سازمان تماشــا هم در یک حدی سعی کرده است تلنگرهایی 
بزند. این یعنی که ما درمدارس، مســاجد و دانشگاه ها هم فیلم 
نمایش می دهیم و با این کار سعی کرده ایم دایره مخاطبان سینما 
را گســترش بدهیم.  وی با اشاره به تجربه فیلم »منطقه پرواز 
ممنــوع« اظهار کرد: ما یک تجربه شــیرین در مورد این فیلم 
داشــتیم. این فیلم تا امروز 6 میلیارد تومان فروخته است. یک 
بخشی از این فروش مربوط به اکران مردمی سیار است. به عنوان 
مثال ما در یک روستایی در توابع میناب 2 میلیون تومان فروش 
داشته ایم. ممکن است یک سینمادار بگوید این رقمی نیست،اما 
اگر بدانیم مشابه این روستا 5هزار روستا در کشور داریم، به عدد 

قابل توجهی خواهیم رسید، اما ما به این سمت نرفته ایم. 
وی با بیان اینکه ما باید یک کلیدواژه را در میان بگذاریم، گفت: 
ما باید بگوییم نقد فیلم یا نقد سینما و در ادامه بپرسیم چرا به 
این میزان نقد فیلم آماس کرده است، اما نقد سینما کامالً مهجور 

و متروک است.

گزارش

گفت وگو با امیررضا مافی، منتقد سینما درباره دالیل نبود نگاه راهبردی در سینمای ایران

هیچ کارگردانی به اندیشمندی متصل نیست
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