
حامد عزیز پرکشید
وحید جلیلی با انتشار پستی در اینستاگرام 
از درگذشت حامد جاللی خبر داد. جاللی 
از دست اندرکاران جشــنواره فیلم عمار 
بود که به تازگــی به دلیل بیماری کرونا 
اینستاگرام نوشته  درگذشت. جلیلی در 
اســت:» ...حامد عزیز پرکشید و رفت. با 
ناباوری، فقدانش را در آغوش می کشیم 
و اشک می ریزیم. بسیار شب ها که تا به صبح بیدار ماند و روزها که بی دریغ 
و خســتگی ناپذیر به شب رساند به شــوق کار برای خدا، برای شهدا، برای 
زینب)س(. خیالت جمع بود که کاری را بپذیرد، به فرجام می رســد و مایه 
آبروست. خوبی ها و اخالص ها و مروت هایش با ماست. لبخندهایش می مانَد 

برایمان و همتش«.

شاید سال ها بعد...!
حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس 
مجلس شورای اسالمی، با انتشار پستی در 
صفحه توییتر خود اعالم کرد احتمال دارد 
ویروس کرونا توطئه ای از سوی دولت آمریکا 
برای جهانیان باشد که به کشور خودشان نیز 
سرایت کرده است. حسین امیرعبداللهیان 
در توییتر نوشته است: »شاید سال ها بعد، 
روشن و افشا شود که کرونا ویروس، جنگ بیولوژیک کاخ سفید علیه رقبای بزرگ 
جهانی آمریکا )چین و روســیه( بوده که عالوه بر بخش هایی از جهان، به مردم 

آمریکا هم سرایت کرد«.

قلمِ امیدواران پایدار
علی ربیعی، ســخنگوی دولت در واکنش 
به داغ شدن هشتگ  #کرونا_را_شکست_
می دهیم و کمپین های مبارزه با شایعه های 
کرونایــی، در توییتــرش نوشــت:  »دارم 
نوشــته های فضای مجازی درباره کرونا را 
رصد می کنم. خوشحالم که کثیری از صمیم 
قلب در پی انتشار اطالعات درست، گفتار 
امیدبخش و تقویت روح جامعه اند. نوشــته های خیرخواهانه بسیارند. انتقادات 
نویســندگان را منتقل میکنم تا بهتر تصمیم بگیریم. این نوشته ها امید و قوت 
قلب برای مردم هستند. قلم امیدواران پایدار. می دانم کاستی هایی داشته ایم اما 
بیشــتر از آن می دانم که اگر به یکدیگر کمک نکنیم، کم می آوریم. با تمام قوا 
ســعی می کنیم صادق، قوی و شفاف باشیم، لطفاً یکدیگر را تنها نگذاریم. بدون 

مردم موفق نیستیم«.

سر تعظیم فرود می آورم 
حسین رنجبران با انتشار پستی در توییتر 
نوشته است: »در این ایاِم سخت همکاران 
عزیزم در خبر، تولیــد و تأمین برنامه های 
مفرح و پخــش از شــبکه های مختلف و 
کارگردانان  و  تهیه کننــدگان  بازیگــران، 
مطرح کشــور که با تمام وجــود در حال 
تهیه  سریال های مهم سیما هستند، به رغم 
تهدیدات این ویروس منحوس و ویروس های ناجوانمرد رسانه ای، به عشق مردم و 
ایران اسالمی ایستاده اند و به پیش می روند. درمقابل این همه بزرگی و همت شما 

برادران و خواهران بزرگوارم سر تعظیم فرود می آورم«.

 مجیــد تربت زاده در خاطرات مســتندش، درباره 
فیلسوف معاصر، مرحوم سید جالل آشتیانی نوشته بود: 
»متأسفانه اساتید و دوستان، به بُعد سیاسی زندگی وی 
توجهی نکرده و یا حتی اشــاره ای هم به آن نکرده اند؛ 
یعنی امروزه کمتر کســی حتی دوســتان و شاگردان 
استاد آشتیانی به درســتی می دانند که وی از سال ها 
پیش از انقالب اسالمی عمالً یک شخص فعال سیاسی 
– اجتماعی بوده و در حد توان خود، در جریان نهضت 
ملی شــدن صنعت نفت و حوادث بعد از آن، نقشی به 
عهده داشته اســت...« و من که حاال مشغول نوشتن 
گزارشی درباره »سیدهادی خسروشاهی « هستم، به 
نظرم می رسد که همین اول مطلب بگویم: متأسفانه و 
به دلیل اینکه این روزها همه زندگی و اخبار پیرامون 
ما به شدت کرونایی شده اند، انگار کسی متوجه نیست و 
یا اگر هست، فرصت پیدا نمی کند بگوید و بنویسد که 
جامعه علمی و پژوهشی ایران چه شخصیت ارزشمندی 

را از دست داده است.

خستگیناپذیر
پیام تسلیت رهبر انقالب شــاید یکی از مختصرترین و 
مفید ترین معرفی نامه ها برای این شخصیت علمی باشد: 
»درگذشت عالم مجاهد مرحوم حجت االسالم والمسلمین 
آقای حاج ســیدهادی خسروشاهی رحمت اهلل علیه را به 
خانــدان محترم و بازماندگان و ارادتمندان و عالقه مندان 
به آثار قلمی ایشان تسلیت عرض می کنم. ایشان عنصری 
خستگی ناپذیر در تبلیغ معارف اسالمی به وسیله  نگارش 
مقاالت و ترجمه هــا و کتاب های متعــدد در مدت ۶۰ 
ســال از زندگی خویش بودند و انگیزه و همتی کم نظیر 
در تالش برای تقریب مذاهب اســالمی و اتحاد مسلمین 
به کار می بردند. تالش های دیپلماسی در دوران جمهوری 
اسالمی در واتیکان و قاهره نیز بخش دیگری از مجاهدت 
این رفیق دیرین اینجانب بود...«. یعنی اگر فرض را بر این 
بگذاریم که ممکن است شما آشنایی چندانی با سوژه امروز 
نداشته باشــید، خواندن همین چند سطر از پیام، دست 
کــم چند صفت و ویژگی درباره او را مشــخص می کند. 
عالم مجاهد، عنصری خســتگی ناپذیر در تبلیغ معارف 
اسالمی، تالشگر در عرصه تقریب مذاهب و فعال در زمینه 
دیپلماسی، موجز ترین تعابیر و تعریفی است که می شود 

درباره او گفت.

خسروشاهیها
ســال 1317 در تبریز به دنیا آمــد. در خانواده ای که 
خطه آذربایجان آن ها را به علم و عالمی می شناســد. 
»خسروشــاهی« ها ازجمله خاندان هایی هســتند که 
بیشــتر از 2۰۰ ســال با علم و فقاهت زندگی کرده و 
افراد بسیاری از آن ها، چهره های برجسته فقهی و علمی 

آذربایجان و کشور بودند.
»ســیدهادی خسروشــاهی« پس از به پایان رساندن 
تحصیالت مقدماتــی در تبریز و پس از رحلت پدرش 
در ســال 1342 و در 15 ســالگی عــازم قم شــد تا 
درس های ســطح را فرا بگیرد. در فلسفه، تفسیر، فقه 
و اصول، شاگردی اســتادانی چون آیت اهلل بروجردی، 
امام خمینی، آیت اهلل شریعتمداری، عالمه طباطبایی 
و... را کرد و برای دیگر دروس و همچنین مراحل باالتر 
مانند اجتهاد، پای درس بزرگان حوزه های نجف، قم و 
مشهد مانند امام خمینی، سید ابوالقاسم خویی، سید 
شهاب الدین نجفی مرعشی، سید محمدهادی میالنی، 

سید محمدصادق روحانی، شیخ آقا بزرگ تهرانی، شیخ 
مرتضی حائری، ســید احمد زنجانی، میرزا عبدالجواد 

جبل عاملی و میرزا ابوالفضل زاهدی قمی نشست. 

مجلهمکتباسالم
از جمله روحانیون و پژوهشگران دست به قلمی بود که 
قلم خوبی هم داشت و می دانست یک راه برای انتشار 
درست و دقیق نوشته و افکارش، فعالیت در مطبوعات 
است. بنابراین اگر حوصله بررسی مجالت و مطبوعات 
اسالمی پیش از انقالب را داشته باشید، می توانید صدها 
مقاله از او را در مجله هایی چون مکتب اسالم، مکتب 
تشــیع، معارف جعفری، راه حق، ندای حق، وظیفه، 
مجموعه حکمت، نور دانش آیین اســالم، مسلمین، 
آستان قدس، نسل نو، نسل جوان، استوار پیکار، اندیشه، 
مهد آزادی و... پیدا کنید. البته نقش و تأثیر او در انتشار 
و توزیع برخی مطبوعات اسالمی آن دوران فراتر از یک 
نویسنده عادی اســت. در این باره در خاطراتش گفته 
است: »اول هر ماه که مجله منتشر می شد، بنده همراه 
زنده یاد علی حجتی کرمانی، حدود 1۰۰ نسخه از آن را 
برای عرضه به دانشجویان، به مسجد هدایت که امامت 
آن به عهده آیت اهلل طالقانی بودـ  در خیابان اسالمبول 
تهرانـ  می بردیم و به نگهبانان مســجد می سپردیم و 
چون قیمت مجله هم فقط 1۰ ریال بود، موقع مراجعت 
می دیدیم که تمام نسخ آن به فروش رفته... مهم ترین 
ویژگــی مجله، آموزش و روشــنگری و تربیت عملی 
جوانان اسالم گرا بود... اگر آمار دقیق جامعه شناسانه ای 
تهیه شود، نقش مکتب اســالم و آموزش های آن، در 
پیدایش نسلی که در قلب انقالب قرار گرفتند روشن 

خواهد شد«.

هوادارنوابصفوی
در ســال 1352 مرکز »بررســی های اسالمی قم« را 
که زیرمجموعه و واحدی از حوزه علمیه قم به شــمار 
می رفت، تأســیس کرد و به ثبت رساند. 9 سال بعد، 
مرکز »فرهنگی اسالمی اروپا« را در ُرم راه اندازی کرد. 
هر کدام از این دو مؤسســه ده ها کتاب ارزشــمند در 
زمینه های اسالمی از جمله قرآن مجید و نهج البالغه 
را به زبان های عربی، انگلیسی، ایتالیایی، آلمانی و غیره 
ترجمه و منتشــر کرده اند. البته مشغله و تالش های 
او تنهــا در عرصه فرهنگ و آن هم پژوهشــی نبود. 
فعالیت های سیاسی اش از سال 1332 و پس از آشنایی 
نزدیک با آیت اهلل کاشــانی، آیت اهلل طالقانی و شــهید 
نواب صفوی آغاز شــد. بنابراین در پرونده سیاسی اش 
می توانید چندین بار دستگیری، زندانی شدن و یا تبعید 
در قم، تهران و تبریز و... را ببینید. آخرین بارهم ســه 
ســال در انارک یزد تبعید و زندانی بــود و با پیروزی 

انقالب اسالمی آزاد شد.
همراه و همفکر نواب صفوی بود و در مورد تفکرات نواب 
و فدائیان اسالم تحقیق و نگارش کرد. درباره آشنایی اش 
با فدائیان اسالم گفته است: »... از سال 133۰ در تبریز، 
با مطالعه روزنامه های وابسته به فداییان اسالم با آن ها 
آشــنا شدم... نامه ای به شــهید نواب صفوی نوشتم و 
کتــاب )رهنمای حقایق( را درخواســت کردم که در 
واقع مانیفست سازمان بود. چیزی نگذشت که کتاب 
را همراه نامه ای از مرحوم سیدهاشــم حســینی که 
مرد شماره 3 فداییان اسالم به شمار می  رفت، دریافت 
کردم... این البته در مرحله نخستین بود، بعد ها که به 

قم آمدم، آشــنایی و روابط در قم و تهران بیشتر شد. 
من البته عضو جمعیت نبودم، بلکه مانند بقیه طالب 
دوســتدار یا هوادار بودم... نواب صفوی در حقیقت ۶۰ 
سال قبل و پیش از همه جریان های سیاسیـ  مذهبی، 

خواستار ایجاد و برقراری حکومتی ایده آل بود«.

الیگوشون!
یک بخش از خاطرات مستندش، مربوط به رهبر معظم 
انقالب است. او در مقدمه این کتابش می نویسد: »آنچه 
در این رســاله آمده اســت، همه خاطرات من درباره 
آیت اهلل خامنه ای نیست، بلکه فقط نکاتی است که به 
هنگام گفت وگوی خاصی به خاطر آمد و مکتوب و نقل 
شــد«. یکی دو خاطره جالب درج شده در این کتاب 
که مربوط به دو دوره مختلف است را بخوانید: »روزی 
آیت اهلل خامنه ای به حجره ما آمدند... پشت میز کوچک 
مطالعه من نشســتند و با انبوهی از اوراق و مقاله ها و 
اسناد و بُریده جراید داخلی و خارجی که برای کارهای 
خــود آن ها را جمع آوری کرده بودم، روبه رو شــدند و 
گفتند چه می شد که در حوزه ها برای فارغ التحصیالن 
رشته های غیرفقه و اصول هم لقب های رسمی به کار 
می رفت تا همه مجبور نشــوند که فقط به سراغ فقه و 
اصول بروند؟ در واقع مرادشــان این بود که در حوزه ها 
باید به رشــته های دیگر نیز بها داده شــود... یک بار 
یکی از بزرگان گفتند کــه ما تذکراتی به آقا ]آیت اهلل 
خامنه ای[ می دهیم ولی »الیگوشــون«... یعنی گوش 
نمی دهند!... در مالقاتی مطلب و جمله آن بزرگوار را به 
ایشان نقل کردم… خندیدند و گفتند ظاهراً باید تعبیر 
ایشان چنین اصالح شود که »ال قبولون«!... باید ایشان 
توجه بفرمایند که ما همه نظرات دوستان و بزرگان را 
می شنویم و آنچه را که به صالح اسالم و انقالب و کشور 
است حتماً انجام می دهیم و اقدام می کنیم، ولی طبیعی 
است که پذیرفتن و عملی کردن همه نظریات آقایان 

مقدور نیست...«.

بازگشتبهایران
پس از پیروزی انقالب، دو سال نماینده امام در وزارت 
ارشاد بود. در ضمن بیشترین همکاری قلمی را با روزنامه 
اطالعات داشــت و همچنین به عنوان نماینده امام یا 
حوزه علمیه قم در کنفرانس ها و کنگره های اسالمی، در 
کشورهای اروپایی و اسالمی شرکت می کرد. پنج سال 
هم سفیر ایران در واتیکان بود. زمان حضور در ایتالیا، 
عالوه بر چاپ و نشر ترجمه قرآن مجید و نهج البالغه 
به زبان ایتالیایی و نشر ماهنامه ای به نام جهان نو- به 
زبان ایتالیایی- 1۶2عنوان کتاب و نشریه به زبان های 
فارسی، عربی، انگلیسی، ایتالیایی و فرانسوی، منتشر 

کرد که در سراسر جهان توزیع شده است.
در مصر هم فعالیت هایش دقیقاً به همین صورت بود و 
ضمن حضور در محافل علمی و سیاسی، سخنرانی های 
بسیاری در رادیو و تلویزیون داشت و توانست در ارتباط 
با شیخ االزهر، بیشتر از 5۰ جلد کتاب درباره تشیع و 
اهل بیت)ع( را در این کشــور منتشر کند. با این هایی 
که گفتیــم خودتان می توانید حــدس بزنید مرحوم 
خسروشــاهی عالوه بر زبان آذری و اســالمبولی، به 
زبان های عربی، انگلیسی و ایتالیایی هم تسلط داشت. 
او پس از بازگشــت به ایران، در دانشکده های حقوق، 
دانشــکده روابط بین الملل، دانشگاه  تهران و... تدریس 

می کرد.

پاسخ پیام رسان »گپ« به انتقاد کاربران
قدس زندگی: پس از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی، دور 
افتادن دانش آموزان از تحصیل تبدیل به یکی از اصلی ترین دغدغه های خانواده ها 
و کاربران فضای مجازی شده اســت. البته این روزها کانال های مجازی مدارس 
سعی می کنند با انتشار فیلم هایی از کالس های مجازی، دانش آموزان را در چرخه 
تحصیل نگه دارند. عالوه بر این صداوســیما هم برنامه های ویژه ای برای روزهای 

تعطیلی مدارس در نظر گرفته است.
با این همه، کاربران فضای مجازی در این روزها انتقاد زیادی را به پیام رسان های 
داخلی، بابت کم کاری شان در توسعه زیرساخت ها برای برگزاری کالس های درسی 

مجازی، وارد کرده اند.
 مهدی انجیدنی، مدیر پیام رســان گپ اما در پاســخ به این کاربران در حساب 

توییتری خود مطلبی را منتشر کرده است. انجیدنی در توییتر نوشت:
 NtoN 1 )جهت کالس درس( و بســتر پخش زندهtoN بســتر پخش زنده«
)کنفرانس تصویری( و تماس تصویری در پیام رســان های گپ و مداد )کودک( 

آماده است. 
مشکل تأمین سخت افزار و زیرساخت داشتیم که امیدوارم با همکاری ابرآروان و 

آسیاتک بتونیم تأمین کنیم«.
»امکاناتی نیز به Bot Platform از امروز اضافه شد تا توسعه دهندگان مختلف 
بتوانند از بستر گپ برای توسعه بات هایی که دارای قابلیت پخش زنده باشند نیز 
اســتفاده نمایند. همچنین در ادامه امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری 

اطالعات ضمن تشکر از گروه پیام رسان »گپ« در حساب شخصی خود نوشت:
»اســتفاده از پیام رســان به عنوان بســتر ارتباطات برگزاری کالس های درس 
کاهش دهنده جابه جایی هایی غیرضروری اســت. ممنــون از تیم گپ برای این 
مسئولیت پذیری شان. اســتفاده فراگیر از آموزش الکترونیکی نیاز به زیرساخت 

مناسب دارد«.

به وزارت بهداشت وابسته شدم!
قدس زندگی:کرونا با تمام دردســرهایش، کم و بیش سوژه طنز کاربران فضای 
مجازی هم شده و آن دسته از کاربران که معتقدند با روحیه خوب می توان کرونا را 

شکست داد، با شوخی های مجازی به سراغ کرونا رفته اند. 
در این میان صحبت های وزیر بهداشت مبنی بر اینکه این هفته، پیک شیوع کرونا 
در کشورمان خواهد بود، حسابی سوژه فضای مجازی شده است. علی ضیا با انتشار 
توییتی دراین باره نوشته است: »وزیر بهداشت گفته قراره این هفته پیک اصلی کرونا 

بیاد، قبالً این موقع ها پیک نوروزی می دادن امسال پیک کرونا«.
کاربر دیگری هم نوشــته است: »رئیس جمهور می گه این هفته همه چی عادی 
می شه، وزیر بهداشت هم می گه این هفته پیک کروناست. خود کرونا االن مونده 

بمونه یا بره«.
از آن طرف پیامک های وزارت بهداشت هم سوژه طنز کاربران فضای مجازی شده 
است. پیامک هایی که اگرچه حاوی نکات آموزشی هستند و روزانه برای تلفن همراه 
ایرانیان از ســوی وزارت بهداشت و با نام این وزارتخانه ارسال می شوند اما آنچنان 
مورد استقبال کاربران قرار نگرفته اند. در ادامه چند نمونه از این توییت های طنز را 

می  خوانید:  اگه از کرونا نمیریم از پیامکای وزارت بهداشت قطعاً می میریم.
قشنگ مشــخصه وزارت بهداشت شبا دیر می خوابه. همه پیاماش از ساعت یک 

ظهر به بعد میاد.
کم کم دارم به وزارت بهداشت وابسته می شم. بچه ها وزارت بهداشت امروز به من 

پیام نداد. به نظرتون زنگ بزنم بهش یا پررو می شه؟
وزارت بهداشت دو روزه پیام نداده. نگرانشم نکنه خودش کرونا گرفته.

یکی به وزارت بهداشــت بگه این قدر دیروقت پیام نده. خانومم شک کرده می گه 
اسمشو گذاشتی وزارت بهداشت که من بهت شک نکنم.

 مجازآباد
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ورزش
جنگ بارسا و رئال مادرید در راه قهرمانی 

 اِل کالسیکویی 
برای تعیین سرنوشت فصل

نتایج ضعیف همه مدعیان و بررسی یک ادعا

 صدر جدول 
مهندسی شد؟!

 چرا فیلم های کمدی سالم خانوادگی در سینمای ایران کم شده است؟

جای خالی طنز پاک روی پرده سینما

این سفرنامه »کرونا« دارد
رقیه توسلی: »ترس وقتی به سراغمان 
می آید که نشسته باشیم و کاری نکنیم. 
از جایمــان که بلند شــویم تــرس تمام 
می شــود«... هــزار درصد بــا این عقیده 
حکیمانه موافقم... اما انگار این وسط یک 
اشکال و اشــتباه استنباطی پیش آمده... 
آخر عده کثیــری از هموطنان این روزها 

به گاه تعطیلی مدارس و مشــاغل رفته اند پمپ های بنزین  و بعد - بی اندیشه 
و مالحظه - ســر اُتول هایشــان را کج کرده اند سمت شــمال نقشه... خطه 

میرزاکوچک خان و دیار دماوند بلندباال... سمت مرزوبوم گیالن و مازندران.
برای تهیه گزارش آمده ایم در مبادی ورودی استاِن قشنِگ ناخوش احوالمان؛ 
مازندران. ســاعتی از حضورمان می گذرد، از غرق شدن در سیل اتومبیل ها و 

مسافران.
همراه همکاران ســاعی هالل احمر و پلیس و رســانه، انگشت به دهان خیل 
چهارچرخ هاییم! هر دقیقه هم بیش از پیش دلمان می شکند از حجم چراهای 
بی جواب! از فراوانی میهمانان ناخوانده ای که روی پیشانی شان تب سنج گذاشته 

می شود! 
هر چه تقال به خرج می دهم نمی توانم »در دیزی باز است« را قورت بدهم که از 
چشم هایم نریزد بیرون... از 8 صبح، پشت ماسک فقط متکلم همین جمله ام... 

رو به پالک های غیربومی بی شمار.
نمی دانم چه می شود که ناگهان فکرم می رود پیش بادکنک لبخند گنده ای که 
گلی جان و پدرش دیروز در شرایطی کامالً بهداشتی دم خانه آشنایان بردند 
برای ایجاد حال خوب... می رود پیش دخترک جان هشت ساله ای که می داند 
اآلن حتی خانه خاله اش هم امن نیست پس به بوسه از راه دور و قربان صدقه 
یک متــری قناعت می کند. با همه دلتنگی و کودکی اش و اگرچه پای رفتن 

ندارد اما بی آغوش، دور می شود.
با یادآوری بادکنک های زرد رنگ، اخم هایم یکهو باز می شــود و آرام می گردد 
ذهنم... ماشــین ها را پــس می زنم از تیررس نگاهم و بــه خودم می گویم تا 
می توانیم باید این روزها حرف های روشن بزنیم که این ساعات گس و بدمزه و 

پرترس و لرز باالخره ناپدید می شود.
با تقلید از سبک »گل ترمه« می زنم توی خِط یک لبخند شاد واقعی و پشت 

بندش قدردان هموطنانی می شوم که ماندند توی چاردیواری هایشان.

 گزارش قدس از نخستین روز کاری فتح اهلل زاده 
در باشگاه استقالل

بحران مالی شوالیه تا 1400
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روزمره  نگاری

نگاهی به زندگی و فعالیت های علمی و سیاسی زنده یاد سید هادی خسروشاهی

مبّلغاهلقلم
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امیرمحمد سلطان پور :  امشب از ساعت 23:30 بارسلونا 
در سانتیاگو برنابئو میهمان رئال مادرید است تا بزرگ ترین 
رقابت فوتبالی جهان یا همان ال کالسیکو را یک بار دیگر 

به نمایش بگذارد.
چند هفته پیش زمانی که تیم تحــت هدایت زین الدین 
زیدان در صدر جدول اللیگا قرار داشــت؛ عده ای از شکل 
کسب پیروزی های رئال مادرید رضایت نداشتند. اما حاال 
پس از اینکه در پنج بازی قبلی، این تیم تنها یک پیروزی 
به دست آورده و شکســت هایی نیز در جام حذفی و لیگ 
قهرمانان متحمل شــده، مرد فرانسوی زیر فشار بیشتری 
قرار دارد. برد در بازی امشب مقابل رقیب قدیمی به شدت 
روحیه تیم و هواداران در سانتیاگوبرنابئو را باال خواهد برد، 
اما سپیدپوشان باید بدانند اگر این بازی را واگذار کنند، در 
فاصله تنها 12 بازی مانده به پایان لیگ، پنج امتیاز از بارسا 

عقب می افتند.

 وقت آن است که خودت را نشان دهی!
با توجه به اینکه از باخت خانگی رئال مقابل منچسترسیتی در 
دور رفت لیگ قهرمانان مدت زیادی نمی گذرد، مسلماً زیدان 
عقیده دارد که ال کالسیکو در بهترین زمان به سراغ آن ها آمده 
تا بازیکنان بتوانند ارزش خود را نشان دهند. یکی از این بازیکنان 
مسلماً کریم بنزما خواهد بود. ستاره فرانسوی این فصل موفق 
شده 18 گل به ثمر برساند، اما نکته منفی اینجاست که او پنج 
بازی است که نتوانسته دروازه حریفان را باز کند. رئال هم از زمان 
افت بنزما دچار افت شده تا نشان دهد این تیم به چه میزان به 
بازیکن باتجربه خود اتکا دارد. ادن هازارد مسلماً می توانست 
مقداری فشار را از روی دوش بنزما بردارد، اما او باز هم مصدوم 
هســت و دیگر این فصل نمی تواند به میدان بیاید. گرت بیل 
مصدوم نیست اما فرم بســیار بی ثباتی را سپری می کند و به 
همین دلیل هم یک بازی در زمین حضور پیدا می کند و در بازی 
دیگر روی نیمکت است. آخرین باری که ستاره ولزی روی یک 
گل نقش مستقیم ایفا کرده به بیش از چهار ماه قبل بر می گردد و 
نمی توان آنچنان روی او حساب باز کرد. البته بیل مسلماً می داند 
اگر یک بازی باشد که بتواند بار دیگر خود را به مربی ثابت کرده و 

فصلش را نجات دهد، همین ال کالسیکو است.

 خیالتان از خط حمله راحت باشد
دقیقاً مانند زیدان، روی نیمکت تیم حریف هم کیکه ستین 
از زمانی که جای ارنستو والورده را گرفته، مسئولیت زیادی را 
روی شانه های خود احساس می کند. او شروع آنچنان خوبی 
در نوکمپ نداشت، اما اکنون اوضاع را بهتر کرده و تیمش در 

سه دیدار اخیر در اللیگا پیروز بوده و همین سبب شده که 
بتواند رتبه نخست خود را در جدول دوباره به دست بیاورد. 
آن ها شکست ناپذیری خود را در لیگ قهرمانان نیز ادامه 
دادند و با کسب تســاوی 1-1 در زمین ناپولی در وضعیت 
خوبی برای بازی برگشت در بارسلون قرار دارند. درست است 

که همچنان عده ای آنچنان از حضور ستین روی نیمکت 
بارسا راضی نیســتند اما باید به وی مقداری هم اعتبار داد 
که موفق شده نتایج این تیم را بهبود ببخشد. با اینکه اضافه 
شدن مارتین بریتویت به ترکیب آبی و اناری ها شرایط را در 
خط حمله مقداری بهتر کرده، اما کار اصلی که ستین کرده 

تقسیم وظایف میان مسی و گریزمان است. این دو 6 گل از 
هشت گل قبلی کاتاالن ها را به ثمر رسانده اند و با توجه به 
ادامه دار بودن غیبت عثمان دمبله و لوئیز سوآرز، اصلی ترین 
امید مربی 61 ساله برای موفقیت در پایتخت اسپانیا در بازی 
امشب محسوب می شوند. البته بارســا از زمان به روی کار 
آمدن ستین آنچنان در فاز دفاعی موفق نبوده و در 10بازی 
گذشته تنها سه کلین شیت داشته است، اما معموالً هواداران 
این تیم زمانی که خط حمله بدرخشد، می توانند خیالشان 

بابت پیروزی راحت باشد.

 وضعیت مصدومان و محرومان
با وجود اینکه جرارد پیکه در اواخر بازی با ناپولی مصدوم شد، 
اما به احتمال بسیار زیاد از ابتدا مقابل رئال به میدان خواهد 
رفت. جوردی آلبا هم مدتی اســت که از مصدومیت خود 
ریکاوری کرده و تمریناتش را پیگیری می کند، اما احتماالً 
مانند چند بازی قبلی فیرپو در پست دفاع چپ به جای او 
مورد استفاده قرار بگیرد. این بازی می تواند میدان خوبی برای 
باتجربه ها باشد و به همین دلیل ستین ممکن است آرتورو 
ویدال را به آنسو فاتی نوجوان ترجیح بدهد. عالوه بر تجربه 
بیشــتر، ویدال توانایی بازی هم در وینگر چپ و هم پشت 

مهاجمان را دارد که ممکن است بیشتر به کار تیمش بیاید.
چنین سیاستی را امشب زیدان نیز در پیش خواهد گرفت 
و ایســکویی که هم می تواند به عنوان وینگــر بازی کند و 
هم پشت مهاجمان، شانس بســیار باالیی برای حضور در 
ترکیب ثابت کهکشانی ها دارد. از طرف دیگر شاید تصمیم 
غافل گیرکننده زیدان عدم بازی دادن بــه لوکا مودریچ و 
استفاده از فدریکو والورده به جای او باشد. این را نیز نباید 
فراموش کنیم که رودریگو امروز برای تیم میزبان به خاطر 

محرومیت در ترکیب حضور پیدا نخواهد کرد.

 بازی های رودرروی اخیر
بارسلونا در حالی قدم به ال کالسیکوی امشب می گذارد 
که در هفت مسابقه قبلی مقابل رقیب همیشگی خود در 
اللیگا بدون شکست بوده است. با اینکه رئال اخیرا در دیدار 
سوپرجام اسپانیا موفق به شکســت بارسا شده، باید گفت 
تنها باری بوده که کهکشــانی ها موفق به شکست رقیب 
خود از کاتاالن در مدتی طوالنی شــده اند.  این را نیز نباید 
فراموش کنیم که رئال در اللیگا و در خانه خود مقابل آبی و 
اناری پوشان در چند وقت اخیر هم عملکرد ضعیفی داشته 
و نتوانسته حریفش را از سال 2014 که 3-1 شکست داده 

بود، مغلوب کند.

جنگ بارسا و رئال مادرید در راه قهرمانی 

ِال کالسیکویی برای تعیین سرنوشت فصل

اینفانتینو: از تغییر قانون آفساید استقبال می کنم
ورزش: رئیس فیفا از تغییر قوانین مربوط به آفساید که سخت گیری های موجود برای تشخیص 
آن را کاهش می دهد، استقبال کرد. اینفانتینو در این باره گفت: بحث آفساید موردی است که 
ما باید به آن نگاهی دوباره بیندازیم و من به شخصه موافق پیدا کردن راهی برای تجدید نظر در 
قانون آفساید هستم تا ببینیم که آیا این تغییر کمک می کند یا نه، چون به نظر من این موضوع 
بیشتر به درک شرایط مرتبط است. برخی از تصمیمات بسیار موشکافانه هستند و برای مردمی 
که صحنه را می بینند بسیار سخت است که تشخیص دهند آفساید بوده است یا نه. به همین 

دلیل ما باید ببینیم که آیا می توانیم قانون آفساید را شفاف تر کنیم.

دربی ایتالیا به تعویق افتاد
ورزش: شیوع ویروس کرونا در ایتالیا که کانون این بیماری در اروپا نیز محسوب می شود، در 
نهایت سبب تعویق دیدار حساس یوونتوس و اینتر شد. دیداری که قرار بود امشب در آلیانس 
تورین برگزار شود. ابتدا تصمیم بر این بود که دربی ایتالیا بدون حضور تماشاگر برگزار شود 
و حتی شب گذشته نشست خبری مربیان دو تیم نیز به دلیل احتیاط از کرونا لغو شد و در 
نهایت فدراسیون فوتبال ایتالیا ضمن عقب نشینی از موضع قبلی خود اعالم کرد که این بازی 
به 13 می موکول شده است. همچنین عالوه بر دربی ایتالیا، چهار بازی دیگر این هفته که 
قرار بود در مناطق آلوده به کرونا و پشت درهای بسته برگزار شود نیز به 13 می موکول شد.

هدف گذاری رئال مادرید برای جذب هالند
ورزش: نشریه اسپانیایی »مارکا« گزارش داد، باشگاه رئال مادرید، ارلینگ هالند را در 
لیست خریدهای تابستانی خود قرار داده و قصد دارد از روابط خوب خود با باشگاه بوروسیا 
دورتموند برای جذب این مهاجم نروژی استفاده کند، به همین منظور در تابستان پیش رو 
مذاکراتش را با این باشگاه آلمانی آغاز خواهد کرد. بر اساس این گزارش، اگر باشگاه بوروسیا 
دورتموند حاضر به فروش هالند نوزده ساله به کهکشانی ها باشد، رئال مادرید حاضر است 
اشرف حکیمی را که در پایان فصل جاری قرارداد قرضی دو ساله اش با زردپوشان وستفالن 

به پایان می رسد، به این باشگاه آلمانی واگذار کند.

محرومیت دروازه بان لیدز به دلیل نژادپرستانه
ورزش: کیکو کاســیا دروازه بان تیم فوتبــال لیدزیونایتد پس از اثبــات اتهام توهین 
نژادپرستانه اش به جاناتان لکو، مهاجم تیم چارلتون اتلتیک هشت جلسه محروم و به 
پرداخت 60 هزار پوند جریمه نقدی محکوم شد. این اتفاق در تاریخ ششم مهر رخ داد، زمانی 
که تیم های لیدز و چارلتون در لیگ دسته اول فوتبال انگلیس به مصاف یکدیگر رفتند و در 
آن بازی دروازه بان پیشین رئال مادرید از الفاظی برای توهین به لکو استفاده کرد، کمیته 
انضباطی اتحادیه فوتبال انگلیس آن را نژادپرستانه دانسته است. کاسیا عالوه بر محرومیت 
هشت جلسه ای و پرداخت جریمه نقدی باید در یک دوره تأدیبی اجباری هم شرکت کند.

ورزش: در شــرایطی که بازار صحبت های غیرفنی و 
جادویی از ســوی مالکان، مدیران، مربیان، بازیکنان و 
البته طرفداران تیم ها بسیار داغ است، اما شاید بررسی 
»ســبقت بزرگ پرســپولیس« نیز نکات جالبی را در 
 خود داشته باشد؛ ســبقتی که از اواسط نیم فصل اول 

آغاز شد.
ریشه افزایش اختالف امتیاز پرسپولیس با دیگر تیم های 
مدعــی را باید در پنج هفته نخســت نیــم فصل دوم 

جست وجو کرد. 
آن ها که در پایان هفته پانزدهم، با ســپاهان هم امتیاز 
بودند، به یکبــاره امتیازات خود را افزایــش دادند و از 
لغزش چهــار تیم دیگر بهــره بردند. البتــه نیم فصل 
اول لیگ برتر، در هفته شــانزدهم به پایان رســید که 
پرســپولیس 34 امتیازی بود، ســپاهان 31 امتیازی، 
تراکتور و صنعــت نفــت 30 امتیازی و اســتقالل و 
شــهرخودرو هم 29 امتیازی بودند. قرمزهای پایتخت 
در 6 بازی نیم فصل دوم )بدون توجه به تقویم(، چهار 

برد و یک تساوی بدست آوردند. 

 ســپاهان: دو برد، سه مســاوی، یک باخت
 )9 امتیاز(

شــاگردان قلعه نویی شــاهین و فــوالد را از پیش رو 
برداشتند، مقابل ماشین، نفت مسجدسلیمان و ذوب آهن 
به نتیجه تســاوی رســیدند و باتوجه به عدم حضور در 

زمین، مقابل پرسپولیس هم بازنده شدند. 

 تراکتور: ســه برد، یک مســاوی، دو باخت 
)10 امتیاز(

تراکتور در نیم فصل دوم با هدایت ســاکت الهامی وارد 
میدان شــد و عملکرد قابل قبولی داشت. آن ها سایپا، 
ذوب آهن و نفت مسجدسلیمان را از پیش رو برداشتند و 

مقابل گل گهر به تساوی رسیدند. 
همچنین دو شکست برابر پارس جم و تراکتور داشتند 

که اگر رخ نمی داد، اکنون باالتر از سپاهان بودند. 

  اســتقالل: دو برد، یک مســاوی، دو باخت
 )7 امتیاز- یک بازی معوقه(

آبی ها در نیم فصل دوم دو باخت به تیم های ته جدولی 
ماشــین و گل گهر داشــتند و نفت مسجدسلیمان و 
ذوب آهن را شکست دادند. کلیدی ترین بازی آبی پوشان 
تساوی مقابل پرسپولیس بود که اگر با پیروزی شاگردان 
مجیدی به پایان می رســید، اکنون جدول لیگ به کلی 
متفاوت می شد. آبی ها اگر در بازی معوقه فوالد را ببرند 

به رده دوم صعود خواهند کرد.

  شــهرخودرو: دو برد، یک تساوی، دو باخت 
)7 امتیاز(

شهرخودرو در نیم فصل دوم دو باخت مقابل پرسپولیس 
و فوالد داشــت و یک تســاوی نابهنگام برابر شاهین. 
همچنین نفت مسجدسلیمان و ماشین سازی را شکست 
داد و اکنون مدعی جدی کسب سهمیه آسیا محسوب 

می شوند.

 مهندسی لیگ؟
بیایید دوباره نتایج تیم های باالی جدولی را مرور کنیم؛ 
جالب است که شــاهین، پارس و گل گهر، تیم هایی که 
قبل از نیم فصل بوی سقوطشان می آمد موفق به پیروزی 
و کسب امتیاز مقابل رقبای مستقیم پرسپولیسی شده اند 

که در این 6 هفته اکثراً با باالنشین ها جنگید. 
تیم هایی که برای فرار از ســقوط به دسته پایین تر  در 
 مهندســی لیگ )به زعــم بعضی افراد خاص( ســهیم 

بوده اند!

ورزش: رقابت های کشتی گزینشــی المپیک 2020 
توکیو که قرار بود روزهای 8 تا 10 فروردین ماه در شهر 

بیشکک قرقیزستان برگزار شود، به تعویق افتاد.
جلســه توجیهی بین مسئوالن کشــور قرقیزستان و 
مســئوالن آژانس دولتی ورزش، فرهنگ و جوانان این 
کشور در مورد شیوع ویروس کرونا در جهان  برگزار شد.

بر اساس تصمیمات این جلسه همه مسابقات بین المللی 
در این کشــور به تعویق افتاد که رقابت های کشــتی 
گزینشی المپیک 2020 توکیو نیز یکی از این مسابقات 

بود.
تصمیم بر تعویق رقابت های کشــتی به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا در کشورهای آسیایی در شرایطی گرفته 
شده که پیش از این هم میزبانی از کشور چین گرفته شد 

و به قرقیزستان اعطا شده بود.
با این شرایط کسب سهمیه های باقیمانده کشتی گیران 
برای حضور در المپیک 2020 با دردســرهای زیادی 
مواجه شده و مشخص نیست سرانجام در چه کشوری 
و چه زمانی آزادکاران و فرنگــی کاران ایرانی می توانند 
شــانس خود را برای کســب ســهمیه های باقیمانده 

بیازمایند.
در رشته کشتی فرنگی سه ســهمیه و در رشته کشتی 
آزاد هم سه سهمیه برای ایران به دست آمده و هر کدام 
از این تیم ها به ســه ســهمیه دیگر برای اعزام یک تیم 

کامل به المپیک احتیاج دارند.

 تعطیلی اردوها
لغو این رقابت ها سبب شد تا مسئوالن فدراسیون کشتی ایران 
هم فعالً تصمیم به تعطیلی اردوهای تیم ملی بگیرند و از شیوع 

این ویروس جلوگیری کنند.
حسن رنگرز، ســخنگوی فدراسیون کشــتی در این باره 

می گوید: »با کمک وزارت ورزش، هر آن که این امکان فراهم 
شود، تیم های ملی آزاد و فرنگی شرکت کننده در گزینشی 
مخصوص آسیایی ها را به کشوری دیگری منتقل می کنیم تا 
بعد از طی روال قرنطینه، حضورشان در مسابقات با ممانعتی 

مواجه نشود«.
به نظر می رسد برنامه فدراسیون کشتی این است در نخستین 
فرصت 6 کشتی گیر اعزامی در دو بخش آزاد و فرنگی را به 
همراه کادرفنی به کشور ثالثی منتقل کند تا این افراد چند 
روزی را در قرنطینه بمانند و بعد از آن برای حضور در مسابقات 

آماده شوند!

 حضور در کشور ثالث
نایب رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی هم چنین مسئله ای را 
در مصاحبه دیروز خود تأیید کرده بود: » در مورد اعزام  تیم های 
ملی به مسابقات بین المللی برای کسب سهمیه  المپیک و با 
توجه به انجام قرنطینه )حدود دو هفته( از سوی کشورهای 
میزبان مسابقات پس از ورود نمایندگان کشورهایی که در 
آن ها ویروس کرونا شایع شده است، در نتیجه تصمیم به اعزام 
هرچه سریع تر ورزشکاران مدنظر قرار گرفت تا در مورد کسب 
سهمیه دچار مشکل نشویم و در ارتباط با گواهی سالمت 

ورزشکاران اعزامی اقدام کردیم«.
در صورتی که چیزی تغییر نکند و استثنایی برای ورزشکاران 
ایرانی در نظر نگیرند، به نظر می رسد کشتی گیران باید بعد از 
خروج از کشور دو هفته در قرنطینه باشند؛ اتفاق عجیبی که 

بدون شک روی عملکرد آن ها تأثیرگذار خواهد بود.
باید دید وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک با رایزنی های 
بین المللی راهکار دیگری برای اعزام کشتی گیران ملی پوش 
به مسابقات در نظر می گیرند یا آن ها مجبورند به جای حضور 
در اردوی تیم ملی، دو هفته در قرنطینه یک کشور خارجی 

باشند تا  آن کشور از سالمت این نفرات مطمئن شود.

نتایج ضعیف همه مدعیان و بررسی یک ادعا

صدر جدول مهندسی شد؟!
بعد از چین، مسابقات قرقیزستان هم لغو شد

سهمیه های المپیکی کشتی روی هوا

شکایت ها پشت هم می رسند

گاف عجیب پرسپولیس در ماجرای کالدرون!
گزارش قدس از نخستین روز کاری فتح اهلل زاده در باشگاه استقالل

بحران مالی شوالیه تا 1400
ورزش: پس از جدایــی برانکو، 
گابریل کالدرون آرژانتینی به پرسپولیس آمد 
تا راه مربی کروات را پی بگیرد اما تغییرات 
در کادر مدیریتی پرسپولیس و مشکالت 
مالی این باشگاه، در نهایت کار را به جایی 

رساند تا او به راحتی جدا شود.
به گزارش ایسنا طبق قرارداد کالدرون، 
او پیش از پایان نیم فصل نخســت )که 
در قرارداد پایان ماه دســامبر 2019 
قید شــده بود( باید 300هــزار دالر 
دریافت می کــرد و در ادامه در آغاز نیم فصل دوم 
نیز 300هزار دالر دیگر باید به 2020 - 2019 باید 
2۵0 هزار دالر دیگر دریافت کند تا این گونه تمام 
مبلغ 8۵0هزار دالر قراردادش را دریافت کرده باشد. 
از طرف دیگر در بندی از قــرارداد کالدرون عنوان 
شده، اگر باشگاه پرسپولیس پیش از پایان نیم فصل 
)پایان ســال 2019( با او قطع همکاری کند، فقط 
باید 300هزار دالر نخســت را به کالدرون پرداخت 
کند. در مقابل اگر به هر دلیلی باشــگاه پرسپولیس 
نتواند 300هزار دالر اول را پیــش از پایان نیم فصل 
نخســت )پایان ســال 2019( پرداخت کند، کالدرون 
می تواند ضمن فسخ یکطرفه قرارداد، تمام پول قراردادش 

)8۵0هزار دالر( را طلب کند.

با این شرایط پرسپولیسی ها طی نیم فصل نخســت در چند نوبت به کالدرون مبالغی 
پرداخت کردند که جمع آن به 1٧8هزار دالر رسید. با این حال در اواخر نیم فصل نخست 
مربی آرژانتینی طی چند مصاحبه صراحتاً به مدیران پرسپولیس  هشدار داد تا 123هزار 
دالر باقیمانده را به حسابش واریز کنند. در نهایت در تاریخ 26دسامبر )۵دی ماه( زمانی 
که کالدرون قصد داشــت ایران را ترک کند، اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در 
منزل او جلسه ای برگزار می کنند تا به نوعی مشکالت مربی آرژانتینی برای ادامه همکاری 

برطرف شود.

 تأخیر 1۳ روزه
در آخرین جلسه پرسپولیســی ها و کالدرون، وقتی این مربی صراحتاً به خاطر پرداخت 
نشدن مطالبات خود انتقاداتی را مطرح می کند، یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه، طی 
یک فقره چک شخصی، مبلغ یک میلیارد و ۵00میلیون تومان را به باشگاه می دهد تا در 
اسرع وقت با این پول، از طریق یکی از صرافی ها 12۵هزار دالر )2هزار دالر بیشتر از طلب 
کالدرون( به حساب سرمربی تیم در قطر منتقل شود. با این وجود باشگاه پرسپولیس در 
پرداخت مطالبات کالدرون تعلل می کند تا اینکه در نهایت طلب سرمربی تیم در نیم فصل 
نخست، در 8 ژانویه 2020 )18 دی ماه( به حسابش واریز می شود. در نهایت هم با وجود 
اینکه پرسپولیسی ها توانستند قسط نخست سرمربی تیمشان را پرداخت کنند، اما تأخیر 
13 روزه به کالدرون این امکان را داد تا بر اساس بند قراردادش، عالوه بر فسخ یکطرفه، 

بتواند پول کل قراردادش را طلب کند.
پول قسط نخست کالدرون پنج روز زوتر از مهلت تعیین شده در قراردادش آماده شده بود 
اما اینکه چرا این مبلغ به موقع به حساب مرد آرژانتینی واریز نشد، سؤالی است که مدیران 
پرسپولیس  باید به آن پاسخ بدهند. پرسپولیس به راحتی می توانست با پرداخت به موقع 
123هزار دالر، قسط نخست) 300هزار دالری( کالدرون را تسویه کند و با او قطع همکاری 

کند اما تأخیر در پردخت کار را به جایی رساند که حاال باید حداقل ۵۵0هزار دالر دیگر 
به حساب کالدرون واریز شود.

 توضیح باشگاه پرسپولیس 
مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: زمانی که کالدرون قصد داشت ایران 
را ترک کند، هیچ کدام از اعضای هیئت مدیره باشگاه، چکی به باشگاه ندادند تا مطالبات 
سرمربی تیم پرداخت شود. آقای انصاری فرد شخصاً با یک صرافی مذاکره کردند تا مبلغ 
12۵ هزار دالر به قطر حواله شود اما با توجه به اینکه در آن مقطع پولی در باشگاه وجود 
نداشت، بابت 12۵ هزار دالر، چک باشگاه به صراف ارائه شد و بعداً که در تأمین مبلغ چک 
مشکل داشتیم، آقای رسول پناه پول را پرداخت کردند و االن باشگاه نزدیک به 2 میلیارد 
تومان به او بدهکار است. وی ادامه داد: کالدرون در آخرین پیغام خود، خواست که باشگاه 
3۵0 هزار دالر به قرارداد 8۵0 هزار دالری اش اضافه کند. باشگاه هم موافقت کرد که 200 
هزار دالر به اصل قرارداد و 100 هزار دالر به آپشن قرارداد او اضافه شود اما با این حال آن ها 
تصمیم به جدایی گرفته بودند و به ایران نیامدند. ما حتی تا سه روز پیش از پایان نقل  و 

انتقاالت منتظر کالدرون بودیم اما پاسخی دریافت نکردیم.

 فیفا دوباره پرسپولیس  را محکوم کرد
کمیته حل اختالف فیفا رأی خود در خصوص شکایت فرناندو گابریل از پرسپولیس را 
اعالم کرد، طبق این رأی پرسپولیس به پرداخت 23هزار دالر به عالوه سود ۵ درصدی 

سالیانه آن )از تاریخ 12 سپتامبر 2018 تا تاریخ پرداخت( محکوم شده است.
در صورتی که مبلغ ذکر شده طی 4۵ روز آتی به گابریل پرداخت نشود باشگاه پرسپولیس 
تا روز پرداخت این وجه از ســه پنجره نقل و انتقاالتی ملی و بین المللی متوالی محروم 

می شود.

سینا حسینی: علی فتح اهلل زاده، مدیر جدید استقالل صبح 
شنبه به سعادت آباد رفت تا مدیریت ساختمان بولوار عالمه 
را به صورت رسمی در دست گیرد. فتح اهلل زاده بالفاصله پس 
از ورود به باشگاه پشت درهای بسته با خلیل زاده مالقات کرد 
تا در جریان ریز اتفاقات باشگاه قرار گیرد، پس از اتمام جلسه 
خلیل زاده و فتح اهلل زاده نوبت به خبرنگاران رســید تا مدیر 

جدید به پرسش های آن ها پاسخ دهد.
سؤال و جواب فتح اهلل زاده با خبرنگاران حول محور اتفاقات 
اخیر، مشکالت باشگاه استقالل، نقل و انتقاالت و پرونده های 
قضایی باشگاه بود.فتح اهلل زاده در ال به الی حرف های خود به 
موضوعات مهمی اشاره کرد که شاید بزرگ ترین چالش وی 

در دوره جدید کاری اش به حساب آید.

 شکایت خارجی ها
مهم ترین موضوع شــکایت بازیکنان خارجــی برای دریافت 
مطالبتشان از استقالل بود، شکایت ایســما، گادوین منشا، 
جپاروف و شفر از جمله پرونده های مهمی بود که فتح اهلل زاده 
پرده از آن برداشت، و تأکید کرد چنانچه تا بیستم اسفندماه 
مطالبات شاکیان پرداخت نشود، با محرومیت نقل و انتقاالتی 

مواجه خواهیم شد.

 ۲00 میلیارد بدهی
مســئله بعدی که فتح اهلل زاده به آن اشاره کرد، موضوع پول 

کالنی بود که در دوره گذشــته به باشگاه تزریق شده اما حاال 
نه تنها از آن خبری نیســت، بلکه بدهی ســنگینی هم برای 
استقالل باقی مانده است، وی در این باره توضیح داد: نباید با 
حدود ۵00 میلیارد که در این پنج سال وارد باشگاه شده، 200 
میلیارد بدهی داشته باشیم. یاد آن دوستی می افتم که وقتی 
می خواست از باشگاه برود، گفت که باشگاه هیچ بدهی ندارد. 

همچنین هنوز بدهی استراماچونی مانده است.
با احتســاب اظهارات فتح اهلل زاده به نظر می آید مدیرعامل 
جدید آبی ها بــا یک چالش بزرگ رو به رو اســت، به ویژه که 
اگر بدهی ها تا زمان مقرر پرداخت نشــود، مشکالت بزرگی 
گریبان گیر باشــگاه خواهد شد. شــاید همین عامل بود که 
معاون پارلمانی وزارت ورزش و جوانان در همان روز نخست به 
مالقات فتح اهلل زاده آمد و با مدیر جدید آبی ها پشت درهای 

بسته به گفت و گو پرداخت!

 جلسه با فرهاد
حاال از ساختمان عالمه خبر می رسد که فتح اهلل زاده باید در 
مدت کوتاهی مشکل شکایت سه بازیکن خارجی خود را حل و 
فصل کند، از طرفی جلسه امروز او با فرهاد مجیدی در ارتباط 
با موضوعات فنی هم می تواند حسابی خبرساز شود؛ چون قرار 
است اگر فرهاد مجیدی احساس نیاز کند، بازیکن مورد نظر 
خود را به فتح اهلل زاده معرفی کند تا وی برای حذب وی برای 

ادامه مسابقات لیگ برتر اقدام کند.

 تغییرات اساسی
شنیده می شود تغییرات زیادی در راه است که بیشترین حوزه 
تغییرات به معاونان باشــگاه برمی گردد و به احتمال فراوان 
بسیاری از افرادی که به عنوان دستیاران خلیل زاده در باشگاه 
فعالیت می کردنــد، باید با این مجموعــه خداحافظی کنند. 
شنیده های خبرنگاران حکایت از این دارد هادی مباشری و 
امیر سلطانی به زودی از مجموعه مدیریتی باشگاه خداحافظی 
خواهند کرد. در حوزه رســانه و روابط عمومی نیز تغییراتی 
شکل خواهد گرفت تا حاجیلو و نوریفر هم با باشگاه استقالل 

خداحافظی کنند.

 وعده های وزیر
اما منابع خبــری نکته نگران کننده دیگــری را اعالم کردند 
که اگر واقعیت داشته باشد، اســتقالل باید به فکر روش های 
درآمدزایی جدید باشــد؛ چون گفته می شود مدیریت سابق 
استقالل تا ســال 1400 تمام بودجه بدســت آمده از سوی 
اسپانسر را هزینه کرده اند که این مســئله استقالل را با یک 
بحران بزرگ مالی مواجه خواهد کرد کــه در ادامه کار قطعاً 

مشکالت مالی بیشتر نمود پیدا خواهد کرد.
البته گفته می شود قول هایی از سوی وزارت ورزش و جوانان به 
باشگاه استقالل داده شده است، اما تا چه میزانی این وعده ها 
عملی شود، سؤال بزرگی است که تنها گذر زمان نشان می دهد 

چقدر واقعیت دارد.

کاپیتان ســابق باشــگاه منچســتریونایتد در استوری 
اینســتاگرامی خود از ادای دین کودکانش به بزرگ ترین 
چهره های تاریخ این باشگاه رونمایی کرد. گری نویل که به 
همراه کودکان خود در شهر منچستر و در نزدیکی ورزشگاه 
اولدترافورد در حال گشــت و گذار بود، عکسی از آن ها در 
کنار مجسمه سه اسطوره بزرگ شــیاطین سرخ گرفته 
است که شامل جرج بست، سر بابی چارلتون و دنیس ال م 
می شود؛ مثلثی که در دهه 60 و ٧0 میالدی جهان فوتبال 

را تحت تأثیر خود قرار داده بودند.

قهرمان بزرگ ســنگین وزن بوکس جهان در اســتوری خود در 
اینســتاگرام با برداشتی از فیلم مستند مشــهوری که به تازگی 
پخش شده، سازوکار مخفی برخی سازمان ها در دولت های غربی 
را زیر سؤال برده است. آنتونی جاشوآ استوری خود با این جمله که 
»هر چه سازمان شما مخفی تر باشد تأثیرگذاری بیشتری خواهد 
داشت« را از مستند »خانواده« برداشت کرده است. مستندی که 
تأثیرگذاری سازمان های مخفی وابسته به مسیحیت کاتولیک را 
در دولت های آمریکا مورد بررسی قرار داده و در سایه، سیاست های 

خود را به پیش می برند.

آنتونی جاشوآگری نویل
صفحه اینستاگرامی مشهور آدزبایبل که حواشی مربوط به 
فوتبال و اتفاقات طنز در آن را پوشش می دهد و فالوورهای 
بسیاری در اینستاگرام دارد، در پست خود کلیپی بامزه از 
هواداران تاتنهام منتشر کرده است. این هواداران که دشمن 
اصلی تیم آن ها آرسنال است که نتوانست به مرحله یک 
شــانزدهم نهایی لیگ اروپا صعود کند؛ با تماس با باشگاه 
آرسنال تقاضای خرید بلیت این مرحله را از باشگاه می کنند 
که مسئول روابط عمومی باشگاه گوشی را با عصبانیت روی 

آن ها قطع می کند!

فوق ستاره برزیلی باشــگاه پاریس ســن ژرمن توانایی های 
خود در دیگر رشته های ورزشــی را نیز به رخ می کشد! نیمار 
که در جمع یک تیم مشــهور راگبی در فرانســه حضور پیدا 
کرده است، با بازیکنان این باشگاه بر ســر توانایی حمل توپ 
مخصوص راگبــی با پا بــرای مدت طوالنــی، چالش جالبی 
را برگــزار می کند و حتــی حریف خود را شکســت می دهد؛ 
 اتفاقی کــه موجب تعجــب بازیکنان این رشــته ورزشــی

 می شود.

نیمارآدزبایبل

ضد  حمله

افشاگری همدانی علیه سلطانی فر
ورزش: ستار همدانی که میهمان برنامه ســالم صبح بخیر شبکه سه 
سیما بود درباره اینکه آیا قرار بود اســکوچیچ سرمربی استقالل شود، 
خاطرنشــان کرد: باید گله ای از وزیر ورزش و جوانان داشته باشم. در 
رابطه با موضوع اســکوچیچ با موســوی عضو هیئت مدیره صحبتی 
داشتیم و خواهش کردم که به سمع و نظر وزیر هم برسانند که بتوانیم 
از آقای اسکوچیچ در اســتقالل اســتفاده کنیم. وزیر ورزش صراحتاً 
گفتند اســکوچیچ در آبادان و مربی تیم صنعت نفت است. وزیر گفت 
اگر اسکوچیچ از آن تیم بیرون بیاید، آبادان به هم می ریزد. من به این 
صحبت احترام گذاشتم. گفتم درود بر شــما که چقدر منصفانه عمل 
می کنید و به فکر هواداران آن تیم هستید، اما بعد از آن دیدیم درباره 

بحث یحیی گل محمدی همین اتفاق افتاد و وزیر موافقت کرد.

 لغو تمامی نشست های خبری 
دیدارهای لیگ برتر فوتبال

ورزش: با اعالم سازمان لیگ فوتبال، نشست های خبری همه دیدارهای 
مســابقات لیگ برتر فوتبال لغو خواهد شــد. به نقل از روابط عمومی 
ســازمان لیگ فوتبال ایران، به جهت پیشــگیری از شــیوع ویروس 
کرونا و حفظ سالمتی اهالی رســانه ، مربیان و عوامل برگزاری، تمامی 
نشست های خبری پیش از مسابقات لیگ برتر نوزدهم در فصل 98-99 

تا اطالع ثانوی و عادی شدن شرایط لغو می شود.

تغییر زمان دیدارهای سرخابی  و شهرخودرو
ورزش: برنامه دیدارهای تیم های فوتبال اســتقالل و پرسپولیس در 
هفته بیست و دوم رقابت های لیگ برتر تغییر کرد. مسابقه استقالل و 
سایپا ساعت 16:1۵ به جای روز جمعه 16 اسفند به روز پنجشنبه 1۵ 
اسفند در ورزشگاه آزادی موکول شد و همچنین دیدار دو تیم پیکان و 
پرسپولیس به جای روز شنبه 1٧ اسفند به روز جمعه 16 اسفند ساعت 
1۵:30 در ورزشگاه شهدا شهر قدس برگزار می شود.همچنین با توجه 
به درخواست باشگاه ذوب آهن اصفهان و موافقت میزبان مسابقه دو تیم 
شهر خودرو مشهد و ذوب آهن اصفهان از هفته بیست و دوم لیگ برتر 
به جای روز یکشنبه 18 اسفند در روز جمعه 16 اسفند ساعت 1۵ در 

ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد برگزار می شود.

آخرین وضعیت دیاباته برای بازگشت به میادین
ورزش: شیخ دیاباته مهاجم مالیایی و توانمند تیم استقالل که با زدن 
هشــت گل یکی از بهترین مهاجمان این فصل فوتبال ایران است، در 
دیدار مقابل نفت مسجد سلیمان دچار آســیب دیدگی شد تا پس از 
آن دیدارهای این تیم را از دست بدهد.دیاباته به صورت کاماًل فشرده 
مراحل درمانی اش را زیر نظر دکتر نوروزی معاونت پزشکی آبی پوشان 
طی می کند تا در سریع ترین زمان ممکن در اختیار سرمربی قرار گیرد.

دیاباته در حالی مراحل درمانی اش را طی می کند که در کلینیک باشگاه 
اســتقالل محیطی کاماًل ایزوله برای تمرینات آماده سازی او در نظر 
گرفته شده است. با این وجود هنوز از زمان دقیق بازگشت او به تمرینات 

گروهی صحبتی نشده است.

 دستور AFC به باشگاه ها 
نام اختصاری خود را اعالم کنید

ورزش: کنفدراســیون فوتبال آســیا به تازگی در نامه ای به باشــگاه 
پرسپولیس و دیگر تیم ها خواسته به معرفی اختصاری نام باشگاه خود 
)سه حرف( اقدام کنند.به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، هدف 
کنفدراسیون این است تا پس از این در اعالم نتایج و درج اسامی تیم ها 
در مســابقات داخلی و بین المللی از همین اســامی اختصاری و مورد 
تأیید باشگاه ها استفاده کند. ای اف سی در مورد نام اختصاری باشگاه 
بزرگ پرسپولیس نام اختصاری »PER« را پیشنهاد داده اما از آنجایی 
تاریخچه باشگاه پرسپولیس برگرفته از دل مردم بوده و هواداران سرمایه 
اصلی این تیم هستند، تصمیم گرفته شد برای انتخاب نام اختصاری از 

بین »PER« و »PRS« بین هواداران نظرسنجی برگزار شود .

تابش از مدیرعاملی سپاهان کنار رفت
ورزش: تابش از مدیرعاملی سپاهان اســتعفا داد.رئیس هیئت مدیره 
باشگاه سپاهان ضمن تأیید این خبر گفت: تابش از مدیرعاملی باشگاه 
سپاهان استعفا داده  و این موضوع در هیئت مدیره بررسی می شود. با 
توجه به رأی کمیته انضباطی مبنی بر پیروزی تیم پرسپولیس در دیدار 
مقابل سپاهان اظهارنظرهای بســیار زیادی درباره مدیرعامل سپاهان 

طی روزهای اخیر مطرح شده بود.

دژاگه: قهرمانی؟ تمام تیم ها در زمین می جنگند
ورزش: اشکان دژاگه اعتقاد دارد که صحبت از قهرمانی تا پایان فصل 

نباید انجام شود.
اشکان دژاگه در مورد احتمال قهرمانی تراکتور و فشار هواداران اظهار 
داشت: متأسفانه در ایران از بازی اول در مورد قهرمانی حرف می زنند، 
ما باید بازی هــا را ببریم و بازی به بازی پیش برویــم و بعد به قهرمانی 
فکر کنیم. لیگ شــروع نشده می پرســند می خواهید قهرمان شوید؟ 
این طوری نمی شود، تیم های دیگر هم هستند که می آیند و در زمین 
می جنگند، باید بازی به بازی پیش برویم و ببینیم آخر ســر می توانیم 

قهرمان شویم یا نه. 

بیماری  بدموقع آزمون 
ورزش:به نقل از سایت kxan36، سردار آزمون مهاجم تیم فوتبال ایران 
و زنیت روسیه قادر به همراهی تیمش در بازی برابر لوکوموتیو مسکو 
نیســت. آزمون که در این فصل با هفت گل زده و پنج پاس گل یکی از 
عوامل صدرنشینی تیمش بوده به دلیل بیماری حضور در این دیدار را 

از دست داده است.

 کامیابی نیا:
 کمیته انضباطی با اتهام زنندگان برخورد کند

ورزش:کمال کامیابی نیا در پاسخ به پرسشی در خصوص اتهامات دیگر تیم ها به 
پرسپولیس گفت: تیم های دیگر به جای اینکه خودشان را درگیر این کارها کنند 
باید در زمین تالش بیشتری داشته باشند. این قدر که فکر و ذکرشان پرسپولیس 
شده، کار خود را انجام نمی دهند. ما چه کاری جز تمرکز برای پیروزی و تمرین 
داشتیم؟ چطور وقتی مقابل ما برنده می شوند، هیچ خبری نیست و هیچ حمایتی 
از ما نشده و یا کسی پشت ما و به سود آن ها نبوده، اما در زمان باخت به جای پاسخ 
دادن به شرایط فنی خودشان اینطور جو را شکل می دهند تا ذهن کارشناسان و 
از همه مهم تر هوادارانشان را به سمت دیگری ببرند و مشکالت خودشان پنهان 

بماند. کمیته انضباطی با اتهام زنندگان برخورد کند.

منهای فوتبال

جام اتحادیه انگلیس
استون ویال - منچسترسیتی

      یکشنبه 11 اسفند - 20:00 از شبکه ورزش

هفته بیست و هشتم لیگ برتر انگلیس
اورتون - منچستریونایتد

      یکشنبه 11 اسفند - 17:30 از شبکه ورزش

هفته بیست و ششم اللیگا اسپانیا
رئال مادرید - بارسلونا

      یکشنبه 11 اسفند - 23:30 از شبکه سه

ورزش در سیما

 باخ: المپیک 2020 توکیو 
در موعد مقرر برگزار می شود

ورزش:رئیس کمیته بین المللی المپیک اعالم کرد مسابقات المپیک 2020 
توکیو طبق برنامه و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.توماس باخ درباره شایعات 
احتمال تعویق بازی های المپیک 2020 توکیو به دلیل شیوع ویروس کرونا 
اظهار داشت: کمیته برگزاری بازی های المپیک ملزم به برگزاری این رویداد 

در موعد مقرر و در تابستان سال جاری خواهد بود.
وی افزود: کمیته برگزاری ملزم است با رعایت همه نکات و موضوعات مورد 

نظر، این رقابت ها را در سطح قابل قبول و طبق برنامه برگزار کند.

سهراب مرادی چقدر به المپیک نزدیک شد؟
ورزش: سهراب که نزدیک به یک سال است با مصدومیت های مختلفی 
دست و پنجه نرم می کند، در رقابت های غرب آسیا توانست سه مدال طال 
بدست بیاورد و جدا از ایستادن روی سکوی قهرمانی بعد از مدت ها رکوردهای 

امیدوار کننده ای را به نام خود ثبت کرد.
البته برخی کارشناسان گفته بودند سهراب حتماً باید مجموع باالی 400 
کیلوگرم را به نام خود ثبت کند تا شانس بیشتری برای حضور در المپیک 
داشته باشد، اما با توجه به گذراندن دوران نقاهت فعالً زدن چنین وزنه هایی 

برای او ریسک بود.

 صمد نیکخواه: به بهانه کرونا 
می خواهند تیمشان را تقویت کنند!

ورزش: برخالف فدراسیون والیبال که لیگ برتر را تعطیل کرده، فدراسیون 
بسکتبال هنوز تصمیم به تعطیلی مسابقات به دلیل شیوع ویروس کرونا 
نگرفته است.برخی بازیکنان لیگ برتری در روزهای اخیر درخواست خود 
مبنی بر تعطیلی لیگ را به فدراسیون ارائه کردند، اما فعالً فدراسیون تصمیم 

جدیدی نگرفته است.
صمد نیکخواه بهرامی، کاپیتان تیم ملی بسکتبال و عضو تیم مهرام در لیگ برتر 
در این باره گفت: ما هم مثل همه بازیکنان، مربیان و مسئوالن تیم های دیگر 
بابت این ویروس نگران هستیم. به هر حال وقتی لیگ برتر برگزار می شود، 
این فکر در ذهن همه ما هست که خدایی ناکرده یک بازیکن یا مربی به این 
ویروس خطرناک دچار شوند، اما احساس شخصی من این است که برخی از 
تیم ها و بازیکنان به عقب افتادن بازی ها اصرار دارند؛ چون می خواهند تیم های 

خود را تقویت کنند. 

 تغییر میزبان جام جهانی شمشیربازی 
برای چهارمین بار

ورزش: با تصمیم فدراســیون جهانی و در پی شیوع ویروس کرونا در 
برخی از کشورهای اروپایی، جام جهانی سابر که قرار بود در پادووای 

ایتالیا برگزار شود پس از چهارمین تغییر به لوگزامبورگ رسید.
حاال پس از رســیدن کرونا به آلمان، فدراسیون جهانی شمشیربازی 
لوکزامبورگ را به عنوان میزبان جدید جام جهانی سابر معرفی کرده 

است.
محمد رهبری، محمد فتوحی و علی پاکدامن پس از پایان جام جهانی 
لهستان، در این کشــور ماندند و مجتبی عابدینی و پیمان فخری به 

کشور باز گشتند.

 کناره گیری آقاکوچکی
 از هدایت تیم بسکتبال نوجوانان 

ورزش: هفته گذشــته رامین طباطبایی، رئیس فدراسیون بسکتبال 
در حکمی عباس آقاکوچکی را به عنوان سرمربی تیم 2021 نوجوانان 
معرفی کرد. به فاصله دو سه روز بعد نیز کمیته ملی پارالمپیک انتصاب 
این مربی به عنوان سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر برای حضور در 

بازی های پارالمپیک 2020 توکیو را اطالع رسانی کرد.
در همین رابطه عباس آقاکوچکی در مــورد چگونگی پذیرش این دو 
مســئولیت توضیح داد و تأکید کرد که همزمانی آن ها ســبب ایجاد 
تداخل در کارش نمی شود. به فاصله چند ســاعت بعد اما این مربی 
از همکاری با فدراســیون بســکتبال برای هدایت تیم نوجوانان این 

فدراسیون کناره گیری کرد.

عابدینی: پاداش گرفتم اما بدون امضا و مالیات
ورزش: مجتبی عابدینی امســال نخستین مدال جهانی خود و تاریخ 
شمشیربازی ایران را از حضور در مســابقات قهرمانی جهان و کسب 
عنوان سوم این رقابت ها بدست آورد. به همین دلیل وی باید 10 هزار 
دالر پاداش از فدراسیون جهانی دریافت می کرد، اما به دلیل تحریم ها 
و محدودیت های ورود و خروج بین المللی ارز، این پاداش با هفت ماه 
تأخیر در لهستان و به صورت دستی به او پرداخت شد. وی گفت: خیلی 
دیر اما سرانجام پاداش مدال آوری خود در جهان را گرفتم. مسئوالن 
فدراســیون جهانی به راحتی 10 هزار دالر مــن را دادند بدون اینکه 

امضایی از من بگیرند. مالیات هم شامل این پاداش نشد.
عابدینی می گوید شیرینی سهمیه تیمی به اندازه سهمیه ای که برای 
المپیک لندن و برای نخستین بار به دست آورد، برایش دلنشین بود، 
به خصوص که حاال می تواند روی دو مدال المپیک حساب کند.کاپیتان 
تیم ملی شمشیربازی که در المپیک ریو و در یک قدمی کسب مدال از 
تصاحب آن بازماند و چهارم شد در مورد پیش بینی مدال آوری خود 
در المپیک توکیو گفت: سهمیه بدست آمده در بخش تیمی است اما 
سه نفر از چهار عضو تیم می توانند در بخش انفرادی هم حاضر شوند. 
بنابراین شانس کسب مدال در هر دو بخش را دارم و روی هر دو بخش 

هم حساب کرده ام.
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سیما و سینما

خبر

آغاز تصویربرداری سریال صد قسمتی از سال آینده
»بی همگان« به سر شود؟!

سیما و سینما: نویسنده سریال 
»بی همگان« گفت: پیش تولید این 
سریال به زودی آغاز می شود و سال 
آینده نیز تولید را شروع خواهیم 
کرد. »ســعید جاللی« نویسنده 
تلویزیونی»بی همگان«  مجموعه 
در گفت وگــو با خبرنــگار رادیو 

و تلویزیون خبرگزاری فارس، با اشــاره به مراحل نگارش این سریال گفت: 
طرحی که در اختیار ما بود بازنویسی شده و حدود 20 قسمت از آن توسط 
من و آقای کاظمی پور به نگارش درآمده است. وی ادامه داد: به احتمال فراوان 
به زودی پیش تولید این سریال آغاز می شود و سال آینده نیز تولید را شروع 
خواهیم کرد. این ســریال ۱00قسمتی که قرار است در دو فاز ۵0 قسمتی 
ساخته شود، ملودرامی اجتماعی خانوادگی را در تهران به تصویر خواهد کشید 
که در آن دختر و پسری قصد دارند با یکدیگر ازدواج کنند،  اما مسائلی سر 
راهشــان قرار می گیرد. داستان پیچیدگی هایی دارد که بین شخصیت ها و 

روابط خانوادگی شان حاکم است.

»مافیا« هم نوروزی شد
باشگاه خبرنگاران جوان: شبکه 
سالمت مســابقه »مافیا« را برای 
نوروز ۹۹ هم تــدارک دیده تا در 
تعطیالت نوروز میهمان خانه های 

مردم باشد.
تهیه کننده،  ســلطانی،  علیرضا 

درباره جزئیات  مســابقه »مافیا« گفت: »مافیا« کــه راوی آن علیرام 
نورایی است، در حال حاضر از  شبکه سالمت پخش می شود و روزهای 
آخر ضبط را سپری می کنیم. وی درباره ویژه برنامه نوروز ۹۹ ادامه داد: 
قرار اســت در نوروز ۹۹ نیز مســابقه با حضور خانم ها و آقایان پخش 
شــود و زمان پخش در نوروز ســاعت 2۳ اســت. تهیه کننده »مافیا« 
از عالقه منــدی جوانان و نوجوانان به این بــازی صحبت کرد و گفت: 
بومی ســازی بازی، هدف اصلی برنامه بوده و ســبب تولید ۳2 مسابقه 
جذاب در دکوری به مســاحت ۳00 متر شد. این دکور بیشتر بر فضای 
نوری متمرکز شده و تغییرات نور موجب تغییر در فضای دکور می شود. 
گفتنی است، عوامل این مسابقه عبارتند از تهیه کننده: علیرضا سلطانی، 

کارگردان: محمد رجایی و راوی: علیرام نورایی.

 سیما و سینما/ زهره  کهندل  نگاهی به فیلم های 
پرفروش سال های اخیر نشان می دهد  نسخه کمدی 
مبتذل روی پرده ســینماهای ایــران جواب داده و 
جیب ســرمایه گذار و ســازنده را پر کرده است. در 
ســینمای کمدی این ســال ها، روش خنداندن به 
قیمت از بین رفتن حدود اخالقی و قیود شــرعی 
امری بدیهی شده در حالی که مردم در سالن سینما 
زمانی که شوخی های سالم و بامزه را می بینند بسیار 
بیشتر از زمانی که شاهد شوخی های اروتیک هستند، 
می خندند. به بیان دیگر مردم به شوخی های جذاب 
و سالم بیشــتر از شوخی های مبتذل عالقه مندند، 
ولی ســینمای ایران هنوز این ظرفیت را ندارد که 
مردم را از راه درســت خود بخنداند. هرازچندگاهی 
که کمدی جدیدی در ســینماها اکران می شــود 
باید منتظر شوخی های جنســی و اروتیک بود. به 
باور عده ای، عالج این مســئله جز با نظارت دقیق 
و حساب  شده توسط سازمان سینمایی از یک سو 
و رونق گرفتن تولید کمدی های ســالم خانوادگی 
از ســوی دیگر میسر نخواهد شد. درباره اینکه چرا 
فیلم کمدی سالم خانوادگی در سینمای ایران کم 
شده با یک تهیه کننده سینما و کارگردان تلویزیون 
که ســابقه ساخت فیلم و سریال طنز داشته است، 

گفت وگو کردیم.
محسن علی اکبری، تهیه کننده فیلم »کتاب قانون« 
به خبرنــگار ما می گوید: اکنون پرفروش ترین فیلم 
سینماهای کشور»مطرب« است که یک فیلم کمدی 
مبتذل به شمار می رود و مناسب خانواده ها نیست، 
ولی مدیران ارشد فرهنگی به فروش ۳8میلیاردی 
این فیلم افتخار می کنند و هنرمندان را به ســمت 
ساخت این نوع از فیلم های سینمایی سوق می دهند.

وی ادامه می دهد: این روند اگر ادامه پیدا کند باید 
منتظر اتفاق های بدتری باشیم، چون خیلی از تابوها 
دارد شکسته می شود. اگرچه اکنون هم دیگر تابویی 
برای شکستن نمانده و در فیلم های کمدی مبتذل 

چند سال اخیر، از هر خط قرمزی عبور کرده اند. 

 نسخه های بدلی و ضعیف فیلمفارسی
علی اکبری می گوید: وقتی 
مدیران سازمان سینمایی 
و مدیران فرهنگی کشور، 
دســتمالی  فیلم هــای 
را  فیلمفارســی  شــده 
ترویــج و تبلیغ می کنند 
و ایــن فیلم ها با فروش بــاال مواجهند، خب همان 
فیلمفارسی های پیش از انقالب را اکران کنند، چرا 
نسخه ضعیف و بدلی آن ها را می سازند؟ اگر برایشان 
فرهنگ، تمدن و ارزش های انقالب مهم نیســت، 
فیلمفارسی های پیش از انقالب که در آرشیو ارشاد 
موجود اســت آن ها را اکران کنند، احتماالً فروش 

بیشتری هم دارد و به این فروش باال افتخار می کنند!
به باور این تهیه کننده، در فیلم های کمدی مبتذل 
ســال های اخیر به هیچ  وجه نشــانه های سینمای 
جمهوری اسالمی دیده نمی شود و اگر فیلمی چنین 
نشانه هایی را داشته باشــد از سوی مافیای سینما 

بایکوت می شود.
وی ادامــه می دهــد: مافیای ســینما نه مدیر 
می شناسد، نه وزیر و نه رئیس سازمان سینمایی، 
آن ها مســیر خودشان را می روند و به فیلم هایی 
که قرار اســت بفروشــد شــرایط ویــژه اکران 
می دهند، چون توزیع و پخش در اختیار مافیای 

پخش و سینمادار است. 
علی اکبــری با انتقاد از ضعف مدیریت مســئوالن 
سینمایی کشور خاطرنشــان می کند: متأسفانه از 
فیلم های ارزشی و فیلم های همراستا با اهداف نظام 
جمهوری اسالمی حمایت نمی شود و برخوردی هم با 

مافیای پخش صورت نمی گیرد. 
وی دربــاره اینکــه چرا مافیــای پخش روی 
تولید و اکران فیلم های کمدی سرمایه گذاری 
می کند، می گوید: در کمدی امکان هجو بیشتر 
اســت، در فیلم های جدی نمی شود تا این حد 
از هجو اســتفاده کرد. این یک قاعده کلی در 
سینمای دنیاست که در آثار کمدی به هجو و 
ابتذال بیشــتر و راحت تر می توان نزدیک شد، 
بنابرایــن طنز پاک در ســینمای ایران معنا و 

جایگاهی ندارد. 

 مخاطب از سینما فراری شده است
عــده ای بر این باورند یکی از دالیل تمایل مردم 
به تماشای فیلم های سینمایی کمدی، کم کاری 
تلویزیون در ساخت سریال های طنز بوده است. 
علی اکبــری اما نظــر دیگــری دارد و می گوید: 
در حال حاضر بیش از 80درصد مردم ســینما 
نمی روند و پرفروش ترین فیلم سینمایی هم فقط 
۱0درصد از مردم را به سینما می آورد. تا زمانی 
که نتوانیم 80درصد دیگر را به ســینما بیاوریم 
نمی توانیم بگوییم ذائقه مردم عوض شده است.

بــه گفته او، مخاطب از ســینما فراری شــده و 
یک دلیلــش فیلم های ضدخانــواده روی پرده 
سینماهاســت. مردم همراه با خانواده نمی توانند 
به تماشای فیلم بنشــینند، چون بیشتر فیلم ها 
بنیان خانواده را نشــانه رفته اند.  این تهیه کننده 
ســینما خاطرنشان می کند: من از مدافعان فیلم 
طنز هستم و خودم هم فیلم طنز کار کردم، فیلم 
طنز خوب اســت، ولی اکنون فیلم طنز نداریم، 
فیلم ها بیشــتر به ســمت لودگی و خط قرمزها 
رفته اند. حمایت از ســاخت فیلم های کم ارزش 
با محتوای نامناســب و جــوالن مافیای پخش 
فیلم های طنز مبتذل، فرهنگ و هنر کشــورمان 
را نشانه رفته است. وی می افزاید: کارگردان های 

جوان که در پی کســب نام و نشــان در سینما 
هســتند، در نخستین تجربه هایشــان به دنبال 
ساخت فیلم طنز می روند، چون گمان می کنند 
اگر فیلمشــان در گیشه بفروشــد، سرمایه گذار 
دنبال آن هــا می آید. در حالی که در گذشــته 
کارگردان هــای جوان با فیلم های ارزشــی وارد 
سینما می شدند. این رویه موجب تغییر رویکرد 
در بدنه ســینمایی کشور می شود که تأثیرش را 

در بخش های مختلف می گذارد.

 کوچ هنرمندان طناز از تلویزیون
نویسنده  علی مسعودی، 
سریال های  کارگردان  و 
طنز درباره اینکه نبود و 
ضعف ســریا ل های طنز 
تلویزیونی در چند سال 
اخیر، چقدر روی فروش 
باالی فیلم هــای کمدی تأثیرگــذار بوده و چرا 
ساخت ســریال طنز در سال های اخیر کم شده 
است، به خبرنگار ما می گوید: نوشتن سریال طنز 
با محدودیت هایی کــه در تلویزیون وجود دارد 
کمی سخت شده، به طوری که نوشتن فیلم نامه 

سریال های ملودرام آسان تر است.
وی اضافــه می کنــد: اکنــون با هر قشــری در 
سریال های تلویزیونی شوخی کنید، فردا معترض 

می شوند، چون آستانه تحمل مردم پایین آمده و 
این موجب می شود نویسندگان و کارگردان های 
سریال های تلویزیونی دلسرد شوند. مثاًل من برای 
ساخت ســریال »آخرخط« حدود دو سال است 
که درگیر هستم و طوالنی شدن روند ساخت آن 
من را خســته می کند. نویسنده طناز کم نداریم 
ولی اکنون کجا هســتند؟ این قدر خط قرمزهای 
تلویزیون زیاد شده که آدم را خسته می کند. خط 
قرمزها هر روز بیشــتر می شود و دایره شوخی ها 
هم کوچک تر، بــه همین دلیل یکــی مثل من 
ترجیح می دهد به ســمت اســتندآپ کمدی و 

بازیگری برود تا نوشتن و ساخت سریال طنز. 
ایــن کارگــردان تلویزیونی با بیــان اینکه خط 
قرمزها و محدودیت ها در تلویزیون زیاد شــده، 
چون اعمال ســلیقه می شــود، عنوان می کند: 
در گذشــته فقط مدیر فیلم و ســریال شــبکه 
تصمیم گیرنــده بود ولی اکنون پروســه اعمال 
نظرات بیشتر شده و چندین شورا باید فیلم نامه 
را تأیید کنند. آن قدر پروســه طوالنی شده که 
حاضریــم عطایــش را به لقایش ببخشــیم. در 
حالی که مدیر فیلم و ســریال یک شــبکه باید 
آدم متخصصی باشــد و زمانی که تشخیص دهد 
طرح خوب است، باید دســت نویسنده را برای 
پرداخت ســوژه باز بگذارد ولی طرح فیلم نامه به 
چندین شــورا می رود که هر کدام نظری دارند 
و باید اعمال نظر شــود، این شرایط نویسندگان 

وسازندگان را دلسرد می کند.
مســعودی دربــاره کــوچ طنــازان تلویزیونی 
از اواخــر دهه 80 و روآوردنشــان به ســاخت 
فیلم های سینمایی و سریال های نمایش خانگی 
می گوید: مخاطــب و تأثیری که تلویزیون دارد، 
هیچ رســانه ای ندارد. پرفروش ترین فیلمی که 
اکران می شــود در نهایت یک و نیم میلیون نفر 
تماشــاگر دارد، ولی یک سریال تلویزیونی خوب 
ممکن اســت 20 میلیون مخاطب داشته باشد، 
اما پروســه سخت تولید در تلویزیون، بسیاری را 
دلســرد کرده، در حالی که کار کردن در سینما 
راحت تر و دست فیلمســاز و نویسنده هم بازتر 
اســت، ضمن اینکه شــرایط مالی سینما هم از 

تلویزیون بهتر است. 
وی یادآور می شود: افرادی همچون رضا عطاران 
و ســعید آقاخانی، اگر شــرایط برایشــان مهیا 
شــود حتماً به تلویزیون می آیند، چون بچه های 
رسانه ملی هســتند. البته سعید آقاخانی هم به 
تلویزیون برگشــته و اگر شــرایط برای عطاران 
فراهم شــود چرا برنگردد؟ اگر به من نقش اول 
فیلم ســینمایی پیشنهاد شــود یا یک سریال، 
حتماً بازی در ســریال را قبــول می کنم، چون 

گستره مخاطب وسیع تری دارد.

چرا فیلم های کمدی سالم خانوادگی در سینمای ایران کم شده است؟

جای خالی طنز پاک روی پرده سینما

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

برابر رأی شماره 139860301048000692 مورخ 98/10/14 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک لواسانات تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه سادات توابع 
قوامی به شناس��نامه شماره 1 کدملی 0453055011 صادره شمیران فرزند سیدکاظم 
در س��ه س��هم از هشت سهم یک دانگ مشاع از ش��ش دانگ یک قطعه باغ به مساحت 
2790/40 مترمرب��ع پالک ش��ماره 114 فرعی از 38 اصلی واقع در قریه انباج لواس��ان 
کوچک بخش 11 تهران انتقال مع الواس��طه ملک از مالک رس��می آقای محمد عالئین 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را ب��ه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9815351 م.الف 20435 

شناسه آگهی:765488
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 98/11/26    

تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 98/12/11
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک لواسانات- فیروز قجری

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

برابر رأی شماره 139860301048000693 مورخ 98/10/14 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک لواسانات تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه توابع قوامی 
به شناسنامه شماره 23 کدملی 0453013333 صادره شمیران فرزند سیدکاظم در یک 
سهم از هشت سهم یک دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت 2790/40 
مترمربع پالک شماره 114 فرعی از 38 اصلی واقع در قریه انباج لواسان کوچک بخش 11 
تهران انتقال مع الواسطه ملک از مالک رسمی آقای محمد عالئین 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. آ-9815353 م.الف 20436 شناسه آگهی:765491
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 98/11/26

تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 98/12/11
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک لواسانات- فیروز قجری

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

برابر رأی شماره 139860301048000694 مورخ 98/10/14 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک لواسانات تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدصالح توابع قوامی 
به شناسنامه شماره 14 کدملی 0453036732 صادره شمیران فرزند سیدکاظم در دو 
سهم از هشت سهم یک دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت 2790/40 
مترمربع پالک شماره 114 فرعی از 38 اصلی واقع در قریه انباج لواسان کوچک بخش 11 
تهران انتقال مع الواسطه ملک از مالک رسمی آقای محمد عالئین 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. آ-9815354 م.الف 20437 شناسه آگهی:765493
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 98/11/26

تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 98/12/11
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک لواسانات- فیروز قجری

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

برابر رأی شماره 139860301048000691 مورخ 98/10/12 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک لواس��انات تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدابوالفضل توابع 
قوامی به شناسنامه شماره 30 کدملی 0453004954 صادره شمیران فرزند سیدکاظم 
در دو س��هم از هشت س��هم یک دانگ مشاع از ش��ش دانگ یک قطعه باغ به مساحت 
2790/40 مترمرب��ع پالک ش��ماره 114 فرعی از 38 اصلی واقع در قریه انباج لواس��ان 
کوچک بخش 11 تهران انتقال مع الواس��طه ملک از مالک رس��می آقای محمد عالئین 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را ب��ه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9815355 م.الف 20438 

شناسه آگهی:765495
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 98/11/26

تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 98/12/11
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک لواسانات- فیروز قجری

ده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9700051
شش��دانگ یکباب خانه قطعه اول تفکیکی به مس��احت 157/45 مترمربع )یکصد و 
پنجاه و هفت متر و چهل و پنج هزارم مترمربع( دارای پالک مجزی ش��ده از 1723 
فرع��ی از 1722 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از 1723 فرع��ی از اصلی مذکور قطعه 
1 واق��ع در بخش دو ثبتی تهران به حدود: ش��ماالً بطول 88/5 متر به قطعه 5929 
تفکیکی. شرقاً بطول 17/27 متر به قطعه 5939 تفکیکی. جنوباً بطول 78/5 متر به 
کوچه هش��ت متری. غرباً بطول 17/27 به قطعه اول تفکیکی. که مالکیت ششدانگ 
آن ذیل ثبت ش��ماره 99923 صفحه 370 دفتر امالک 763 در مورخ 1383/8/10 
بنام خانم مریم الس��ادات سید عربی انتقال و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است 
و به موجب س��ند رهنی شماره 4125 مورخ 1391/2/4 و متمم شماره 7053 مورخ 
1392/3/30 و متمم ش��ماره 16795 مورخ 1394/3/19 دفتر اس��ناد رسمی شماره 
332 مش��هد در رهن بانک کش��اورزی قرار گرفته که به علت عدم ایفای تعهد منجر 
به صدور اجراییه ش��ماره 1/9700051 شده اس��ت و برابر نظریه وارده شماره 221 
مورخ 1397/6/31 کارش��ناس رسمی دادگستری توصیف اجمالی مورد وثیقه عبارت 
اس��ت از: ملک فوق واقع اس��ت در تهران- میدان رس��الت به س��مت شرق- خیابان 
بختی��اری- کوچ��ه تمدن پور، ملک پ��الک آبی 13 و مورد ارزیاب��ی کل بنا دو طبقه 
ش��امل همکف و اول، مساحت کل بنا حدود دویس��ت مترمربع، هر طبقه یک واحد 
مس��کونی، اس��کلت نیمه فلزی، دیوارها آجری بابر، نما سنگ، فاقد آسانسور، درب ها 
و پنجره ها چوبی و فلزی، موقعیت ملک ش��مال گذر و قدمت بنا بیش از س��ی سال 
می باش��د. مش��خصات داخل ملک موضوع کارشناسی به ش��رح ذیل است: هر طبقه 
سالن و آشپزخانه و سرویس بهداشتی، پوشش دیوارهای داخلی گچ و رنگ، سرمایش 
کولر آبی و گرمایش گاز شهری می باشد. با عنایت به مراتب باال، بررسی های به عمل 
آمده، مدارک و مس��تندات ابرازی، موقعیت مکانی و زمانی ملک، شرایط ظاهری بنا 
و س��ایر جوانب مؤثر، ارزش س��هل البیع شش��دانگ ملک پالک ثبتی 9839/7022 
بخ��ش دو ثبت��ی تهران واق��ع در آدرس فوق الذکر در وضعیت و ش��رایط فعلی مبلغ 
22/000/000/000 ریال )بیست و دو میلیارد ریال( برآورد و اعالم می گردد و حسب 
گزارش مأمور اجرا ملک فوق هم اکنون در ید مس��تأجر می باشد جهت وصول طلب 
بانک و حقوق دولتی کالس��ه فوق الذکر در روز یکش��نبه مورخ 99/2/14 از ساعت 9 
الی 12 ظهر در محل اداره اول اجرای اس��ناد رس��می- سالن مزایده از طریق مزایده 
حضوری به فروش می رس��د و مزایده از مبلغ 22/000/000/000 ریال )بیس��ت دو 
میلیارد ریال( شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. 
ش��رکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد اس��ت و فروش کاًل نقدی است. طالبین و 
خریداران می توانند جهت ش��رکت در مزایده در وقت مقرر با ارائه چک تضمین شده 
بانک ملی به مبلغ پایه در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند. ضمن��اً بدهی های مربوط 
ب��ه آب، ب��رق، گاز، اعم از حق اش��تراک و مصرف و نیز بدهی ه��ای مالیاتی، عوارض 

شهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده اس��ت و تنظیم س��ند انتقال موکول به ارائه مفاصا حس��اب های دارایی 
و ش��هرداری و... خواهد بود و مورد مزایده با توجه به اعالم بس��تانکار به ش��ماره وارده 

20748- 97/11/9 بیمه می باشد. آ-9815356 م.الف 20868 شناسه آگهی:782648
تاریخ انتشار آگهی مزایده: 98/12/11

رئیس اداره اول اجرای اسناد رسمی- احمدیان

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

برابررای ش��ماره 139860984009002833- 1398/11/7هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بوشهر 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای عبدالرضا زائری  فرزند عبدالحسین  بشماره 
شناسنامه 331 صادره ازگناوه به شماره ملی 3539702881 ششدانگ یکباب خانه  به 
مس��احت 160 مترمربع پالک 26فرعی از 3399 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 
3399اصلی واقع در بخش دو بوش��هر خریداری از خانم شمس الملوک  رئیسی تنگکی 

مالک رسمی  گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اش��خاص 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 
رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

سند مالکیت صادر خواهد شد.1157329 م الف:1258    آ-9814579
تاریخ انتشار نوبت اول:98/11/26
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/12/11

مجید امیری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860308001004043 
�1398/10/30 هی��ات اول/دوم موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم منصوره سرافزار فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 
5731 ص��ادره ازتهران وش��ماره ملی0036525790 نس��بت به1/5دانگ مش��اع از 
شش��دانگ یکباب منزل به مساحت 252/60 مترمربع قسمتی از پالک 3487فرعی 
از 1707  فرعی از 1427 اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت مش��اعی متقاضی 
محرزگردی��ده اس��ت . لذا به منظور اط��الع عموم مراتب در دو نوب��ت به فاصله 15 
روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد.آ-9814599
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/26                          

تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/12/11
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد 
عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و 
تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های 

ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 169- اصلی اراضی صدرآباد

1-ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی از پالک 131 فرعی از 169 اصلی فوق به مساحت 
244/77 متر مربع ابتیاعی آقای حسین رحیمی از محل مالکیت رسمی عباس سیرجانیان 

برابر رای شماره 2439-98 مورخه 1398/11/23- کالسه 98-0151
لذا لذا بدینوس��یه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده 
اب��الغ می گردد چناچه اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روس��تاهااز تاریخ 
الصاق درمحل تا2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��یداخذ 
نمایدمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
ب��ه دادگاه عموم��ی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت محل تحویل 
دهنددرصورتی که اعتراض در محل قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهدنمود ضمنا 

صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف895 آ-9814640
تاریخ انتشارنوبت اول1398/11/27

تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/12/11
علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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

آگهی موض��وع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلی��ف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی برابررای شماره 139860301060001270واصالحی 
139860301060004439 هیات اول/موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سندرس��می مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین 
تصرف��ات مالکانه ب��ال معارض متقاضی آقای حس��ین ارانی فرزند حس��ن بش��ماره 
شناس��نامه 466صادره از در شش��دانگ یک باب خانه به مساحت131/08 مترمربع 
ازپالک ش��ماره308 فرعی از12 اصلی واق��ع درقریه خیرآباد تهران بخش حوزه ثبت 
ملک ورامین ازمالکیت مش��اعی متقاضی به ازای س��همی مش��اعی مالکانه متقاضی 
حس��ین آرانی محرز گردیده اس��ت لذاب��ه منظوراطالع عموم مرات��ب دردو نوبت به 
فاصله15روزآگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراض داش��ته باش��ند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذ رس��ید ظرف م��دت یک ماه ازتاریخ 
تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در 
ص��ورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد 739ث/م الف//9815439
تاریخ انتشارنوبت اول: 98/11/26   تاریخ انتشارنوبت دوم: 98/12/11 

رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان ورامین

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

آگهی موض��وع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلی��ف وضعیت ثبتی واراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رسمی برابررای شماره 139860301060004873 هیات 
اول/موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی 
مس��تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرف��ات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای حجت گرایی فرزند عبدا... بشماره شناسنامه 5512 صادره ازتهران درششدانگ 
یک قطعه زمین بابنای احداثی درآن به مس��احت84/70 مترمربع پالک شماره111 
فرعی از12 اصلی واقع درقریه خیرآباد تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین ازمالکیت 
س��عید ییالقی محرز گردیده اس��ت لذاب��ه منظوراطالع عموم مرات��ب دردو نوبت به 
فاصله15روزآگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراض داش��ته باش��ند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذ رس��ید ظرف م��دت یک ماه ازتاریخ 
تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در 
ص��ورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد 754ث/م الف  آ-9815438
تاریخ انتشارنوبت اول: 98/11/26  
تاریخ انتشارنوبت دوم: 98/12/11

ازطرف رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان ورامین
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