
زگهواره تا گور، بدو دنبال پول!
جمعه: امروز راننده تاکســی از درس و کارم می پرسد. وقتی می فهمد 
دانشــجو هســتم، می گوید: »ز گهواره تا گور...« ادامه می دهم: »دانش 
بجوی«... ولی با خنده می گوید: »نه زگهواره تا گور بدو دنبال پول! با این 

وضعیت گرونی ها هر چقدر هم دانش بجویی فایده نداره«!
شنبه: پیرمرد خوش مشربی از سبک رانندگی مشهدی ها بسیار ناراحت 
و گله مند بود و می گفت: »رانندگی کردن مثل زندگی  کردنه. راننده اگه 
به قوانین آشنا باشه زودتر به مقصدش میرسه و مانع زندگی بقیه نمیشه. 
افراط و تفریط نکنه، ســرعتش درست باشه، تصادف نمی کنه و زندگی 
بقیه رو هم خراب نمی کنه. تو مســیر خودش بره و بیراهه نره زودتر به 
ســرانجام می رسه. خودخواه نیست و به فکر پیاده سوار هست و... بعضیا 
متأسفانه از رانندگی فقط رقابت و شاخ بازی و گندگی و این جور چیزها 

رو یاد گرفتن«!
یکشــنبه: این روزها که به بهانه کرونا بیشــتر باید در منزل باشیم و 
کنار خانواده، فرصت بیشتری هست برای مطالعه و چرخ زدن در فضای 
مجازی. در البه الی همه  اخبار و ســوژه ها و تحلیل ها و یادداشــت ها با 
موضوع کرونا یک توییت چهار کلمه ای توجهم را به خودش جلب کرد: 
»هل بدید بشــیم ٣١٣!« واقعاً چهار کالم حرف حســاب تو این توییت 

هست.
دوشــنبه: وارد مسجد شدم. از جایش بلند شــد و از دور لبخندزنان 
ســالم و احوالپرســی کرد. آمدم نزدیکش و دســتم را جلو آوردم که 
دستش را باال آورد و نمازش را بست و دستم روی هوا ماند... انگار کرونا 
روابط اجتماعیمان را هم خــراب کرده! البته فرد مورد نظر بعد از نماز 

عذرخواهی کرد ولی باز هم دست نداد، مشت زد!
سه شــنبه: دانش آموزم را در مســجد محله دیــدم. از دیدنم خیلی 
خوشحال شد اما با من دست نداد و گفت: »چون دوستتون دارم باهاتون 

دست نمیدم«!
چهارشنبه: امروز با یک مســئول تقریباً بلندپایه سازمانی همصحبت 
شدم. ادعا داشت صحبت اخیر رهبری که مردم را صبار و شکور معرفی 
کردند به این معناست که مردم هنوز صبار و شکور نیستند و باید باشند.

پاسخ شنید: »آقا ممکن است به مسئوالن و سازمان ها طعنه بزنند ولی 
به مردم هیچ وقت طعنه نمی زنند. این ادعای شــما به این دلیل هست 
که شما مسئولید و تو دل مردم نیستید و از مشکالتشون خبر ندارید«.

آثار ناراحتی در چهره شان نمایان شد ولی بعد از بحثی طوالنی از موضع 
خود کمی کوتاه آمد و گفت: »ولی مردم دارند به سمت ناسپاسی حرکت 
می کنند و این برای جامعه ما بد است«. جواب شنید: »اگر این هم باشد 
که شــما می گویی باز به خاطر عملکرد بد مسئولین ماست. مردم توقع 

خدمت دارند ولی...«.

و  عراقی  سوری،  پناهجوهای  تربت زاده  محمد   
کشورهایی  از  که  پناهجوهایی  برخالف  افغانستانی، 
با آرزوهای محال و  ایران وارد ترکیه می شوند،  مثل 
رؤیاهای دست نیافتنی، ترک وطن نکرده اند. این دسته 
از پناهجویان اغلب جانشان را به زور از مناطق جنگ زده 
یا مناطق تحت سیطره تروریست ها به در برده اند و با 
ترکیه  مرزهای  به  را  بوده، خودشان  که  هر زحمتی 
رسانده اند. خیلی هایشان از قبل می دانند که قرار نیست 
زندگی  بهتری را در کمپ های مخصوص پناهجویان در 
نزدیکی مرزهای ترکیه تجربه کنند، اما استداللشان این 
است که آدم وقتی چیزی برای از دست دادن ندارد، به 
آخرین ریسمان های امیدش هم چنگ می اندازد؛ اگر 

شد که شد، اگر هم نشد که هرچه بادا باد!

معضلیبهنام»پناهندهها«
ماجــرای دعواهای مربوط به پناهجویان برمی گردد به 
مدت هــا پیش. حتی زمانی که مرزهای ترکیه به روی 
پناهجویان به طور کامل بــاز بود و موج پناهنده های 
خاورمیانه ای می توانســتند از مسیر ترکیه، وارد یونان 
شــده و از آنجا به سایر سرزمین های اروپایی بروند هم 
اتحادیــه اروپا دائم با دولت ترکیه بر ســر این موضوع 
درگیــر بود. از ســال 20١6 به این طــرف اما با روی 
کار آمدن راســت گراها در کشــورهای اتحادیه اروپا و 
همچنین اعتراض های پراکنده اروپایی به ورود گسترده 
پناهجویان به کشورهایشان، ترکیه تفاهم نامه ای را با 
اتحادیه اروپا تنظیم کرد که بر اساس آن متعهد می شد 
به عنــوان دروازه ورودی اروپا، مرزهایــش را به روی 
پناهجویان ببندد و در عوض کمک های مالی مختلف 

از اتحادیه اروپا دریافت کند. 

معاملهایکهدوسربردنبود
هرچند به نظر می رســید یک معامله دو سر برد میان 
اتحادیــه اروپا و ترکیــه جوش خورده امــا در عمل 
شهرهای مرزی ترکیه از پناهجویان سوری، افغانستانی 
و عراقی اشباع شد و دولت مجبور بود این پناهجویان 
را به انواع و اقسام روش های غیر دموکراتیک مجبور به 
بازگشت به کشورشان کند. از آن طرف اما تشکل های 
حقوق بشری و سازمان های حمایت از پناهند ه ها روز 
به روز بیشتر دولت ترکیه را زیر فشار قرار می دادند. به 
همین خاطر ترکیه مجبور شد در مرزهای مشترکش 
با سوریه، چند کمپ برای اســکان موقت پناهنده ها 
بســازد. این کمپ های موقت اما برخالف اسمشــان، 
خیلی زود تبدیل به آخرین خانه پناهنده ها شــدند. 
طوری که بســیاری از آن ها به دلیل شــرایط وخیم 
بهداشتی و رفاهی در این کمپ ها مجبور به بازگشت 
به کشورشان می شدند و بسیاری از آن ها هم جانشان 
را کف دستشان می گذاشتند و خودشان را می سپردند 
به قاچاقچی های انسان. قاچاقچی هایی که در بسیاری از 
موارد یا پناهنده ها را سر به نیست می کردند یا آن ها را 
به کشورهای آفریقایی برده و در بازار برده  فروش ها به 
فروش می رساندند.اوضاع پناهنده ها روز به روز در ترکیه 
وخیم تر می شــد. حتی تعدادی از آن ها در کمپ های 
ترکیه جان باختند و بسیاری توسط مأموران امنیتی 
زخمی شــدند. اتحادیه اروپا هم از آن طرف زیر قولش 
زده بــود و کمک های مالی به ترکیه را قطع کرده بود. 
حتی خبری از حمایت های سیاسی پشت پرده هم نبود 
و اردوغان روز به روز بیشتر وسوسه می شد تا پیمانش 

با اتحادیه اروپا را زیر پا بگذارد و خودش را هم از شــر 
چندین هزار پناهجو راحت کند. 

100هزارپناهجو
از چند روز پیش و پس از کشــته شــدن تعدادی از 
نیروهای ارتش ســوریه در پی حمله  پهپادی ترکیه، 
فضای سیاســی ترکیه رو به وخامت رفت. بســیاری 
از رســانه های دنیا و نهادهای حقوق بشری ترکیه را 
بابت دخالت در ســوریه زیرفشــار قرار دادند. ترکیه 
اما درحالی که انتظار داشــت طرف هــای اروپایی از 
او حمایت کنند، با ســکوت اتحادیــه اروپا و اعضایش 
مواجه شــد. سکوت اتحادیه اروپا بهترین فرصت برای 
تالفی تمام بدقولی های سال های اخیر اتحادیه در قبال 
تفاهم نامه مربوط به پناهجویان بود. اردوغان هم برای 
خروج از فشــار رسانه ای و سیاسی در جهان، بالفاصله 
مرزهایش را برای نخســتین بار در چهار سال اخیر به 
روی پناهجویان باز کرد و به آن ها اعالم کرد می توانند 
بدون هیچ مشکلی، خودشان را از طریق مرزهای آبی و 

زمینی به یونان یا بلغارستان برسانند.
پناهجویان هم که سال ها در انتظار چنین فرصتی در 
کمپ های ترکیــه مانده بودند، بالفاصله از هر طریقی 
که می توانستند خودشــان را به پشت مرزهای یونان 
رساندند. بر اســاس آماری که رسانه های ترکی اعالم 
کــرده بودند، بیــش از ١00 هزار پناهجــو یکباره به 
پشــت مرزهای یونان رســیده بودند! دولت یونان هم 
که هیچ جــوره آمادگی پذیرفتن این موج وســیع از 
پناهجویان را نداشت، تمام مرزهایش را با ترکیه مسدود 

و با گاز اشک آور و گلوله به استقبال پناهجویان رفت. 

دورانفداکارییکطرفهگذشتهاست
اردوغان که حاال حواس دنیا را از درگیری های سوریه به 
پشت مرزهای یونان کشانده است، اعالم کرده کشورش 
دیگر قادر نیســت موج تازه پناهجویان سوری را پذیرا 
باشد. رئیس جمهور ترکیه با کنایه به سایر دولت های 
اروپایی گفته اســت: »یا ما می توانیــم برای این مردم 
در سرزمین خودشان یک زندگی شرافتمندانه فراهم 
کنیم یا همه باید سهم خودشان را در این بار سنگین 

بپردازند. اکنون دوره فداکاری یکطرفه گذشته است«.
هرچند رســانه های یونانی از آمار ١0 تا ١٣ هزار نفری 
پناهجویاِن سرگردان در مرز یونان صحبت می کنند، اما 
دولتمردان ترکیه معتقدند تعداد پناهجویاِن سرگردان 
خیلی بیشتر از این حرف هاست. رئیس جمهوری ترکیه 
البته از آمار وحشتناکی صحبت می کند که اگر حقیقت 
داشــته باشد احتماالً اروپا را با بحرانی عجیب و غریب 
و بی ســابقه در تاریخش رو بــه رو می کند. اردوغان 
درباره تعداد پناهجویان گفته اســت: »صدها هزار نفر 
از پناهجویان از مرز گذشــته و به زودی این تعداد به 

میلیون ها پناهجو خواهد رسید«!

شلیکمستقیم
بر اساس گزارش هایی که خبرنگاراِن حاضر در منطقه 
منتشر کرده اند، اوضاع در پشت مرزهای یونان حسابی 
وخیم است و جمعیت پناهجویان به قدری زیاد شده 
که دیگر گاز اشک آور و تهدید هم نمی تواند مانع ورود 
جمعیت به داخل یونان شود. به همین خاطر مأموران 
مرزی به شلیک مستقیم روی آورده اند. هرچند دولت 
یونان شلیک مستقیم به پناهجویان را تکذیب کرده اما 

فیلم هایی از این مناطق منتشر شده که نشان می دهد 
مأموران به روی پناهجویانی که قصد عبور از سیم های 
خاردار را دارند، آتش گشوده اند. طبق آخرین آمار هفت 
پناهجو مورد شلیک مستقیم گلوله قرار گرفته اند که 
یک نفر از آن ها درگذشــته و حــال بقیه هم چندان 

مساعد نیست. 

نهراهپسدارندونهراهپیش
ســرگردانی پناهجویان در مرز یونان و اخباری که از 
حمایت های کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا از مقابله 
با پناهجویان و جلوگیری از ورودشــان به مرزهای این 
اتحادیه به گوش می رســد، حســابی کاربران فضای 
مجازی را عصبانی کرده است. هشتگ های مربوط به 
این ماجرا عالوه بر دنیا، در کشــور خودمان هم ترند 
شده اند. در ادامه چند نمونه از توییت هایی که با هشتگ 

#مرزهای_یونان منتشر شده اند را می خوانید:
»یونان و اتحادیه اروپا با گاز اشــک آور و گلوله جلوی 
ورود را گرفته اند و ترکیه هم با اسپری فلفل و برخورد 
فیزیکی راه برگشــت را بسته. بندگان خدا نه راه پس 
دارند و نه راه پیش. بهشت گمشده  شما همین اروپاست 

که با این توحش آدم می کشه؟«
»مرزهای یونان شــاهد یک فاجعه است. آتن و آنکارا 
دو حریف قدیمی فاجعه رقم زده اند. اردوغان به طمع 
باج گیری از اروپا با راندن مهاجران و یونان بر پایه  تفکر 
مهاجرســتیزی این صحنه های ضدانســانی را خلق 
کرده اند«.»در مرزهای یونان به مهاجران شلیک می شود 
و یک نفر فوت می کند. چند ســاعت بعد رهبر حزب 
مودرات ســوئد لباس شکار به تن کرده و در توییترش 
می نویسد: مرز را تقویت کنید تا این ها نتوانند عبور کنند«.

مرغترکیهیکپادارد
درحــال حاضر توجه تمام دنیا به مرزهای یونان جلب 
شده است. جایی که هزاران پناهجو در بدترین شرایط 
بهداشتی و رفاهی گرفتار شده اند و خیلی هایشان حتی 

غذایی برای خوردن پیدا نمی کنند. 
مســئوالن اتحادیه اروپا حسابی به تکاپو افتاده اند و از 
دولت ترکیه خواسته اند  تا زمان رسیدگی به موضوع، 
یک بار دیگر مرزهایش را روی پناهجویان ببندد اما مرغ 

دولت ترکیه انگار یک پا دارد.
گذشته از این، اگر خاطرتان باشــد، بسیاری از مردم 
اروپا مدت ها پیــش به خاطر حضــور پناهجویان در 
کشورهایشان، راهپیمایی های اعتراضی راه انداختند و 
از دولت خواســتند پناهجوهایی که شغل های آن ها را 
اشــغال کرده اند، از کشور بیرون بیندازد! عالوه بر این 
طبق آخرین آمار، اتحادیه اروپا با مشکل کمبود اشتغال 
در کشورهای عضو مواجه شده است. یکی از نشانه هایش 
هم خروج انگلیس از این اتحادیه است. حاال کارشناسان 
سیاسی می گویند اگر حرف های اردوغان صحت داشته 
باشد و اتحادیه اروپا نتواند رئیس جمهور ترکیه را یک بار 
دیگر برای بستن مرزهایش راضی کند، چندین میلیون 
پناهجو به هر شکلی که شده خودشان را به کشورهای 
مختلف اروپا می رسانند. ورود گسترده این پناهجویان 
جدا از دردســرهای اقتصادی  که بــرای اتحادیه اروپا 
ایجاد می کند، می تواند منجر بــه جان گرفتن دوباره 
جنبش های فاشیســتی در اروپا شود و زبانم الل مثل 
روزهای تلخ جنگ جهانی دوم، یک بار دیگر سرنوشت 

این قاره و حتی دنیا را در مسیر دیگری قرار دهد. 

از نسیمی دفتر ایام بر هم می خورد 
کرونا حاال بیشــتر از هر روزی حرف 
بچه ها در تحریریه اســت. قرار بر این 
شــده که برای جلوگیری از اجتماع، 
بعضی از خبرنگاران دورکاری کنند و 
من هم یکی از همان ها هســتم. وقت 
خداحافظی با دوستانم ناخودآگاه دلم 
می گیرد. از طرفی خوشحالم که قرار 
اســت در خانه بمانم و خیالم از بابت 
بعضی چیزها راحت باشد. با خودم فکر 

می کنم آدم ها در عین قوی بودن تا چه اندازه می توانند آسیب پذیر باشند! فکر 
می کنم چه زود همه روال های عادی در کمترین زمان به هم می ریزد و حتی 
با خواست رئیس جمهور هم از شنبه به حالت عادی برنمی گردد! ناخودآگاه از 

ذهنم این بیت می گذرد که: 
از نسیمی دفتر ایام بر هم می خورد 

از ورق گردانی لیل و نهار اندیشه کن 
در حال رفتن به پارکینگ برای برداشــتن دوچرخه ام و چشــمم به صفحه 
گوشی ام. در یک گروه دوچرخه ســواری، چشمم به تبلیغ »دوچرخه سواری 
ممنوع« می افتد! به خانه که می رســم سریع می روم سراغ گروه و این توضیح 

دکتر نوری را می خوانم که:
»اگر در سرماخوردگی ها گلو درد و تب ندارید می تونید به فعالیت های ورزشی 
خودتون ادامه بدین... اما چرا ورزش هوازی نباید انجام بشــه؟ ورزش حرارت 
بدن رو بــاال می بره و تب هم می تونه بر کارکرد عضالت اثر مخرب داشــته 
باشــه پس بهتره از ورزش هایی که شما رو به فعالیت زیاد وادار می کنه مثل 
دوچرخه سواری دوری کنید. این کار تعریق رو زیاد می کنه و می تونه برای شما 
خطر داشته باشه. سرفه هم از جمله چیزهایی هست که شما نباید با داشتن 
اون فعالیت کنین... ورزش می تونه دهان شما رو خشک کنه پس بهتره در این 
زمان هم فعالیت نکنید... مسائل دیگه مثل در کنار هم بودن، استفاده از وسایل 
دیگری و و و.... همه می تونه زمان ورزش دسته جمعی ما رو گرفتار کنه...این 

روزها بهتره از دور دوست باشیم...«. 
دلم کمی آرام می گیرد چون فاصله خانه و محل کارم خیلی زیاد نیست. حاال 
اولین روز قبل از قرنطینگی است دارم به فردا فکر می کنم و فردا ها و زیر لب 

می خوانم یا رب بال بگردان و دلم کمی آرام می گیرد.
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ورزش
کرونا لیگ های فوتبال را تا 15 فروردین تعطیل کرد

لیگ 99 با 18 تیم؟

مربی تیم ملی کشتی آزاد:
انتظار زیادی نداشته باشید

رقبای ما درگیرکرونا نیستند

 گفت وگو با سیدمازیار هاشمی، تهیه کننده سریال »روزگار« که روی آنتن شبکه سه سیماست

نمی خواستیم »کلید اسرار« بسازیم

زنده باد شیخ فضل اهلل
چه کسی می توانست باور کند ادیب برجسته  شهر دیکتاتورزده با قدرت بگوید: 
زنده باد والیت! چه کسی می توانست باور کند قصه نویس شهره  تاریخ وطن، 
بی پروا و بی ترس و بی احتیاط، فریاد بزند: زنده باد آقا شیخ فضل اهلل! و چه کسی 
می توانســت فکر کند پس از نیم قرن اتهام زنی و دروغ گویی و بی مسئولیتی 
در برابر حقایق تاریخ و فرهنگ ملی، قصه نویســی ظاهر شود و بگوید: اعدام 
آقا شــیخ فضل اهلل، نشانه  بزرگ اســتیالی غرب بر وطن مظلوم است و این 
قصه نویس بزرگ و دفاعگر از هویت تاریخی ایران زمین و والیت، همانا جالل 
آل احمد است که در میان سیطره  بی چون و چرای سیاست و فرهنگ و ادبیات 
ضددینی، و حاکمیت بی سر و صدای بی دینان و بی هویتان، با شجاعت نوشت: 
اعدام آقا شیخ فضل اهلل نشانه به اهتزاز درآمدن پرچم غرب زدگی در تاریخ پس 

از مشروطه است... . 
و این بزرگ ترین و شــجاعانه ترین دفاع تاریخی از چهره  این شخصیت است 
که نیم قرن پس از اعدام، در فرهنگ ایران و ایرانیان صورت پذیرفت و حیات 
پرتکاپوی جالل را هم به دســت همان تیغ پنهانی ســپرد که سال ها پیش 
توانست طناب دار را به گردن آقا شیخ فضل اهلل بچسباند و صدا و زبان و چشم 

آنان را خاموش و بی صدای بی صدا، برای همیشه گرداند!
آقا شــیخ فضــل اهلل، از کدامین مفهوم و معنا ســخن می گفت که پس از 
گذشت ١١0 سال از شــهادت او، تمامی رسانه های دشمن ایران امروزه و 
ایران مقتدر، نمی توانند درباره  او ســکوت کنند و نقش حساس تاریخی او 
را، نادیده بگیرند... گرچه به ظاهر آقا شــیخ فضل اهلل از مشروطه مشروعه 
ســخن می گفت و مشــروطه ای را مورد نظر قرار می داد که با قوانین شرع 
تطابق داشته باشد، نه تنازع... اما حقیقت اقدام جانانه و مجاهدت فداکارانه 
او، یــک هدف را - در برابر قدرت ویرانگر غرب زدگان و انجمن های ســری 
فراماســون ها و راهبرد سیاسی انگلیسیان- تعقیب می کرد و آن حراست از 
کیان ســرزمین ایران و هویت ملی ایرانیان بود. پافشــاری قدرتمندانه  آقا 
شیخ فضل اهلل در شرایط قانونی پادشــاه ایران، نشانه بزرگ، هوشمندی و 
مســئولیت تاریخی او در برابر مفهوم فرازمانی وطــن و یا ایرانیت بود که 
می گفت: پادشاه باید از مادری ایرانی و پدری ایرانی و شیعه زاده شده باشد 

تا صالحیت قانونی پادشاه شدن را داشته باشد!...
و ایــن ســخن، در تقابل صد درصدی بــا راهبرد انگلیس و انجمن ســری 
خدمتکاران و فراماسون ها و همه  فروشندگان فرومایه  وطن فروش بود. بنابراین، 
 استراتژیست های انگلیسی تصمیم گرفتند دست به اقدامی بزنند که پس از 
آن دیگر کســی جرئت دم زدن از شــرع یا اسالم را نداشــته باشد و در برابر 
خواسته های آنان کرنش کند! و آن اقدام عبارت بود از طرح اعدام آقا شیخ به 

بهانه  خیانت به انقالب!
اما این خیانت بزرگ به تاریخ وطن، فقط به یک اعدام منتهی نشــد. رذالت و 
خباثت بزرگ تری را به این طرح اعدام اضافه کردند که اگر بگویم پرخشونت تر 

و نفرت انگیزتر از اعدام است، خیال گرایی نکرده ایم!
آری ایــن عمل و اقدام نفرت آور و فراموش ناشــدنی، انتخاب روز اعدام بود و 
آن روز، ١٣ رجــب، روز بزرگ والیت و میالد مــوال آقای آقایان جهان علی 

امیرالمؤمنین بود.
در این ١٣ رجب، دشمنان روح بلند ایران در شهر تهران پایکوبی کردند و در 
سفارت انگلیس جشن و سرور برقرار ساختند که آقا شیخ فضل اهلل نوری اعدام 
شد... و مشروعه و مشروعه خواهی دیگر تمام شد و دیگر کسی پیدا نخواهد شد 

که دم از مشروعه بزند و یا سخن از والیت بگوید.
آقا شیخ فضل اهلل نوری شهید راه وطن و وطن خواهان مؤمن و صداقت پیشه 
است و شهید راه حراست از هویت تاریخی و علی دوستی همه  ایرانیان است 
و انگلیس و انگلیســیان و رسانه هایش همراه با B.B.C، هنوز که هنوز است، 
دشمن آقا شیخ فضل اهلل و نیز دشمن بزرگ رجب و دشمن علی و راه علی و 
اندیشه علی و فرزندان علی است و گوییا بر سر در وزارت خارجه انگلیس نقش 

بسته است، کسی که دوستدار علی است پای در این کاخ نگذارد!

تعطیلی لیگ برای تیم هایی خوب شد که مصدوم دارند

علیپور: بهتر است سرمان 
به کار خودمان باشد

 سینا واحد

نامه فرهنگ

یادداشت های چرخدار

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir

#مرزهای_ یونان در توییتر فارسی داغ شد

میهماننوازی
بهسبکچشمآبیها

12

محسن ذوالفقاری



10
پنجشنبه 15 اسفند  1398 

  10 رجب 1441 5 مارس 2020  سال سی و سوم  شماره 9202

ورزشـــی
11

           پنجشنبه 15 اسفند  1398 
  10 رجب 1441 5 مارس 2020  سال سی و سوم  شماره 9202

سینا حسینی : همان طور که پیش بینی می شد مسابقات 
لیگ برتر فوتبال ایران و رقابت های لیگ های دسته پایین تر به 
دلیل شیوع ویروس کرونا تا پایان تعطیالت نوروز تعطیل شد 
تا شاید پس از گذشت این مقطع زمانی راه مقابله با این بیماری 
مهلک و طاقت فرسا پیدا شود تا سالمت ورزشکاران، مربیان و 

عوامل اجرایی مسابقات به صورت کامل حفظ شود.

  لغو قطعی
شامگاه سه شنبه جلسه ستاد مبارزه با کرونا در وزارت ورزش و 
جوانان با حضور نماینده وزارت بهداشت برگزار شد و بر اساس 
گزارش های ارسالی از سوی ستاد ملی به این نهاد آن ها تصمیم 
گرفتند ریسک نکنند و بازی ها را کماکان لغو کنند. این تصمیم 
وقتی جدی شد که گزارش فدراسیون فوتبال مبنی بر تعطیلی 
مسابقات انتخابی جام جهانی و لیگ قهرمانان آسیا به همین 
دلیل به اطالع سایر اعضا رسید بر این اساس بود که قرار شد 

موقتاً مسابقات تا پایان تعطیالت نوروز تعطیل شود.

 خط و نشان برای باشگاه ها
حاال پرسش کلیدی اینجاست که تیم های لیگ برتری در 
این فاصله نســبتاً طوالنی چه خواهند کرد؟ توصیه ستاد 
مبارزه با کرونا به مجموعه باشگاه های فوتبال این بوده است 
که حتی المقدور از برگزاری تمرینات در محیط های عمومی 
خودداری کنند اما در صورت اصرار به برگزاری تمرینات کلیه 
تمهیدات پزشکی رعایت شود تا خطری سالمت کادرفنی و 

بازیکنان را به خطر نیندازد.
از طرفی به کلیه باشگاه های لیگ برتری ابالغ شده است که 
در صورت بروز هرگونه مشکلی مسئولیت تمام و کمال جان 
بازیکنان، مربیان برعهده مدیریت باشگاه است و در صورت 
بروز هرگونه مشکلی مدیران عامل به عنوان فرد اصلی پاسخگو 

خواهند بود.

 قفل بر تمرینات
حاال از باشگاه های لیگ برتری خبر می رسد به دلیل همزمان 
شدن تعطیلی با ایام پیک شیوع کرونا تمام تیم های لیگ برتری 
تا رسیدن به شرایط پایدار تمرینات خود را تعطیل کردند و به 
احتمال فراوان در هفته پایانی سال دوباره تمرینات خود را از 
سر خواهند گرفت. البته این به شرطی است که تیم پزشکی 
باشگاه شرایط را ایمن ارزیابی کنند در غیر این صورت تمرینات 

تیم های فوتبال نیز تعطیل خواهد شد.
هرچند این شرایط به مذاق بسیاری از تیم های لیگ برتری 
خوش نیامده و برخی مربیان خواســتار تعطیلی چند روزه 

تمرینات بودند اما از آنجا که وزارت ورزش و جوانان هشدار 
شدید اللحنی به مدیران عامل باشگاه داده است بعید به نظر 
می رسد سرمربیان باشگاه های فوتبال بتوانند تصمیم خود را 

عملیاتی کنند.

 بسته های ایفمارک
مربیان باشــگاه های لیگ برتری معتقدنــد که با تعطیلی 
رقابت های لیگ بازیکنان بیشــتر در آستانه خطر و ابتال به 
ویروس کرونا قرار می گیرند و دیگر نظارتی بر روی رفتار آن ها 
وجود ندارد چون بازیکن در تعطیالت به سر می برد و ضرورتی 
به حضور در تمرینات ندارد ممکن است به شهرهای دیگر 
سفر کنند که این اتفاق آستانه ابتالی آن ها به این بیماری 

را بیشتر می کند.
البته گفته می شــود ایفمارک برای جلوگیری از این اتفاق 
بسته های آموزشی ویژه ای را تدارک دیده است که از طریق 
کادر پزشکی باشــگاه ها این اطالعات را به بازیکنان منتقل 
کرده اســت تا حتی المقدور از ابتالی آن ها به این ویروس 

جلوگیری کند.
برخی باشگاه های لیگ برتری هم به بازیکنان و اعضای کادر 
فنی خود اعالم کردند به دلیل حساسیت شرایط موجود از 

هرگونه مسافرتی خودداری کنند و بیشتر در منزل بمانند 
تا گرفتار بیماری نشوند چون خطر به صورت جدی سالمت 

آن ها را تهدید می کند.

 سرخ های شاکی
با این حال بیشترین اعتراض به تعطیالت ناگهانی لیگ برتر از 
سوی باشگاه پرسپولیس صورت گرفته است و آن ها به صورت 
کامالً یک پارچه همچنان معتقدند که بایستی مسابقات برگزار 
می شد و این تعطیلی به سود سایر تیم های حاضر در کورس 
قهرمانی است! سناریو اعتراض پرسپولیسی ها حاال از دامنه 
مدیران و اعضای کادر فنی باشگاه خارج شده است و به حوزه 
پیشکسوتان و خبرنگاران حوزه پرسپولیس هم کشیده شده 
است اما در آن سوی وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال بدون 
توجه به این اعتراض ها تنها دستورعمل ابالغی از سوی ستاد 
مبارزه با کرونا کشور را به اجرا درآوردند تا تنها صدای اعتراض 

پرسپولیسی ها به گوش برسد.

 لیگ 18 تیمی
بدون تردید با بروز این اتفاقات لیگ نوزدهم یکی از عجیب ترین 
لیگ های تاریخ برگزاری این مسابقات لقب خواهد گرفت، 

لیگی که مدت زمان زیادی برای انجام آن صرف شد و هنوز 
مشخص نیست آیا این رقابت ها سرانجامی خواهد داشت یا 
اینکه به دلیل اتفاقات غیر منتظره و شیوع  ویروس کرونا ناتمام 
باقی خواهد ماند. در شرایط فعلی 9 هفته تا پایان مسابقات این 
فصل باقی مانده است و در بدترین حالت با یک برنامه فشرده، 
لیگ در دو ماه قادر به پایان یافتن خواهد بود. موضوعی که 
البته نه در صدر و قهرمانی که برای سهمیه بندی فصل آینده 
لیگ قهرمانان و تیم های سقوط کننده نیز حائز اهمیت خواهد 
بود و در صورتی که این فصل به انتها نرســد شرایط را برای 
تصمیم گیران فدراسیون برای اضافه کردن دو تیم از لیگ دسته 
اول که به مراحل پایانی این رقابت ها برای صعود رسیده اند نیز 
سخت خواهد کرد. در این زمینه نیز شایعاتی شکل گرفته که 
در صورت عدم به سرانجام رسیدن فصل، دو تیم لیگ یکی 
صدرنشین به لیگ برتر اضافه خواهند شد تا فصل آینده با 18 
تیم دنبال شود. بسیاری از هواداران فوتبال پیش بینی می کنند 
همان سناریویی که برای لیگ برتر والیبال رخ داد برای فوتبال 
نیز تکرار خواهد شد اما مقاومت مسئوالن فدراسیون فوتبال 
در قبال این مسئله نشان از این دارد که آن ها به شدت عالقه 
مندند این اتفاق رخ ندهد و لیــگ برتر با معرفی قهرمان به 

صورت طبیعی به پایان برسد.

کرونا لیگ های فوتبال را تا 15 فروردین تعطیل کرد

لیگ 99 با 18 تیم؟

مخالفت پاری سن ژرمن با حضور نیمار و امباپه در المپیک ۲۰۲۰
ورزش: نیمار وکیلیان امباپه به منظور همراهی تیم های زیر 23 سال برزیل و فرانسه در بازی های 
المپیک 2020 باید موافقت باشگاه خود یعنی پاری سن ژرمن را داشته باشند، اما اکنون خبر می رسد 
که این باشگاه فرانسوی با حضور این دو ستاره خود در بازی های المپیک مخالف است. بر اساس 
گزارش نشریه فرانسوی »اکیپ«، باشگاه پاری سن ژرمن هفته گذشته با ارسال نامه ای به فدراسیون 
فوتبال فرانسه به اطالع مسئوالن این فدراسیون رسانده که کیلیان امباپه را نمی تواند در جریان 
بازی های المپیک در اختیار تیم زیر 23 ساله فرانسه قرار دهد. همچنین باشگاه پاری سن ژرمن قصد 
ندارد اجازه حضور در بازی های المپیک را به نیمار به منظور همراهی تیم زیر 23 سال برزیل بدهد.

رئال مادرید در فکر جانشینی پوچتینو به جای زیدان
ورزش: مدیران باشگاه رئال مادرید، مائوریسیو پوچتینو را به عنوان جانشین احتمالی 
زین الدین زیدان در نظر گرفته اند و در صورت قطع همکاری با سرمربی فرانسوی خود در 
تابستان پیش رو مذاکرات خود را با سرمربی پیشین تاتنهام آغاز خواهند کرد. زین الدین 
زیدان که پس از دوره اول و موفق حضورش روی نیمکت سرمربیگری رئال مادرید که با 
کسب 9 جام مختلف از جمله کسب سه قهرمانی متوالی در لیگ قهرمانان اروپا همراه بود در 
بازگشت مجدد به روی نیمکت سرمربیگری کهکشانی ها با چالش های جدی روبه رو بوده 

و نتوانسته است موفقیت دوره اولش در این تیم را تکرار کند.

جذب نیمار؛ اولویت بارسلونا در تابستان
ورزش: نشریه »موندو دپورتیوو« چاپ کاتالونیا گزارش داد، مدیران باشگاه بارسلونا بازگرداندن 
نیمار به نیوکمپ را اولویت اول خود در فصل نقل وانتقاالت تابستانی آینده قرار داده اند. بارسا 
که قصد دارد با باز شدن پنجره تابستانی بار دیگر مذاکراتش را با پاری سن ژرمن آغاز کند، برای 

بازگرداندن این ستاره برزیلی باید حداقل 180 میلیون یورو هزینه کند.
تابستان گذشته هم شایعه جدایی  نیمار از پاری سن ژرمن و بحث بازگشتش به بارسلونا مطرح 
بود و حتی مذاکرات رسمی هم بدین منظور بین مسئوالن دو باشگاه برگزار شد، اما در نهایت 

توافقی بین طرفین حاصل نشد و این مهاجم 28 ساله در پارک دو پرنس ماندنی شد.

سولسشر: پوگبا تا هفته آینده تمرین نخواهد کرد
ورزش: سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد از احتمال بازگشت هافبک فرانسوی اش به 
تمرینات گروهی تا یک هفته دیگر خبر داد. اوله گنار سولسشر با حضور در کنفرانس خبری 
پیش از بازی امشب تیمش مقابل دربی کانتی در خصوص هافبک فرانسوی اش که بیشتر 
بازی های این فصل را به خاطر دو مصدومیت جدی از دست داده است گفت: پوگبا همچنان 
به صورت انفرادی با فیزیوتراپ تمرین می کند. او تا هفته آینده با گروه تمرین نخواهد کرد، 
از این رو باید منتظر بمانیم و ببینیم بازگشت پل به میادین به چقدر زمان نیاز دارد، اما او به 

زمان برای تمرین با تیم نیاز دارد.

ورزش: علی علیپور مهاجم تیم فوتبال پرســپولیس 
اعتقاد دارد: تعطیلی مســابقات لیگ به نفع تیم هایی 
است که بازیکن مصدوم دارند. علی علیپور در گفت وگو 
با اپلیکیشن رسمی باشگاه پرسپولیس، در مورد تعطیلی 
لیگ برتر و تمرینات تیم پرسپولیس در این روزها اظهار 
کرد: خدا را شکر که وضعیت خوبی داریم. پس از اینکه 
تیم شهرخودرو را شکست دادیم تمریناتمان ادامه پیدا 
کرد. درست است که اعالم شــده بازی های لیگ برتر 
در حال حاضر به تعویق افتاده، امــا از آنجایی که هنوز 
مشــخص نیســت چه زمانی این بازی ها آغاز می شود 
ما موظف هســتیم که تمرینات را ادامه دهیم تا وقفه 
بازی های لیگ سبب نشود که از آمادگی دور شویم، چرا 

که می خواهیم به هدفی که داریم برسیم.

 تعطیلی لیگ به سود رقبای ماست
وی در واکنش به اینکه خیلی ها معتقدند تعطیلی لیگ به 
ضرر پرسپولیس است، چرا که به نوعی ترمز موفقیت های 
این تیم کشیده می شود گفت: ما همیشه باید در بهترین 
شرایط خودمان را آماده نگه داریم. شاید تعطیلی لیگ 
به ضرر ما باشد، اما بیشتر به سود رقبای ما خواهد بود، 
چرا که آن ها مصدوم دارند و این تعطیلی سبب می شود 

تا بازیکنان آن ها به بازی ها برسند. 
با این شرایط این تیم ها آن شکل همیشگی خود را 

به دســت می آورند. این چیزها البته خیلی مهم 
نیست، چرا که ما باید تدابیر تاکتیکی کادرفنی را 
به بهترین شکل انجام دهیم. البته از همه مهم تر 
سالمتی مردم کشورمان و حتی مردم دنیاست 
و امیدوارم که همه در ســالمت کامل در کنار 

خانواده های خود باشند.

بهتر است سرمان به کار خودمان باشد
مهاجم تیم فوتبال پرســپولیس در پاســخ به 

این پرســش کــه برخــی از مالکان 
تیم ها، بازیکنان و مســئوالن آن ها 
مدعی مهندســی لیگ و دولتی 
بودن پرســپولیس می شــوند 
عنوان کرد: به هرحــال این نظر 
دیگــر باشگاه هاســت. باالخره 
خود ما بازیکن هســتیم و اگر 
بازیکنان تیم های دیگر چنین 

حرف هایی بزنند ناراحت 

می شویم. شــاید این بازیکنان روزی خودشان در این 
شــرایط قرار بگیرند و در راه قهرمانی باشــند، اما اگر 
بازیکنان دیگر هم این حرف ها را برایشان بگویند، آن ها 

هم ناراحت می شوند. 
نباید چنین قضاوت هایی انجام شــود. بهترین کار این 
است که همه ما ســرمان در کار خودمان باشد و به تیم 

خودمان بپردازیم.

 زوج های خارجی
 با حضور اوســاگونا کار من راحت تر شــده. او بازیکن 
جنگنده ای اســت که کامال در خدمت تیم اســت. با او 
می توانیم زوج خوبی را تشکیل بدهیم. قول می دهم به 

زودی پای اوساگونا را به گلزنی باز کنم. 
استوکس قبال کیفیتش را نشــان داده است. او مهاجم 
خوبی اســت که می تواند به پرســپولیس کمک کند و 
من امیدوارم که شــرایطی فراهم شــود تا بتوانیم از او 

استفاده کنیم.

 تشکر ویژه از کادر درمانی کشور
علیپور درباره درگیــری مردم کشــورمان با ویروس 
کرونا که این روزها سبب شده شرایط خاصی بر کشور 
حاکم شــود تصریح کرد: واقعاً شرایط سختی به 
وجود آمده است. این شــرایط سخت چه 
در ایران و چه در کشــورهای دیگر دنیا 
به وجــود آمده، اما مهم این اســت که 
همه در سالمت کامل باشند. امیدوارم 
همه مردم سالمت باشند تا در کشور 
کنار خانواده های خود حضور داشــته 
باشــند. همچنین جا دارد از پزشکان و 
پرستاران که این روزها خدمات پزشکی 

ارائه می کنند تشکر و قدردانی کنم.

ورزش: مربی تیم ملی کشــتی آزاد گفت: اغلب رقبای 
ما درگیر کرونا نیســتند و برنامه هایشــان منظم دنبال 
می شود. ابراهیم مهربان مربی تیم ملی کشتی آزاد درباره 
شرایط تیم های ملی کشتی و وضعیت کسب سهمیه با 

برنامه »سالم صبح بخیر« صحبت کرده است.

 از وضعیت کشتی چه خبر؟ کرونا چقدر روی 
تیم های ملی تأثیر گذاشته است؟

تأثیرگذار بوده و ما در هفته گذشته هم بچه ها بر اساس 
برنامه از پیش تعیین شده اردو داشتند و برنامه ها خوب 
پیش می رفت اما با توجه به شرایط ویژه ای که کشور با 
توجه به بحث کرونا دارد ما مجبور شدیم اردوهایمان را 
تعطیل کنیم چون اولویتمان حفظ سالمتی بچه هاست.

 تکلیف مســابقات انتخابی قرقیزستان چه 
می شود؟

قبل از این مســابقات قرار بــود در 8 فروردین در چین 
برگزار شود اما با توجه به شرایط قرقیزستان میزبان شد 
اما به خاطر شیب بیماری در آسیا این کشور درخواست 
کرد مسابقات لغو شود و اتحادیه جهانی هم قبول کرد. 

باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.

 بنا اعتقاد دارد با توجه به تعطیل شدن اردوها 
خیلی نباید از کشتی فرنگی توقع داشت. شرایط 

در آزاد چگونه است؟
با توجه به تعطیلی هایی که پیش آمد و نظارت ما نسبت 
به ملی پوشان کم شد. آن ها باشگاه می روند اما شرایط 
تمرینی شــان برای ما نامعلوم است و اماکن عمومی هم 
که قرار است تعطیل شــود. با توجه به این شرایط نباید 

انتظار داشت.

 دیگر کشــورها هم با این مشکالت دست به 
گریبانند اما مردم توقع زیادی از کشتی دارند...

بچه ها و کادر فنی تالششان را می کنند تا بهترین نتیجه 
را بگیرند اما اغلب رقبای ما از کشــورهایی هستند که 

درگیر کرونا نیستند.

 روسیه که با توجه به مشــکالت دوپینگ در 
مسابقات نیست...

معلوم نیست نباشــد. امکان اینکه در المپیک شرکت 
کند زیاد اســت. آمریکا در مســابقات کشتی صاحب 
کشتی است و قزاقســتان و دیگر کشورها خیلی کمتر 
 از ما درگیر مشــکل کرونا هســتند و برنامه هایشان 

در حال اجراست.

 ما تا به حال سه سهمیه گرفته ایم، برای کسب 
بقیه سهمیه ها چه برنامه ای داریم؟

پس از مســابقات جهانی با توجه به اتفاقات آن مسابقه 
که تیم ما در یک رقابت میلیمتری پس از تیم آمریکا به 
مقام چهارم رسید، ما توانستیم سهمیه بگیریم با توجه 
به آزمایشاتی که روی قهرمانان انجام شد و کشتی گیران 
ازبک و سوریه تست دوپینگ مثبت اعالم شد و ما صاحب 
یک سهمیه در وزن 125 کیلو شــدیم و تیم ما قهرمان 
ســوم دنیا شــد. 65، 74 و 95 مبارزه می کنیم و برای 

سهمیه تالش می کنیم.

 وضعیت حسن یزدانی چگونه است؟
آخرین وضعیت او خوب است. برنامه های فیزیوتراپی را 
به صورت کامل انجام داده و یک هفته 10 روز است روی 
تشک کشتی آمده و تمرینات تخصصی انجام می دهد و 
امیدوارم تا یک هفته 10 روز آینده تمرینات خاص خود 

را هم انجام بدهد.

 فکر می کنید چند مدال در المپیک بگیریم؟
وضعیت کشتی آزاد هنوز معلوم نیست. هیچ چیز نهایی 
نشــده اســت. ما برنامه هایی از پیش تعیین شده ای 

داریم که باید بر اســاس آن جلو 
برویم. پس از تورنمنت 

تکلیــف  لهســتان 
تیم ملــی را اعالم 
می کنیم. امیدواریم 
جوان هایــی کــه 
انتخاب می شوند با 

دست پر برگردند.

تعطیلی لیگ برای تیم هایی خوب شد که مصدوم دارند

علیپور:  بهتر است سرمان به کار خودمان باشد
مربی تیم ملی کشتی آزاد: انتظار زیادی نداشته باشید

رقبای ما درگیر کرونا نیستند

سینا حسینی: ماجرای انتخابات فدراسیون فوتبال به یکی از 
اتفاقات پر حرف و حدیث ورزش کشور تبدیل شده، اختالف 
بر سر اساسنامه فدراسیون فوتبال و اشکاالت موجود در آن 
به جز اینکه در داخل میان اعضای مجمع فدراسیون فوتبال 
اختالفات را به دنبال داشته سبب شــده فدراسیون جهانی 
فوتبال هم روی این مسئله حساس شود و با ارسال نامه های 
متعدد و پرشمار خواستار لغو برگزاری مجمع انتخاباتی 25 
اسفندماه شــود. هرچند هنوز به صورت رسمی لغو مجمع 
انتخاباتی فدراســیون فوتبال از سوی فدراســیون و وزارت 
ورزش و جوانان تأیید نشده است اما به نظر می رسد با نزدیک 
شدن به زمان برگزاری انتخابات این اتفاق رخ دهد تا مانع از 

محرومیت های بین المللی شود.

 بیانیه 6 بندی
فدراسیون فوتبال صبح روز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای 6 بندی 
مدعی شد انتخابات از نظر مدیریت این مجموعه دارای هیچ نقطه 
ابهامی نیست و بر اساس قانون تاکنون همه مراحل انجام شده و باید 
در زمان تعیین شده برگزار شود و حساسیت های فدراسیون جهانی 

فوتبال بی مورد است و با مذاکره حل و فصل می شود.
اما منتقدان و کارشناسان حقوقی با ذکر موارد قانونی اعالم کردند 
اگر انتخابات فدراسیون فوتبال در 25 اســفندماه برگزار شود، 
فدراسیون جهانی نتیجه آن را نخواهد پذیرفت و به صورت رسمی 
فوتبال ایران در آستانه تعلیق قرار خواهد گرفت به همین دلیل بر 
خالف ادعای فدراسیون فوتبال مجمع برگزار نخواهد شد چون 

جرایم بین المللی سنگینی در انتظار فوتبال ایران خواهد بود.

 تکیه بر کرونا
در همین بین برخی رسانه های نزدیک به وزارت ورزش با اجرای 
سناریویی جدید مدعی شدند با شیوع کرونا در جامعه احتماالً با 
نظر وزارت ورزش و جوانان این انتخابات لغو خواهد شد و به زمان 
دیگری موکول خواهد شد. استفاده ابزاری از ماجرای ویروس کرونا 
برای تعویق برگزاری انتخابات نشان می دهد وزارت ورزش به عنوان 
متولی دستگاه ورزش قصد ندارد در این جدال بین المللی لقب بازنده 

را به دنبال بکشد.
اما در صورتی که این پلن از سوی دستگاه ورزش عملی شود، بازهم 
فدراسیون تا زمانی که اشکاالت وارد به اساسنامه از سوی فیفا را 

برطرف نکند این اتفاق هرگز عملی نخواهد شد. 

 باشگاه ها زیر فشار
در کنار کش و قوس های موجود اعمال فشار فدراسیون و دستگاه 
ورزش به برخی باشگاه های منتقد هم حاشیه ساز شد. تا جایی که 
سعید آذری مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان با انجام مصاحبه ای از 
رفتار برخی مدیران ورزشی که امضای خود را برای اصالح اساسنامه 
فدراسیون فوتبال پس گرفته بودند به شدت انتقاد کرد و گفت 
وقتی فدراسیون با ابزار زور و قدرت و پول اعضای مجمع را وادار به 
بازپسگیری امضای خود برای اصالح اساسنامه می کند دیگر چه 

انتظاری دارید که قانون به درستی رعایت شود؟ اعضای مجمع بنا به 
دالیلی حق استفاده از قدرت قانونی خود را ندارند چون فدراسیون 
پول، طلب و برخی مجوزهای الزم را برای آن ها صادر نمی کند از این 
رو کسی جرئت نمی کند اعتراض کند اما برگزاری انتخابات بدون 

اصالح اساسنامه فدراسیون فوتبال غیر قانونی است!
حاال باید دید با این شرایط و تالش فدراسیون و وزارت برای انجام 
انتخابات فوتبال چه اتفاقی در نهایت رخ خواهد داد و فوتبال ایران 
همچنان بدون رئیس به فعالیت خود ادامــه خواهد داد یا اینکه 
وزارت ورزش و فدراسیون می تواند فیفا را متقاعد کند که انتخابات 
به همین منوال پیش برود و روز 25 اسفندماه از چهره جدید آقای 

رئیس رونمایی شود.

 خواسته های فیفا
اما اگر انتخابات به تعویق بیفتد چه اتفاقی برای مدیریت فوتبال 
رخ خواهد داد؟ بر اساس اطالعات تأیید شده و آنچه فیفا مطالبه 
کرده در مجمع آتی وزیر ورزش و معاونــش و برخی اعضای 
وابســته به دولت دیگر در مجمع حق رأی نخواهند داشت، از 
طرفی باید فرایند نام نویسی از کاندیداهای فدراسیون فوتبال 
دوباره انجام شــود، همچنین دیگر کمیتــه ای به نام کمیته 
انتخابات و استیناف وجود نخواهد داشت و بر اساس اساسنامه 
جدید فیفا کاندیداها از کانال هــای جدیدی تأیید صالحیت 

خواهند شد.
بر اساس گفته کارشناسان حقوقی در اساسنامه جدید نقش 
دولتی ها به شدت کمرنگ خواهد شد و بیشتر اعضای خانواده 
فوتبال می توانند برای انتخاب رئیس جدید نقش داشته باشند.

امیرمحمد سلطان پور: روز یکشنبه شاهد بودیم که داوید 
دخیا یک اشتباه مهلک دیگر را انجام داد. ستاره اسپانیایی چند 
سیو عالی هم در بازی مقابل اورتون داشت اما می توان درک 
کرد که چرا جایگاه دروازه بان اولی تیم ملی را به کپا آریزاباالگا 
واگذار کرده که خود جایگاهش را درون چارچوب چلسی از 

دست داده است.
دروازه بانی که در پنج فصل گذشــته در چهار نوبت بهترین 
بازیکن شیاطین ســرخ بوده است، اعتبار بســیار زیادی نزد 
هواداران این تیم دارد که بارها شــاهد تفاوتی بوده اند که در 
بازی ها برایشــان رقم زده است. اما مســلماً آن ها در جریان 
هستند که از ابتدای فصل گذشته دخیا در بین همه دروازه بانان 

لیگ برتر انگلیس بیشترین اشتباه را مرتکب شده است.

 باال رفتن غیر عادی اشتباهات
اریک استیل کسی است که زمانی که دخیا جوانی 17 ساله در 
اتلتیکومادرید بود او را شناسایی و یونایتد را مجبور به خریدش 
کرد. در دو سال نخست حضور داوید در اولدترافورد آن ها با هم 
کار کردند تا دخیا به بهترین دروازه بان لیگ بدل شود. استیل 
در خصوص اتفاقات روز یکشنبه در گودیسون پارک که دخیا 
به جای پاس دادن به بازیکن خودی توپ را به کالورت لوین 

کوبید و دروازه اش باز شد می گوید:
»من از اتفاقات روز یکشنبه تعجب کردم؛ چون همیشه یکی از 
نقاط قوت دخیا پخش توپ او زمانی است که پاس رو به عقب 
دریافت می کند. این بازی با توپ قوی یکی از چیزهایی بود که 
وی 9 سال پیش زمانی که به منچستر آمد مهارتش را داشت 
و الزم نبود در این حوزه چیزی به او آموزش دهیم. خود داوید 
می داند که چه اشتباهی در بازی روز یکشنبه مرتکب شده؛ او 
بیش از اندازه تصمیم گیری برای پخش توپ خود را کش داد 
و کار را زیادی آســان تصور کرد. بازیکنی مثل کالورت لوین 
هر فرصتی که گیرش بیایــد به ســمت دروازه بان که توپ 

در اختیارش اســت هجوم می برد. داوید پس از این اشــتباه 
دستانش را به نشانه پذیرفتن آن باال برد و باید هم همین کار 

را می کرد. او چندین بار در این فصل این کار را کرده اما 
خوشبختانه در بازی مقابل اورتون این شانس را داشت 
تا با چند سیو خوب اشتباهش را جبران کند. مسلماً با 
آن سیوها احساس بهتری پیدا کرد و با شناختی که از 
خصوصیات اخالقی او دارم فردای آن روز که در سر 

تمرین حاضر شده دیگر از لحاظ ذهنی درگیر 
این اشتباه نیست«.

داویــد  مشــکل   
جدی نیست

داوید دخیا اکنون 29 
ساله اســت و در 
اوج بــازی خود 
قــرار دارد. به جز 

6 ماه اولــی که به 
منچستر آمده و توسط 

مهاجمــان درشــت هیکل 
لیگ برتر انگلیس تحت فشار قرار 

می گرفت؛ از ســال 2011 دروازه بان 
اصلی یونایتد شده است. او همین االن و با 
این سن نه چندان باال در فهرست بازیکنان 
تاریخ یونایتد با بیشترین بازی انجام داده در 

رتبه 32 قرار دارد. او یک بازی تنها با مساوی کردن با دیوید 
بکام از این حیث فاصله دارد و از سرمربی خود سولسشر و 
از بازیکنانی مانند پاتریــس اورا، نیکی بات و فیل نویل 
بیشتر پیراهن یونایتد را به تن کرده است. اریک استیل 
معتقد است: این اشتباهات بیشتر از حد دخیا به این 

دلیل نیست که او مشکلی جدی دارد.
»من در حمایت از داوید لحظه ای درنگ نخواهم کرد. 
او باید خیلی زود شــرایطش را بهبود ببخشد چون از 
دروازه بان همیشــه این توقع می رود که با ثبات 
باشد. او همیشه با ثبات بوده اما مدتی است که 
آن را از دست داده اســت. اشتباه به عنوان 
یک دروازه بان همیشه سروصدای زیادی 
به راه می اندازد و اگر ایــن اتفاق در 
باشگاهی مثل منچستریونایتد بیفتد 
چند برابر حالت طبیعی است. دخیا 
می خواهد در یورو 2020 دروازه بان 
نخست اسپانیا باشد و باید این را در 
بازی های باشــگاهی تیمش نشان 

دهد«.

 صــدای نفس هــای رقیب به 
گوش می رسد

عامل رقیب خوب داشتن تنها در اسپانیا 
نیســت که داوید دخیا را تهدید می کند. 

در منچستر هم دروازه بان های خوبی حضور دارند. سرخیو 
رومرو دروازه بان ملــی پوش آرژانتین همیشــه دروازه بان 
مطمئنی نشان داده و لی گرانت با تجربه نیز هست. یونایتد سه 
دروازه بان جوان اما بسیار با استعداد هم دارد که در تیم های 

دیگر به صورت قرضی حضور دارند. 
جوئل پریرا پرتغالی که در هارتس اســکاتلند است، کایرن 
اوهارا در تیم برتون در دسته پایین تر و البته دین هندرسون 
یکی از بهتریــن دروازه بانــان این فصل لیــگ برتر که در 
شفیلدیونایتد حضور دارد؛ کســی که به خاطر نمایش های 
درخشــان این فصلش از او به عنوان دروازه بان شماره یک 
تیم ملی انگلیس در مسابقات یورو نام می برند. مسلماً سران 
منچستر بدشان نمی آید که چنین دروازه بان با کیفیتی را هر 

چه زودتر به اولدترافورد برگردانند. 
اریک اســتیل که خود کاشف دین هندرســون در سن 14 
سالگی بوده در رابطه با او می گوید: »دین آن قدر خوب بوده 
که مردم اکنون در مورد این صحبت می کنند که وی به جای 
پیکفورد گلر شــماره یک سه شیرها شــود. این اتفاق برای 

یونایتد بسیار خوب است. 
این تصمیمی است که اوله باید در سه یا چهار ماه آینده بگیرد 
که آیا می خواهند او را برگردانند یا بفروشــند. مســلماً اگر 
بخواهند او را برگردانند دین عاشق بازی کردن برای یونایتد 
است. هندرسون اکنون خود را در باالترین رده فوتبال ثابت 
کرده و من تعجب می کنم که چرا یونایتد او را در همین پنجره 
ژانویه برنگرداند تا چالشی جدی را برای دخیا به وجود بیاورد. 
دخیا باید به چالش بیفتد و مســلماً تهدیدی از طرف رومرو 
احساس نمی کند چون می داند او به گلر شماره دو بودن راضی 
است؛ اما شرایط با دین هندرســون فرق دارد. دخیا مسلماً 
بازی های او و خوب کار کردنش در شفیلد را دنبال می کند و 
اگر او به تیم برگردد مسلماً خواب راحت را از چشمان دخیا 

خواهد گرفت«.

مانند بســیاری از چهره های شاخص کشــورمان که این 
روزها به تجلیل از پرسنل پزشکی، در راه مبارزه با ویروس 
کرونا می پردازند، دروازه بان مشهور تیم شهر خودرو نیز  
تمجیدهای خاص خود را برای این قشــر زحمتکش کنار 

گذاشته است. 
مهدی رحمتی در چندین پســت و استوری به پزشکان و 
پرستاران پرداخته اما تأکید کرده اکنون زمان مسئوالن 
دولتی نیز هست که با بسته های معیشتی اقتصادی از مردم 

حمایت کنند.

آنتونی استوکس که همراه پرسپولیس از دبی به ایران برنگشت و حتی 
در فرودگاه لندن دستگیر شد در اســتوری درباره حواشی اخیر و ترک 
پرسپولیس نوشت: بگذارید واضح بگویم؛ من پرسپولیس را ترک نکرده ام. 
من در دبی بودم و به خاطر ویروس کرونا تمام پروازها به ایران متوقف و 
مرزها بسته شد.  فقط منتظرم که اطمینان پیدا کنم امنیت برای بازگشت 

به ایران فراهم است. هرکس جای من باشد هم همین کار را می کند.
استوکس در حالی این استوری را منتشر کرد که چند دقیقه قبلش در 
پستی اینستاگرامی با استفاده از ایموچی 100 و BACK از بازگشت 

100درصدی اش پرده برداشته بود. 

آنتونی استوکسمهدی رحمتی
حساب توییتر باشگاه بروسیا دورتموند آلمان به انتخاب ارلینگ 
هالند مهاجم خود به عنوان بهترین بازیکن ماه این باشگاه واکنش 
نشان داد.  دورتموند در توییت خود با انتشار عکسی از هالند به آمار 
فوق العاده این مهاجم جوان نروژی که فقط هفت گل در ماه فوریه 

به ثمر رسانده اشاره می کند و او را الیق این جایزه می داند. 
او پس از پیوستن به دورتموند در اولین بازی اش هت تریک کرد 
و در دومین بازی موفق شد دبل کند. به این ترتریب ارلینگ هالند 
رکورد  بی نظیر 5 گل در 56 دقیقه اولش در بوندس لیگا به ثبت 

رسانده است.

حســاب اینســتاگرام کمیته بین المللی پارالمپیــک از ادای 
احترام خود به درگذشــت ســیامند رحمان دارنده دو مدال 
 طــالی مســابقات و قوی ترین فــرد معلول جهــان واکنش 

نشان داد. 
این کمیته در استوری خود فیلمی نشان می دهد پرچم بنیاد 
 ،IPC آجیتوس، بیرون ساختمان کمیته بین المللی پارالمپیک
 برای گرامیداشت نام زنده یاد ســیامند رحمان نیمه افراشته

 شد.

پارالمپیکدورتموند

انتخابات فدراسیون فوتبال در موعد مقرر برگزار می شود؟

زور فیفا بیشتر است یا کرونا؟

ضد  حمله

امیری: تالش ما را زیر سؤال نبرید
ورزش: وحید امیری در گفت وگو با اپلیکیشن رسمی باشگاه پرسپولیس با 
اشاره به اینکه  پرسپولیس با زحمات کادر فنی و بازیکنان در این سال ها باالی 
جدول بوده است، اما در چند وقت اخیر اتهام هایی نظیر مهندسی نتایج لیگ 
و حمایت های پشت پرده از پرسپولیس از سوی برخی از باشگاه ها و مسئوالن 
این تیم ها مطرح می شود و این موضوع توهین به زحمات مربیان و بازیکنان 
پرسپولیس به حساب می آید که در سرما و گرما برای موفقیت تالش می کنند 
تصریح کرد: بیشتر کسانی که راجع به این مسائل صحبت می کنند پیشکسوتان 
فوتبال کشورمان هستند. آن ها خیلی سال است که در فوتبال حضور دارند و 
شرایط آن را خیلی خوب می دانند. خیلی از بازیکنانی که سابقه خوبی هم دارند 
همچنین مسائلی را مطرح می کنند اما من به شخصه انتظار ندارم که زحمات و 
تالش های شبانه روزی مربیان و بازیکنان پرسپولیس را این گونه زیر سؤال ببرند.

 واکنش برانکو به انتخاب باقری 
از سوی اسکوچیچ

ورزش: سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس به انتخاب کریم باقری به عنوان 
مربی تیم ملی از سوی اسکوچیچ واکنش نشان داد. او در گفت وگو با خبرنگار 
ورزشی تســنیم این انتخاب را یک تصمیم خیلی عالی از سوی هموطنش 

توصیف کرد.

 :AFC عضو کمیته مسابقات
سالمتی بازیکنان را به خطر نمی اندازیم

ورزش: به نقل از روزنامه العرب قطر، احمد العباســی درباره نشســت های 
کنفدراسیون فوتبال آسیا با نمایندگان غرب این قاره برای تعویق رقابت های لیگ 
قهرمانان و انتخابی جام جهانی 2022 به خاطر شیوع جهانی ویروس کرونا گفت: 
در قطر با این موضوع به صورت جدی و اساسی برخورد خواهیم کرد. با همکاری 
ارگان های مربوط در سایر کشورها و نهادهای فوتبالی در فیفا یا کنفدراسیون 
فوتبال آسیا با هدف حفظ سالمتی بازیکنان، هواداران و هر کسی که با فوتبال در 
ارتباط است گام خواهیم برداشت. بازیکنان و افراد مرتبط با بازی فوتبال در خط 

قرمز هستند و سالمتی آن ها را به خطر نمی اندازیم.

تعویق جام جهانی فوتسال قوت گرفت
ورزش: چندی پیش با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا مسابقات فوتسال 
قهرمانی آسیا که قرار بود اسفندماه در ترکمنستان برگزار شود به تعویق افتاد. 
هنوز زمان و مکان جدید این بازی ها مشخص نشده اما گمانه زنی ها حاکی از 
احتمال برگزاری آن در خردادماه سال 99 است یعنی کمتر از دو ماه مانده به 
جام جهانی 2020 که قرار است در لیتوانی برگزار شود. در این شرایط برخی ها 
پیشنهاد تعویق بازی های جام جهانی را به فیفا داده اند. اتفاقی که چندان هم دور 
از امکان نیست. فیفا این فرصت را دارد تا اواخر ماه آذر بازی های جام جهانی را در 
سال 2020 برگزار کند که چنانچه بازی های فوتسال قهرمانی آسیا در خردادماه 
برگزار شود این فاصله منطقی تر خواهد بود. به هر صورت این روزها درخواست 
تعویق بازی های مقدماتی جام جهانی فوتبال و برگزاری آن در آبان ماه سال 99 
هم مطرح شده که احتماالً مورد موافقت فیفا قرار می گیرد و در این راستا احتمال 

تأخیر در شروع مسابقات جام جهانی فوتسال هم هست.

رمضانی: فتح اهلل زاده و مجیدی اختالفی ندارند 
ورزش: سرپرست تیم فوتبال استقالل در خصوص جلسه روز گذشته او و فرهاد 
مجیدی با علی فتح اهلل زاده گفت: بحث های اصلی ما به امکانات زمین تمرین و 
البسه تیم ارتباط داشت و قرار شد که این مشکالت برطرف شود. بحث بعدی 
مطالبات بازیکنان بود که خدا را شکر فتح اهلل زاده قول های مساعدی داد که به 
همراه هیئت مدیره به بازیکنان پرداختی داشته باشند. رمضانی در واکنش به 
شایعه اختالف بین مجیدی و فتح اهلل زاده عنوان کرد: چنین چیزی نیست. ما 

برای موفقیت استقالل همدل هستیم تا این تیم به جایگاه واقعی اش برسد.

واکنش سپاهان به شایعه جدایی قلعه نویی
ورزش: دیروز در برخی محافل خبری بحث هایی درباره ناراحتی مســئوالن 
سپاهان از امیر قلعه نویی مطرح شد. در این باره گفته شد که هیئت مدیره سپاهان 
به دلیل اتفاقات بازی با پرسپولیس امیر قلعه نویی را توبیخ کرده و به احتمال فراوان 
در پایان فصل او از جمع طالیی پوشان جدا خواهد شد. منوچهر نیکفر سرپرست 
سپاهان اما شایعات مطرح شــده را تکذیب کرد. نیکفر دراین باره به باشگاه 
خبرنگاران جوان گفت: قلعه نویی با تیم سپاهان قرارداد دارد و کارش را با قدرت 
انجام می دهد و قصد جدایی از این تیم را ندارد. همچنین اعضای هیئت مدیره 
تمایل به ادامه همکاری با قلعه نویی دارند و این مربی را توبیخ نکرده اند. وی افزود: 
تیم ما با آرامش کار خود را انجام می دهد و برخی از افراد با مطرح کردن شایعات 
قصد دارند تمرکز قلعه نویی را به هم بزنند که در این راه ناموفق خواهند بود. 

قلعه نویی تمایل دارد در سپاهان بماند و در پایان فصل از این تیم جدا نمی شود.

 اقدام های جدید پرسپولیس 
برای جلب رضایت گابریل

ورزش: مسئوالن باشگاه پرسپولیس مدتی پیش با گابریل فرناندو برای 
پرداخت مطالبات 23 هزار دالری به توافق رسیدند، اما بالفاصله پس از 
این توافق که در دبی صورت گرفت، حکم شکایت این بازیکن به باشگاه 
پرسپولیس ارسال شــد. پس از این اتفاق باشگاه پرسپولیس تحت فشار 
قرار گرفت و آن ها برای اجرایی نشدن این حکم با گابریل ارتباط گرفته 
و خواستار حل مشکل وی و باشگاه شــدند. گابریل ضمن اعالم توافق با 
باشگاه پرسپولیس خطاب به آن ها گفت: برگه توافق نامه را در اختیار دارد،  
اما آن را به وکیلش داده است. وی باید ببیند آیا وکیل وی روی برگه توافق 
اقدام جدیدی انجام داده یا خیر، اما با همه این شــرایط وی به مسئوالن 
پرسپولیس قول داده که این باشگاه را به دردســر نیندازد و خسارتی به 

پرسپولیسی ها وارد نشود.

فتحی ابتالیش به کرونا را تکذیب کرد
ورزش: مدیرعامل پیشین استقالل خبر ابتالی خود به ویروس کرونا را تکذیب 
کرد. از صبح دیروز شایعه ابتالی امیر حسین فتحی به ویروس کرونا در فضای 
مجازی منتشر شده اما مدیرعامل سابق استقالل این خبر را تکذیب کرد. وی با 
بیان اینکه هیچ صفحه ای در اینستاگرام ندارد گفت: اکنون در محل کارم حضور 
دارم و شایعه ابتالی من به کرونا صحت ندارد. فتحی در حال حاضر سرپرستی 

مجموعه ورزشی انقالب را بر عهده دارد.

بازگشت ایرانپوریان به تمرینات سپاهان
ورزش: محمدایرانپوریان، مدافع راست سپاهان که برای مدتی طوالنی اسیر 
مصدومیت بود و به صورت انفرادی تمرین می کرد، پس از پشت سرگذاشتن 
روند درمانی و انجام مراقبت های الزم، به آمادگی رسیده و به همین خاطر در این 
هفته به تمرینات گروهی تیم اضافه شده است.عالوه بر وی، محمدرضا مهدی 
زاده نیز با پشت سرگذاشتن دوران مصدومیتش در کنار سایر نفرات برنامه های 

تیم را تمرین می کند.

منهای فوتبال

برنامه جام واگنر اعالم شد
تونس نخستین حریف تیم ملی والیبال ایران

ورزش: مســابقات جام واگنر تیرماه سال آینده به میزبانی لهستان 
برگزار می شــود. تیم ملی والیبال ایران که از سوی لهستان به این 
رقابت ها دعوت شده است در نخســتین گام مقابل تیم ملی تونس 

صف آرایی خواهد کرد.
برنامه تیم ملی والیبال در جام واگنر به شرح زیر است؛

 پنجشنبه 19 تیر 99
 لهستان - آرژانتین - ساعت  ۲۰:۰۰

 ایران - تونس - ساعت  ۲۲:۳۰
 جمعه 20 تیر

 لهستان - تونس - ساعت ۲۰:۰۰
 ایران - آرژانتین - ساعت  ۲۲:۳۰

 شنبه 21 تیر
 آرژانتین - تونس - ساعت 15:۳۰
 ایران - لهستان - ساعت 1۸:۳۰

بوکس گزینشی المپیک - اردن
حذف امید اول کسب سهمیه ایران

ورزش: مسابقات بوکس گزینشی المپیک در قاره آسیا به میزبانی 
اردن آغاز شده است. در این رقابت ها 151 بوکسور از 35 کشور در 

بخش مردان حضور پیدا کرده اند.
در جریان برگزاری رقابت های روز نخســت »احســان روزبهانی« 
بوکســور با تجربه وزن 81 کیلوگرم کشــورمان در مبارزه با »چن 
دونگ« بوکسور قدرتمند چینی شکست خورد و فرصت حضور در 
المپیک را از دست داد. پیش از این دانیال شه بخش مقابل حریفی از 

چین تایپه به پیروزی رسیده بود.
تیم ملی ایران با هشت بوکسور در این رویداد حضور یافته است.

لغو بسکتبال قهرمانی نوجوانان آسیا 
ورزش: در حالی که قرار بود رقابت های بسکتبال قهرمانی نوجوانان 
آسیا )انتخابی جهانی( به میزبانی لبنان برگزار شود به دلیل شیوع 
ویروس کرونا لغو شد. مسابقات نوجوانان دختران در استرالیا نیز با 
تصمیم فدراسیون جهانی لغو شد. پیش از این نیز قرار بود رقابت های 
نوجوانان آسیا در ایران برگزار شود که به دلیل نیامدن برخی کشورها 

به ایران میزبانی این مسابقات توسط فیبا آسیا به لبنان داده شد.

جام باشگاه های آسیا
نماینده والیبال ایران در گروه B مسابقات 

قرار گرفت
ورزش: قرعه کشی مسابقات والیبال جام باشگاه های آسیا انجام شد و 
نماینده ایران در گروه B قرار گرفت. پس از پایان قرعه کشی مشخص 
شد که نماینده ایران با نمایندگان کشورهای ویتنام، کره جنوبی و 

تایلند در یک گروه قرار دارند.
گروه بندی کامل مسابقات؛

 گروه A؛ تایلند- استرالیا -هنگ کنگ
 گروه B؛ ایران- ویتنام- کره جنوبی- تایلند

 گروه C؛ ژاپن- چین تایپه- قزاقستان- فیلیپین
گروه D؛ قطر- سری النکا- چین- ازبکستان

این رقابت ها با حضور 15 تیم اواخر فروردین 99 به میزبانی تایلند 
برگزار خواهد شد.

با اشاره به تصمیم فدراسیون
مصطفی هاشمی: تأخیر در لیگ بسکتبال 

بهترین تصمیم است
ورزش: فدراسیون بسکتبال روز دوشــنبه در نشستی که با حضور 
نمایندگان هشــت تیم حاضر در پلی آف لیگ برگزار کرد در مورد 

برگزاری با تأخیر مرحله پلی آف لیگ برتر به جمع بندی رسید.
بر این اســاس این مرحله از رقابت ها که پیش از این قرار بود از 15 
اسفندماه آغاز شود با 45 روز تأخیر از 25 فروردین ماه آغاز خواهد 

شد.
مصطفی هاشمی سرمربی تیم بســکتبال مهرام با استقبال از این 
تصمیم گفت: لغو برگزاری لیگ برتر آن هم در اوج رقابت ها قاعدتاً 
موضوعی نبود که من و خیلی دیگر از تیم ها در شرایط عادی از آن 
حمایت کنیم اما با توجه به شــرایط خاص کشــور و تأثیرات روانی 
که موضوع کرونا و شــیوع آن ایجاد کرده اســت چاره ای جز اتخاذ 
این تصمیم نبود. سرمربی تیم بســکتبال مهرام تصریح کرد: گاهی 
مجبوریم از میان بد و بدتر، یکی را انتخــاب کنیم. این دقیقاً همان 

شرایطی است که َجو فعلی با آن روبه رو است. 

جدیدترین رنکینگ پاراتکواندوکاران اعالم شد
 ۶ هوگوپوش ایرانی 

در میان برترین های جهان
ورزش: فدراسیون جهانی، رنکینگ پاراتکواندوکاران در سال 2020 
را در ماه مارس اعالم کرد که 6 هوگوپوش ایرانی جایگاه خود را در 

میان برترین های جهان تداوم بخشیدند.
مهتاب نبوی نخستین بانوی پاراتکواندوکار کشورمان با 85 امتیاز 

همچنان در رده نخست وزن 58- کیلوگرم قرار دارد.
سعید صادقیان پور در وزن 61- کیلوگرم در رده نخست قرار دارد. 

احمد نریمانی هوگوپوش وزن 75+ کیلوگرم صدرنشــینی خود را 
حفظ کرد. مهدی بهرامی آذر در وزن 75+ کیلوگرم به جایگاه دومی 
خود تداوم بخشــید. مهدی پوررهنما در وزن 75- کیلوگرم در رده 
دوم قرار دارد. محمود اصغر عزیزی پاراتکواندوکار وزن 75+ کیلوگرم 
در جایگاه چهارم جدول رده بندی باقی ماند. گفتنی است؛ پاراتکواندو 
برای نخستین بار در بازی های پارالمپیک 2020 برگزار می شود که 
مهدی پوررهنما و اصغر عزیزی موفق شدند سهمیه حضور در این 

رقابت ها را کسب نمایند.

تیم ملی بسکتبال ایران در رده ۲۲ جهان ایستاد
ورزش: در جدیدترین رنکینگ اعالم شده از سوی فدراسیون جهانی 
بسکتبال تیم ملی ایران  با دو برد در پنجره نخست انتخابی کاپ آسیا 
و با 428.7 امتیاز  بدون تغییر نسبت به رده بندی گذشته در جایگاه 
بیست و دوم جهان ایستاد. تیم های آمریکا، اسپانیا و استرالیا در این 
رده بندی در جایگاه اول تا ســوم قرار دارند. تیــم ایران در رده دوم 
آسیا قرار گرفته و تیم استرالیا صدر این جدول را به خود اختصاص 

داده است.

اشتباهی دیگر در یک فصل بد

»دخیا« بالی جان شیاطین
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سیما و سینما

خبر

کرونا»پایتخت«رامتوقفنمیکند
ایســنا:تهیه کننــده ســریال 
تصویربرداری  ادامه  از  »پایتخت« 
این مجموعه نوروزی در شــمال 
کشــور و با رعایت تمام شــرایط 

بهداشتی و استریل خبر داد.
الهــام غفــوری دربــاره وضعیت 

تصویربرداری فصل ششــم سریال »پایتخت« در شمال کشور، توضیح داد: 
ما در حال کار کردن هستیم و حال بچه ها خوب است. هر هفته سر صحنه 
می آیند و همه را معاینه می کنند. سعی می کنیم تمام شرایط استریل را رعایت 
کنیم و با رعایت همه این مسائل کارمان را انجام می دهیم و خوشبختانه حال 

همه بچه های»پایتخت« خوب است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر همه بازیگران اصلی سر صحنه حضور دارند، 
درباره روند ســاخت ســریال پایتخت نیز یادآور شد: نزدیک به عید است و 

طبیعتاً کار روندی رو به پایان دارد.
غفوری در پاسخ به اینکه آیا قصه جدیدی به کار افزوده می شود، توضیح داد: 
پایتخت در ۱۵ قسمت تولید می شود و قصه را با همان روالی که داشتیم پیش 
می بریم. محسن تنابنده به تازگی فیلمی از پشت صحنه »پایتخت ۶« منتشر 
کرده که در آن نشان داده می شود عوامل این سریال با وجود نگرانی از شیوع 

کرونا، همچنان پای رساندن این سریال به نوروز ۹۹ ایستاده اند.

بسیاریازچهرههایبینالمللیسینما
هویتشانراازتلویزیونگرفتهاند

فارس:رئیس دانشکده ارتباطات 
و رسانه دانشگاه صداوسیما گفت: 
بســیاری از چهره های بین المللی 
کــه در شــبکه های اجتماعــی 
دنبال کنندگان زیادی دارند، هویت 

خود را از تلویزیون گرفته اند.
محسن شــاکری، رئیس دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما در 
برنامه انعکاس رادیو گفت و گو با بیان اینکه رســانه و سلبریتی با هم پیوند 
عمیقی دارند، اظهار کرد: نمی توان یک رسانه را بدون سلبریتی تصور کرد. 
همچنین سلبریتی ها برای ظهور و بروز و ادامه حیات در زندگی اجتماعی به 

رسانه ها در انواع مختلفشان نیاز دارند. 
وی خاطرنشــان کرد: در تمام دنیا برای رسانه هایی مانند تلویزیون به دلیل 
ویژگی هایی مانند عام و گسترده بودن مخاطبان، استانداردها و خط قرمزهای 
جدی تــری مدنظر قرار می دهند. بســیاری از چهره های بین المللی که در 
شبکه های اجتماعی دنبال کنندگان زیادی دارند، هویت خود را از تلویزیون 
گرفته اند.  رئیس دانشــکده ارتباطات و رســانه دانشگاه صداوسیما از عدم 
مدیریت واحد درعرصه صوت و تصویر انتقاد کرد و گفت: اگر یک نفر موفق 
نشود در قاب تلویزیون خود را به نمایش بگذارد به این معنا نیست که فرصت 
خود را در رسانه های کالن از دست داده است؛ چرا که او می تواند در سینما 
یا شبکه نمایش خانگی به کار خود ادامه می دهد و این یک ضعف بزرگ در 

رسانه کشور است. 
وی ادامه داد: متأسفانه در رسانه ملی برای افرادی که در برنامه های آن حضور 
پیدا می کنند و به واســطه همین رسانه هویت و جایگاه جدیدی به دست 
می آورند، چارچوب مشخصی وجود ندارد و بررسی های دقیق صورت می گیرد 
و به همین دلیل صدا و سیما نمی تواند از ظرفیتی که به واسطه سرمایه گذاری 

خود ایجاد کرده است، بهره ببرد. 
استاد دانشگاه صدا و سیما تأکید کرد: در رسانه های تلویزیونی دنیا افراد برای 
حضور در رسانه های دیداری باید چارچوب هایی را رعایت کنند، اما در ایران به 
دلیل نبود پروتکل های خاص، وقتی یک فرد به سطحی از شهرت  و محبوبیت 
می رسد، از چارچوب های نانوشته تخطی می کند و تلویزیون را کنار می گذارد، 

چون شبکه نمایش خانگی و سینما برای مطرح کردن او وجود دارند. 
وی با بیان اینکه سلبریتی ها هم تهدید و هم فرصت محسوب می شوند، گفت: 
سلبریتی ها به دلیل آنکه به مرجعی برای رجوع بخشی از افکار عمومی جامعه 
تبدیل شده اند، رسانه ها می توانند از ظرفیت آن ها برای رسیدن به برخی اهداف 
استفاده کنند.  شاکری در پایان اظهار کرد: از آنجایی که ما تحت یک مدیریت 
واحد رسانه ای و با چارچوب های خاص قادر به مدیریت سلبریتی ها نیستیم، 

این قشر از جامعه تهدید جدی برای جامعه محسوب می شوند.  

سیماوسینما/زهرهکهندلمردم این شب ها 
تماشاگر ســریال»روزگار« هستند که از شبکه 
سه  سیما پخش می شود. این مجموعه  داستانی 
به تهیه کنندگی ســیدمازیار  هاشــمی، مهدی 
صفی  یاری و با کارگردانی سیامک صرافت هر شب 
ساعت ۲۰:۴۵ پخش می شود. »روزگار« با نگاهی 
آسیب شناسانه، کنکاشــی در رفتارهای فردی و 
اجتماعی  است که مســائل و مشکالت مبتالبه 
جامعه امــروز را روایت می کند. این مجموعه پر 
بازیگر که فیلم برداری آن در تهران انجام شــده 
در ۱۶ قســمت ۴۰دقیقه ای روی آنتن می رود. 
در این مجموعه تلویزیونی بازیگرانی چون حبیب 
دهقان نسب، فریده سپاه منصور، حسین سلیمانی، 
علیرضا اوسیوند، سوگل طهماسبی، عطا عمرانی، 
محمد فیلــی، مهدی امینی خواه، خشــایار راد، 
مهرداد ضیایی، افشین سنگ چاپ، زهرا سعیدی، 
زهره حمیدی، ســاغر عزیزی، کریم امینی، آبان 
عســکری، مینا نوروزی، نیلوفر شهیدی، ارسطو 
خوش رزم، بیتا خردمند، حمیدرضا هدایتی، افسانه 
ناصری، حشمت آرمیده، حسین پورکریمی، اکبر 
سلطان زاده هاوستین، سیامک اشعریون، محمود 
مقامی، عطیه غبیشابی، زهرا اویسی، ایلیا کیوان، 
پیام احمدی نیا، سعیده عرب، مهرداد خانی، سید 
داوود طباطبایی، مرتضی کاظمی، بهراد محمدی، 
مانلی حســین پور و... به ایفــای نقش خواهند 

پرداخت.
با ســیدمازیار هاشــمی، تهیه کننده این سریال 
درباره مجموعــه تلویزیونی »روزگار« گفت و گو 

کردیم که می خوانید:
 

دربارهشکلگیریایده»روزگار«توضیح
اینسریالچطور میدهید،جرقهساخت

زدهشد؟
دغدغــه شــخصی و فــردی من بــه عنوان 
تهیه کننده مســائل و آســیب های اجتماعی 
است. ســریال »روزگار« برآمده از دغدغه های 
مربوط به شــرایط فعلی جامعه است. مسائلی 
کــه در حوزه آســیب های اجتماعی، آدم های 
جامعــه را تحت تأثیر قــرار می دهد. به طوری 
کــه نزدیک ترین افراد به ما هم ممکن اســت 
دچار این آســیب ها شــوند. بخشــی از این 
حفره ها در بســتر جامعه وجود دارد و بخشی 
هم به دلیــل نواقــص در رفتارهــای فردی 
است. ایده شــکل گیری مجموعه »روزگار« به 
خاطر دغدغه های اجتماعی گروه ســازنده بود 
که مســائل اجتماعی را در قالب یک ســریال 

آسیب شناســی به تصویر بکشیم. البته در این 
ارائه  راهکار خاصی  شکل آسیب شناسی لزوماً 
نمی شــود بلکه زنگ خطری بــرای آدم هایی 

است که هنوز درگیر این آسیب ها نشده اند.
 

اینآســیبهاراچطورشناســاییو
اولویتبندیکردید؟

بخشــی از آسیب ها به روز هستند، ولی مربوط 
به دهه خاصی نمی شوند. همچون اعتیاد، فقر، 
اختــالس و فاصله طبقاتی و مــواردی از این 
دست که همیشه وجود داشتند، اما شکل بروز 

آن ها متفاوت بود. 
این مشکالت در همه زمان ها و در همه جوامع 
بشــری وجود دارد، نه اینکــه بگوییم فقط در 
ایران اســت، چون به هیچ عنوان موضع گیری 
خاصی ندارم . اگر منطقی و باانصاف به مسائل 
نگاه کنیم، تمام این معضالت و آســیب ها در 
تمام کشــورهای دنیا وجود دارد، ولی شــکل 
ظهور و درگیری آن متفاوت است. ضمن اینکه 
گسترش ارتباطات در عصر مجازی، شکل این 
آســیب ها را متفاوت کرده به ویــژه در روابط 

آدم ها.

 
بــهآســیبهایفضایمجــازیهم

پرداختید؟
زندگــی امروز ما با فضای مجــازی گره خورده و 
یکی از آسیب های جدی این فضا، قضاوت کردن 
آدم هاست که به شــدت فراگیر شده است. این 

آسیب را در خانواده، محل کار و اجتماع می توان 
دیــد که در اکثر اپیزودها این مســئله را مدنظر 
داشتیم. سعی کردیم مجموعه ای بسازیم که در 
آن غلو نکنیم و آدم های مصنوعی و ساختگی را 
نشــان ندهیم، بلکه برشی از واقعیت های جامعه 
را به تصویر بکشــیم. قصه آدم هایــی را روایت 
کردیم کــه در فضای روزمــره زندگی ما وجود 
دارند. اســتراتژی ما از اول این بود که قصه ها و 
شخصیت ها واقعی باشند. اینکه چقدر موفق بودیم 

را مخاطب باید پاسخ دهد.
 سریال های اپیزودیک مانند یک مجموعه داستان 
کوتاه هســتند که برشــی از زندگی را به تصویر 
می کشــند و این قصه ها باید ظرفیت دراماتیک 

باالیی در روایتی کوتاه داشته باشند.

یکــیازتهدیدهــایایــنشــکل
بیمنطق گرهگشــایی سریالســازی،
قصههاست،آســیبیکهسریالیهمچون
»کلیداسرار«بهشدتگرفتارآنشدهبود،
چهکردیدکهازاینآسیبمصونبمانید؟

من خیلی موافق پایان بندی »هپی اند« نیســتم 
و بنــا هم نبود کــه پایان بنــدی قصه های این 

ســریال، الزاماً به خوبی و خوشی تمام شود. ولی 
سریال ســازی در تلویزیون و برای مخاطب عام 
با مالحظاتی همراه است، بنابراین تهیه کننده و 
فیلمســاز تا حدی می توانند مطابق خواسته ها و 
سلیقه خودشان پیش بروند، ضمن اینکه بسیاری 
دوســت ندارند فضای پایانی فیلم یا سریالشان 
فضای ناامیدکننده ای باشد، اگرچه خود من هم 
این فضای ناامیدکننده را نمی پسندم، ولی سعی 
می کنم از کلیداسرار شدن فیلم و سریالم دوری 
کنم، چون رسالت یک فیلمساز، بیانیه صادرکردن 
نیست. فیلمساز نه قرار است بیانیه بدهد و نه قرار 

است نصیحت کند. 
فیلمساز حسب وظیفه اش، حفره ای را می بیند 
و در قصه ای منطقی آن را روایت می کند. ضمن 
اینکه مجموعه »روزگار« دو سال پیش ساخته 
شــد. حتی تلویزیون ایرادی به این سریال وارد 
کــرده بود که چرا قصه ها تلخ هســتند. اســم 
سریال هم تغییر کرد. در ابتدا عنوان مجموعه 
»انحراف« بود که به نظرم با کانسپت و موضوع 
آن همگون تــر بود، چون ایــن مجموعه درباره 
مسیر و خط و مشی آدم هاست، ولی با توجه به 
شرایطی که در جامعه وجود داشت، اسم سریال 

تغییر کرد.
 

بهنظرشمابرخیاپیزودهاجایپرداخت
بیشترینداشــت،چراهراپیزودیدردو

قسمتخالصهشد؟
واقعیت این اســت که هر اپیزود یک قسمت 
بود، ولی با توجه به کنداکتور پخش تلویزیون 

هر اپیزود به دو قسمت تبدیل شد. 
در ابتدا قرار بود که هر اپیزود این ســریال در 
قســمتی مستقل و جداگانه به مدت ۶۰ تا ۶۵ 
دقیقــه به صورت هفتگی روی آنتن برود، ولی 
کنداکتور پخش شرایط خاص خودش را دارد، 
به همین دلیل هر اپیزود در دو قسمت پخش 
شد. این موضوع ممکن است بینندگان را کمی 
ســردرگم کند. مثاًل بیننده ای که قرار است از 
امشب به تماشای سریال بنشیند با قسمت دوم 
یک اپیزود مواجه می شود که برایش جذابیتی 
ندارد. موافق دو قسمتی شدن اپیزودها نبودیم 
ولی شرایط پخش این شرایط را برایمان ایجاد 
کرد. تلویزیون در زمان بندی کنداکتور پخش 
مالحظاتی دارد. رایزنی هایی صورت گرفته که 
بازپخش این ســریال در ســال آینده )پس از 
نوروز( در قالب تک قسمت جداگانه به صورت 

هفتگی و احتماالً جمعه ها روی آنتن برود.

برش

فضای مجازی  با  ما  امروز  زندگی 
گره خورده و یکی از آسیب های 
کردن  قضاوت  فضا،  این  جدی 
آدم هاست که به شدت فراگیر 
در  را  آسیب  این  است.  شده 
اجتماع  و  کار  محل  خانواده، 
می توان دید که در اکثر اپیزودها 

این مسئله را مدنظر داشتیم

دربارهتعهداجتماعیمستندسازان

واکنش مردم به بحران کرونا باید مستند شود
مهر:احمد ضابطی جهرمی، پژوهشگر و کارگردان پیشکسوت سینمای مستند تأکید 
کرد: در شــرایط فعلی فراگیری بحران کرونا، مهم ترین وظیفه سینمای مستند و 

مهم ترین تعهد مستندسازان ایرانی، آگاهی و آموزش مردم است.
احمد ضابطی جهرمی، پژوهشگر و کارگردان پیشکسوت عرصه سینمای مستند درباره 
مستندسازی در شرایط بحران و فراگیری بیماری گفت: اپیدمی بیماری ها نه تنها در 
سینمای مستند بلکه در تاریخ سینما به قدری موضوع مورد توجه فیلم سازان بوده 
که نمی شود آن را توصیف کرد. این مقوله در تاریخ سینما سابقه بسیار طوالنی دارد 
و معموالً در شاخه فیلم های علمی تخیلی تصویر شده و سابقه آن به دوره سینمای 
صامت هم باز می گردد، اما در ســینمای مستند به ویژه در دو دهه اخیر شاخه ای از 
نظر موضوعی شکل گرفته که من آن شاخه را »مستند آینده نگر« نام گذاری کرده ام. 
این استاد دانشگاه در تشریح مختصات این گونه از آثار مستند گفت: در این شاخه 
مقوله شیوع یک بیماری همه گیر در مقیاس یک جامعه بزرگ حتی در سطح جهانی 
پیش بینی شــده اســت. یعنی پرداختن به این موضوع به سینمای مستند هم که 

سینمای واقع گراست مربوط  می شود.
وی افزود: از فیلم هایی که در همین چند دهه با این موضوع اپیدمی یا بیماری های 
واگیر در شاخه مستندهای آینده نگر می توانیم نام ببریم که عالقه مندان به سینمای 
مستند هم دیده اند، فیلمی به نامی »اپیدمی« ساخته استیون سودربرگ است. این 
فیلم در واقع بیان همین وضعیت اســت، ولی همان طور که گفتم سابقه این مقوله 

در سینمای غیرمستند در شاخه فیلم های علمی- تخیلی و داستانی به دوران کهن 
سینما، یعنی دوران صامت برمی گردد.

کرونا موضوعی اســت که توجه جهانی را به خود جلب کرده، در صدر اخبار است و 
به عنوان یک مقوله بحرانی تمام جامعه بشری را درگیر و تهدید کرده، بنابراین  این 
موضوع در سینمای مستند به ویژه ژورنالیسم مستند انعکاس دارد و مسلماً کشور ما 

هم مستثنا نیست.
این مستندساز پیشکسوت ادامه داد: شیوع کرونا تنها در سطح ملی رخ نداده بلکه در 
سطح جهانی اتفاق افتاده است. در چنین شرایطی مستندسازان در تمام نقاط دنیا 
باید به مقوالت روز بپردازند، چراکه بخشــی از کار سینمای مستند واقع نگاری روز 
است. کرونا هم موضوعی است که توجه جهانی را به خود جلب کرده، در صدر اخبار 
است و به عنوان یک مقوله بحرانی تمام جامعه بشری را درگیر و تهدید کرده، بنابراین 
این موضوع در سینمای مستند به ویژه ژورنالیسم مستند انعکاس دارد و مسلماً کشور 
ما هم مســتثنا نیست. یعنی خیلی از مستندسازان در سراسر جهان این موضوع را 

ثبت و ضبط می کنند که طبعاً این آثار چندی دیگر وجه تاریخی هم پیدا می کند.
ضابطی جهرمی عنوان کرد: در حال حاضر بیماری کرونا مقوله ای است که در سطح 
ملــی همه ارکان اجتماع ما را درگیر کرده به طوری که تمام نهادها، ســازمان ها و 
مؤسسات، شیوع این بیماری را بحران ملی در نظر گرفته و همه برای مبارزه با این 
بیماری بسیج شده اند. طبعاً کسانی که در کار فیلم مستند هستند هم وارد این مقوله 

می شوند و واقعیات را ثبت و ضبط می کنند.
این پژوهشگر اظهار کرد: در حال حاضر ثبت یک واقعه به عنوان یک سند برای تاریخ 
و آیندگان و حتی برای بررسی های نزدیک و بعدی اهمیت دارد. اینکه این مقوله به 
صورت هنری بیان شود موضوع ثانویه است، ولی طبعاً هر گونه بحرانی که در سطح 
وسیع اجتماعی بروز کند برای هر جامعه ای نه فقط ایران دغدغه مستندسازان است، 
بنابراین آن را به عنوان یک سند فیلم برداری می کنند که بعداً باید روی آن ها عملیات 
هنری انجام شــود. در حال حاضر شاید فرصت برای کار هنری کم باشد، ولی وجه 

اطالع رسانی و آموزشی سینمای مستند بسیار اهمیت دارد.
وی در پایان تأکید کرد: همان طور که گفتم در شرایط فعلی مهم ترین وظیفه سینمای 

مستند در ایران یا مهم ترین تعهد مستندسازان ایرانی، آگاهی و آموزش مردم است.

چهره خبر

گفتوگوباسیدمازیارهاشمی،تهیهکنندهسریال»روزگار«کهرویآنتنشبکهسهسیماست

نمی خواستیم »کلید اسرار« بسازیم

آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی زیرکوه
پیرو آگهی نوبتی منتش��ره و به موجب مق��ررات ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود 

شمارههای زیر:
بخش9زیرکوه:

قطعات مفروزه کرکسو پالک  641-اصلی
1-پالک 2 فرعی علی شاکری ششدانگ یک  قطعه زمین مزروعی  به نشانی  بخش 

زهان روستای شاج- اراضی مزرعه کرکسو.
تاریخ تحدید حدود دوشنبه 1399/02/01

بخش14 زیرکوه:
قطعات مفروزه مزرعه حاجی آباد پالک 49-اصلی

2-پالک 2850  فرعی حس��ین مطهری  ششدانگ یک قطعه زمین بایر  به نشانی  
شهر حاجی آباد بلوار شاهد-شاهد 12 .

3-پالک 2853 فرعی  آقایان اس��فندیار و عید محمد سعدی ششدانگ یک قطعه 
زمین بایر)هرکدام نس��بت به سه دانگ مشاع( به نشانی  شهر حاجی آباد بلوار امام 

رضا )ع(
تاریخ تحدید حدود سه شنبه 1399/02/02 ساعت 8-صبح 

4- پالک 2854 فرعی حس��ن بخش��انی شش��دانگ یک قطعه زمین بایر به نشانی  
شهر حاجی آباد خیابان بهشتی یک.

5-پالک 2855 ابراهیم عباس��ی ششدانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی به نشانی  
شهر حاجی آباد بلوار جهاد جهاد17 .

تاریخ تحدید حدود سه شنبه 1399/02/02 ساعت 9-صبح 
6- پالک 2856 فرعی غالمحس��ن غالمحس��ینی شش��دانگ یک باب س��اختمان 

دوطبقه به نشانی  شهر حاجی آباد بلوار غفاری.
7- پالک 2887فرعی حس��ین لشکری ششدانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی به 

نشانی  شهر حاجی آباد بلوار مطهری-خیابان مطهری 22   .
تاریخ تحدید حدود سه شنبه 1399/02/02 ساعت 10 صبح

8_پالک 2888 فرعی حجی علی س��کندری شش��دانگ یک قطع��ه زمین بایر به 
نشانی  شهر حاجی آباد بلوار شاسکوه.

9- پالک 2890 فرعی محمد رضا فالحی شش��دانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی 
به نشانی  شهر حاجی آباد بلوار جهاد-جهاد10   .

10- پ��الک 2891 فرع��ی فاطمه عامری شش��دانگ یک قطعه زمی��ن  غیر موات 
مزروعی  به نشانی  شهر حاجی آباد- خیابان بهشتی سه.

تاریخ تحدید حدود سه شنبه 1399/02/02 ساعت11 لغایت 12/30ظهر
قطعات مفروزه مزرعه آبیز پالک 83-اصلی

11-پالک 254 فرعی علی زنگنه شش��دانگ یک قطعه باغ به نش��انی شهرس��تان 
زیرکوه -شهر آبیز

12-پالک 3670 فرعی علی زنگنه شش��دانگ یک قطعه باغ به نش��انی شهرستان 
زیرکوه- شهر آبیز

13- پالک 3671 فرعی حس��ین یاری آبیز شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
نشانی شهرستان زیرکوه- شهر آبیز

تاریخ تحدید حدود چهارشنبه 1398/02/03 ساعت 9لغایت 10صبح 
انج��ام خواهد ش��د. لذا به موجب ماده 14 قانون ثب��ت امالک به صاحبان امالک و 
حقوق ارتفاقی و مجاورین شمارههای فوقالذکر بوسیله این آگهی اخطار میگردد که 
در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان 
ام��الک یا نماین��ده قانونی آنها در موقع مقررحاضر نباش��ند مطابق ماده 15 قانون 
مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و 
اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق 
ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبودهاند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا س��ی 
روز از تاری��خ تحدید حدود پذیرفته خواهد ش��د. و برابر ماده 86 آییننامه اصالحی 
قانون ثبت، از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض 
خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این 
اداره تس��لیم نمایند. در غیر اینصورت متقاضی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه 

به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه میدهد.آ-9815560
تاریخ انتشار: 1398/12/15

غالمرضا صادقیان
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زیرکوه

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9808792
بدینوس��یله به امیر کارگرنژاد نام پدر: حس��ینعلی تاریخ تولد: 1343/03/10 ش��ماره 
ملی: 0933046928 ش��ماره شناس��نامه: 68218 ابالغ می گردد آقای علیرضا صوفی 
)بس��تانکار( به اس��تناد 4 فقره چک ب��ه ش��ماره 302575 و 972063 و 302573 و 
972064 تاریخ چک 1394/03/22 و 1394/08/10 و 1394/03/10 و 1394/09/10:، 
عهده بانک کشاورزی اجرائیه ای تحت کالسه 9808792 به مبلغ موضوعات الزم االجرا: 
1/200/000/000 ریال )یک میلیارد و دویس��ت میلیون ریال( علیه شما صادر نموده 
است و چون برابر گزارش مأمور پست مشهد، آدرس شما مورد شناسایی واقع نگردیده 
اس��ت، لذا بدینوسیله به ش��ما ابالغ میگردد طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد 
رس��می، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع ش��ما منتش��ر و از زمان انتشار در روزنامه، 
اجرائیه ابالغ ش��ده محسوب، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و 
در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما 

تعقیب خواهد شد. آ- 9815563 م.الف 627
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی
بدی��ن وس��یله به ورث��ه مرحوم حس��ین حیاتی، محم��د حیاتی نام پدر: حس��ین 
تاری��خ تول��د: 1393/12/11 ش��ماره مل��ی: 0960964398 ش��ماره شناس��نامه: 
096096439، عل��ی اکب��ر حیات��ی نام پدر: حس��ین تاریخ تول��د: 1327/12/29 
ش��ماره ملی: 5229092327 شماره شناسنامه: 113 و نازنین زهرا حیاتی نام پدر: 
حس��ین تاریخ تولد: 1389/03/09 شماره ملی: 0950054062 شماره شناسنامه: 
0950054062 و زینب حیاتی نام پدر: حس��ین تاریخ تولد: 1378/02/07 شماره 
ملی: 0924812427 ش��ماره شناس��نامه: 0924812427 و نس��اء معصومیان نام 
پدر: محمدحس��ین تاریخ تولد: 1332/01/01 شماره ملی: 0943660981 شماره 
شناس��نامه: 15 و رضا حیاتی نام پدر: حس��ین تاریخ تولد: 1380/04/01 ش��ماره 
ملی: 3611510904 ش��ماره شناس��نامه: 3611510904 ابالغ می شود که خانم 
اعظم صحابی جهت وصول 20/000/000 ریال )بیس��ت میلیون ریال( مقوم به نرخ 
97 معادل 636/469/026 ریال به اس��تناد سند ازدواج: شماره سند: 8527، تاریخ 
س��ند: 1375/06/26، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 100 و طالق 
شماره 20 شهر مشهد استان خراسان رضوی علیه مورث شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائی به کالس��ه 9809129 در این اداره تش��کیل شده و طبق گزارش 
مورخ 98/12/7 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به 
تقاضای بس��تانکار طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نس��بت به پرداخت بدهی 
مورث خ��ود اقدام ننمایید، عملی��ات اجرائی جریان خواهد یاف��ت. آ- 9815564 

م.الف 628
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139804006093001487/1
بدینوسیله به

- محم��دزاده رحی��م ن��ام پدر: عل��ی تاری��خ تول��د: 1356/06/24 ش��ماره ملی: 
0941877371 ش��ماره شناسنامه: 815 به نشانی: مشهد شهرک نوفل لوشاتو 10 

کوچه 2/10 پالک 114
- فاطم��ه داروغه گی فریمانی نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1331/01/01 ش��ماره 
ملی: 0940357208 شماره شناسنامه: 1493 به نشانی: مشهد شهرک نوفل لوشاتو 
10 کوچه 2/10 پالک 114 بدهکار پرونده کالسه 139804006093001487/1 
که برابر گزارش 1398/11/24 ش��ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر- سند 

اجاره: ش��ماره س��ند: 162666، تاریخ س��ند: 1387/02/05 و – قبوض اجاره بها: 
شماره س��ند: 330436، تاریخ سند: 1397/03/01 بین شما و سمیرا میس لطفی 
نام پدر: رضا، رضا لطفی نام پدر: میرزاعبداله، گلنوش لطفی نام پدر: رضا، نازآفرین 
لطفی نام پدر: رضا، گلناز لطفی نام پدر: رضا، ثریا فرقانی درمیان نام پدر: مصطفی، 
مبلغ موضوعات الزم االجرا: 6/336/000 ریال )ش��ش میلیون و س��یصد و س��ی و 

شش هزار ریال(
- تخلی��ه مورد اجاره: به ش��رح: یک باب دکان به پ��الک ثبتی تجمیعی 11753 و 
11857 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مش��هد واقع در خیابان س��نایی و اجور معوقه: 
6/336/000 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست 
صدور اجرائیه نموده پس از تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالس��ه فوق در این 
اجراء مطرح می باش��د لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می 
بش��ما ابالغ می گردد از تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محس��وب 
اس��ت فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش��ار چاپ و منتشر می گردد ظرف مدت 
ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی 
دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. آ-  9815565 

م.الف 629

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مهدیس علی زاده محوطه کار با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء شده طی 
درخواس��ت 98/25797 موخ 1398/12/03 تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی 
میزان شش��دانگ پالک 4904 فرع��ی از 2534 و 2554 فرعی از 10- اصلی واقع 
در بخش ش��ش طرقبه ش��اندیز که پالک فوق الذکر به ش��ماره شناسه الکترونیکی 
139820306008011881 ثب��ت گردیده و حس��ب اعالم مالک متقاضی س��ند 
مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی 
آئین نام��ه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی مدعی انجام 
معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض خود را همراه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله به اداره ثبت محل 
ارائه تا مراتب صورت جلس��ه گردد. چنانچه پ��س از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه 
نگردد و یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله ارائه نش��ود این 
اداره مطابق مقررات اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. 

آ- 9815566 م.الف 630
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز

 حسن ابوترابی
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