
خاطره ای از آیت اهلل بهجت)ره(
صفحه اینستاگرامی تاریخ ایران و جهان 
به مناسبت سالروز رحلت آیت اهلل  بهجت، 
خاطره ای از ایشــان را به نقــل از رهبر 

انقالب منتشر کرد:
»... قبل از پیروزی انقالب که ما مشهد رفته 
بودیم - حتی آقا نقل می کرد مقام رهبری 
در جوانی، سال های ۵2، ۵1 مثالً- پرسید: 
آیا می شود انسان هم با طاغوت مبارزه کند و هم در فکر تهذیب نفس باشد؟ 
به ایشان گفتم شما چه جواب دادید؟ ایشان کمی تأمل کرد که به ما بگوید یا 
نه... و فرمود: بله، اگر وظیفه باشد باید با هم باشد، اگر مبارزه وظیفه است، سیر 

نفسانی هم وظیفه است. نه تنها منافاتی ندارند، ]بلکه[ باید با هم باشند...«.

کیش و مات 
یک کاربر فضای مجــازی که به طور قطع 
آبادانی اســت در توییتر با انتشار تصویری 
از تبدیل شــدن آکادمی شطرنج آبادان به 
مرکز تولید و توزیع رایگان ماسک خبر داد. 
»فاطمه برقول، بانوی شطرنج باز آبادانی، الیق 
مدال شرافت است. او در این روزهای کرونایی 
در شطرنِج مرام و معرفت همه را مات کرد 
و آکادمی خود را به کارگاه تولید ماسک تبدیل نموده... به همت شطرنج باز آبادانی 

روزانه 2 هزار ماسک توزیع می کنند. قهرمانان قلبشان به عشق مردم می تپد«. 

وعده رئیس کل
در شــرایطی که بعد از کرونــا، افزایش 
قیمت دالر و ســکه کوالک کرده است 
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی 
در اینستاگرامش نوشت: »وضعیت امروز 
بازارها در اقتصاد کشورمان حتماً سخت تر 
از مرداد و شهریور 97 نیست. در آن روزها 
با شــروع و تشــدید تحریم های آمریکا، 
بازارهای ارز، سکه و سایر دارایی ها به شدت به هم ریخت... این روزها نیز به 
علت تداوم فشار حداکثری، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سه ماهه بسیاری 
از فعالیت ها و کاهش قیمت نفت و سایر فراورده های نفتی، تهدیدات جدید 
آمریکا، انتظارات تورمی را باال برده است. در روزهای آتی پیش بینی های بانک 
مرکزی از تورم یک ســال آتی و تورم هدف اعالم خواهد شــد... امروز اعالم 
می کنم با تالش جدی همکارانم در بانک مرکزی، سیستم بانکی و نیز سایر 

بخش های مختلف اقتصادی، ثبات الزم در بازارها برقرار خواهد شد.«

اشتباه گذشتگان را تکرار نکنید
»مالک شریعتی نیاسر« از جمله منتخبان 
مردم تهران در مجلس یازدهم اســت. او 
در روزهای پایانــی کار مجلس قبلی در 
توییتر به انتقاد از مجلس دهم پرداخته 
و گفته است: »یکی از کارهای غیراخالقی 
مدیریتی که متأسفانه در کشور بسیار رایج 
شده، استخدام نیروی انسانی در روزهای 
آخر مدیریت اســت. ظاهراً این اقدام ناپسند این روزها در مرکز پژوهش های 
مجلس دهم نیز با شتاب در حال انجام است. به دوستان پیشنهاد می کنم این 

راه اشتباه گذشتگان را تکرار نکنند«.

روایت اول
سِگ آقای وزیر!

 قدس زندگی ماجرا از روز جمعه شــروع شــد. 
زمانــی که خبر اخراج بازرس ویــژه وزارت خارجه 
آمریکا ژنرال اســتیو لینیک از طریق نامه ترامپ به 
»نانسی پلوسی« رئیس دموکرات مجلس نمایندگان 

آمریکا اطالع داده شد.
استیو لینیک از سال 2013 و با حکم باراک اوباما، 
رئیس جمهوری سابق آمریکا به سمت بازرس ویژه 

وزارت خارجه آمریکا منصوب شده بود.
هرچند اخراج لینیک همان زمان هم حســابی در 
رســانه ها ســروصدا به راه انداخت، اما اصلی ترین 

حاشیه های آن از روز گذشته آغاز شده است. 
روز گذشته سایت شبکه خبری »ان بی سی« آمریکا 
در پی اخراج بازرس ویــژه وزارت خارجه آمریکا از 
ســوی ترامپ، اعالم کرد دو منبع مطلع در کنگره 
آمریکا گفتند بازرس اخراجی »اســتیو لینیک« در 
حال تحقیق از موارد سوءاستفاده شخصی پمپئو از 

کارمندان دفترش بوده است.
بر اساس این گزارش، پمپئو از یک کارمند دفترش 
که به ســمت دســتیار استخدام شــده برای انجام 
کارهای شــخصی سوء اســتفاده می کند. به عنوان 
مثال آقــای پمپئــو از او می خواهد ســگش را به 
پیاده روی و لباس هایش را به خشک شــویی ببرد و 
برای شــام او و همسرش در رســتوران ها میز رزرو 
کند! ایــن کارمند بــا وجودی که حقــوق فدرال 
دریافــت می کند، اما برای انجام کارهای شــخصی 

وزیر در دفتر او استخدام شده است.
بر اســاس قوانین ایاالت متحــده آمریکا، هر گونه 
استفاده شــخصی از امکانات عمومی جرم محسوب 

می شود.
حاال رســانه ان بی ســی می گوید بازرس لینیک در 
حال تحقیق از موضوع سوءاستفاده شخصی پمپئو 
از کارمندان دفترش بوده که به ناگاه حکم اخراج او 

از سوی ترامپ صادر شده است.
شــبکه سی ان ان نیز سال گذشته هم به نقل از یک 
منبع افشــاگر گزارش داده بود کــه دموکرات های 
کنگــره آمریکا مشــغول تحقیــق روی پرونده ای 
هستند که بر اســاس آن پمپئو از مأموران امنیتی 
محافظش برای انجام کارهای شخصی سوءاستفاده 
می کند و آن ها را به انجام کارهای شــخصی اش وا 

می دارد.
عالوه بر این، رسانه  افشــاگر آمریکایی از قول یک 
مقام کاخ سفید هم اعالم کرده که درخواست اخراج 
بازرس لینیک از ســوی پمپئو به ترامپ ارائه شده 

و ترامپ هم با این درخواست موافقت کرده است.
پمپئو پیش از روی کار آمدن دولت ترامپ عضوی از 
کنگره آمریکا بود. او ابتدا از سوی ترامپ به ریاست 
ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا )CIA( منصوب 
شد و کمتر از یک سال بعد و پس از اخراج »رکس 
تیلرســون« نخستین وزیر خارجه کابینه ترامپ، به 
سمت وزیر خارجه منصوب شــد. او پیش از اینکه 
وزیر شود حتی سابقه یک روز حضور در سمت های 

اجرایی و یا دیپلماتیک را هم نداشت!
»الیوت انگل« رئیس کمیتــه امور خارجه مجلس 
نماینــدگان آمریــکا  و »باب منندز« عضو ارشــد 

با دموکــرات این کمیته روز  گذشــته 
انتقــاد از اخراج بازرس لینیــک گفتند که در حال 
تحقیق درباره دالیل احتمالی اخراج لینیک هستند. 
آن ها از دولت ترامپ خواسته اند دالیل اخراج بازرس 
لینیک را تا روز جمعه همین هفته به کمیته روابط 

خارجی ارائه کند.
درحــال حاضر موجی از انتقادها نســبت به اخراج 
بــازرس لینیــک در فضــای مجــازی راه افتاده و 
کاربران آمریکایی کمپینی را برای افشا شدن پشت 

پرده های این اخراِج سیاسی راه انداخته اند.
هرچنــد اخــراج بــازرس لینیــک در ادامه موج 
اخراج های ترامپ صورت گرفته، اما این بار احتماالً، 
ماجرا کمی تا قســمتی تفــاوت می کند و به گفته 
افشــاگران آمریکایی، فاش شدن پشت پرده اخراج 
بازرس لینیک می تواند منجر به افشــا شدن پشت 
پرده های اخراج هــای زنجیره وار ترامپ در چند ماه 
اخیر شــود و رئیس جمهور آمریکا را در آســتانه 

انتخابات با چالشی جدی مواجه کند.

روایت دوم
خشم عراقی ها از اقدام 

سفارتخانه های انگلیس و کانادا
چنــد روز پیش هیئــت اتحادیه اروپــا با همکاری 
ســفارت های کانادا و انگلســتان، همزمــان با روز 
جهانی مبارزه با هــراس از همجنس گرایان، پرچم 

رنگین کمانی این گروه را در عراق برافراشته کرد!
جوانــان عراقــی هــم روز گذشــته در اعتــراض 
به برافراشــته شــدن پرچــم همجنس گرایان در 
کشورشان، پرچم این گروه را به آتش کشیدند. این 
البته تنها واکنش به این ماجرای جنجالی نبود و از 
چند روز پیش چهره های مختلف مذهبی و سیاسی 

هم نسبت به آن واکنش نشان داده اند.
مقتدی صــدر، رهبر جریان صدر عراق این اقدام را 
انتقــال معصیت و الحاد و آداب ناپســند از جوامع 

دیوانه غرب به جوامع اسالمی دانست.
مقتدی صدر در بیانیه ای که در این باره صادر کرده، 
از دولت عراق خواســته پاســخ جدی به این اقدام 

اتحادیه اروپا و سفارت های کانادا و انگلیس بدهد.
رهبر جریــان صدر همچنین از پارلمان خواســت 
عامــالن را محاکمه کرده و نمایندگی اتحادیه اروپا 

را به عذرخواهی وادار کند.
صدر عــالوه بر ایــن خواهان برافراشــته شــدن 
پرچم های اســالمی و مســیحی و یهــودی بر فراز 
ســفارت های عراق در کشــورهای اتحادیه اروپا در 

واکنش به این اقدام شد.
ســید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق 
هم دیگر شخصیتی بود که در واکنش به این اقدام 
اعالم کرد: »اقدام برخی ســفارتخانه ها در عراق به 
برافراشــتن پرچم همجنس گرایــان افزون بر آنچه 
تعرض آشــکار به آداب  و رســوم و بی احترامی به 
هویت ملت عراق است، شکستن حرمت ماه مبارک 
رمضان نیز هســت؛ ماهی که همــه ادیان برای آن 
احترام قائل انــد. از این ســفارتخانه ها می خواهیم 
کــه به چارچوب هــای دیپلماتیک میان کشــورها 
احترام بگذارند و از پروتکل های توافقی، به خصوص 

در آنچه به آســیب زدن به باورها و آداب  و رســوم 
کشورهای میزبان مربوط می شود، خارج نشوند«.

احمد االسدی، نماینده پارلمان و رئیس فراکسیون 
پارلمانی الســند هم در صفحه توییتر خود نوشت: 
»مــا اقدام توهین آمیز اتحادیه اروپا در برافراشــتن 
پرچم همجنس گرایان بر فــراز مقر این نمایندگی 
را محکوم می کنیــم. این اقدام تعدی به ارزش های 
انسانی و نقض آشــکار عرف، عادت ها و سنت های 
اجتماعی و ویژگی های امتی است که در طول تاریخ 
به عنوان یک امت مسلمان شناخته می شده و پرچم 
انسانیت و احترام به تمام ادیان را برافراشته است«.
محمدجعفــر صدر، ســفیر عراق در انگلســتان در 
توییتر نوشت: »عرف دیپلماتیک ایجاب می کند که 
هیئت های خارجی به فرهنگ کشــورهای میزبان و 
دین، عرف و ارزش های اخالقی آن احترام بگذارند. 
اقدام ســفارت های انگلســتان و کانادا و نمایندگی 
اتحادیه اروپا در بغداد را محکوم می کنیم و خواستار 
اصالح این اشتباه هستیم تا روابط خوبی که بین دو 
طرف وجود دارد حفظ شود«. شیخ علی النجفی، از 
علمای بزرگ عراق هم در توییتی نوشــت: »اقدامی 
که نمایندگــی اتحادیــه اروپا و ســفارتخانه های 
انگلســتان و کانادا در عراق انجام داده اند، تعدی و 
بی احترامی دینی و اخالقی به جامعه عراق اســت«. 
حسن ســالم از رهبران عصائب اهل الحق خواستار 
بسته شدن نمایندگی اتحادیه اروپا در بغداد شد که 

پرچم همجنس گرایان را برافراشته است.
هــادی العامری، رئیس ائتــالف پارلمانی الفتح در 
این باره گفته اســت: »آنچه کــه نمایندگی اتحادیه 
اروپا انجام داده و پرچم همجنس گرایان را برافراشته 
اقدامی توهین آمیز به عراق است. برافراشتن پرچم 
همجنس گرایان اقدامی حساب نشده و خالف عرف، 
ســنت ها و اخالقیات جامعه عراق است. ما از دولت 
می خواهیم که فوری برای اخراج سه سفیر منحرف 
اخالقــی اقدام کند. کســانی که عــراق آن ها را به 

عنوان نماینده کشورهایشان قبول ندارد«. 
 حزب الدعوه هــم دیگر گروهی بود که در واکنش 
به برافراشــته شدن پرچم همجنس گرایان در عراق 
بیانیــه صادر کرد. در ادامه بخشــی از این بیانیه را 
می خوانید: »ما اقدام غیراخالقی و غیر مســئوالنه 
نمایندگــی اتحادیــه اروپــا در برافراشــتن پرچم 
همجنس گرایان در خاک عراق را محکوم می کنیم. 
ما این اقدام را تعدی آشــکار به ملت عراق و دین و 
ارزش های آن می دانیــم. معتقدیم که این کار یک 
برنامه حساب شــده و هدفمند علیه مبانی ارزشی 
ملت عراق بوده اســت و تبلیغ این رفتار منحرف را 
دنبال می کرده است. موضوعی که تمام ادیان آن را 

منع کرده اند«.
عــالوه بر این مــوارد، کاربران عراقــی هم چندین 
هشــتگ مختلــف را در ارتباط با اقدام پرحاشــیه 
ســفارتخانه های انگلیــس و کانــادا در توییتر داغ 
کرده انــد. یکی از داغ ترین هشــتگ های توییتر در 
عراق #جای_شــما_اینجا_ نیست است که تبدیل 
به ترند این شــبکه اجتماعی در عراق شــده است. 
یکی از کاربران نوشــته اســت: »خودتــان با پای 
خودتان ســرزمین مادری ما را ترک کنید پیش از 

آنکه دیر شود و پشیمان شوید«.

قرنطینه  شکست
رقیه توسلی: یک سبد سبزی آورده برایم َدم در خانه. می گوید مال باغ خودش 
است. سبزی ها، تروتازه و معطرند و زمین تا آسمان فرقشان است با دسته هایی که 

توی مغازه، تلنبار شده اند روی هم.
دلم می خواهد میهمان نواز باشم و بغلش کنم بابت اینکه یادم کرده اما افسوس که 
ناگزیرم با فاصله اجتماعی فقط ممنون دارش شــوم. از او که قبل رفتن بامحبت 
می گوید: توی قرنطینه فهمیدم چقدر همه تان را دوست دارم. همه بچه ها را. اگر 
خنده تان نگیرد باید بگویم دلم برای مؤسسه هم خیلی تنگ شده. برای سماور و 

استکان و قوری و قوطی دارچین و هل.
کارهای دیگر را تعطیل می کنم و با ذوق می نشینم به پاک کردن سبزی. پنج دقیقه 
بعد وقتی وسط هزار فکر و خیال دارم َغلت می خورم، سروکله اش پیدا می شود. از 
خوشحالی جیغ می زنم و کنترلم را یک لحظه از دست می دهم. آخر میهمان به این 
کوچکی و زیبایی نوبر است به خدا. آن هم توی این وانفسا. توی کرونایی که دلت 

برای نقل و نبات های خانواده رفته اما نمی توانی سراغی ازشان بگیری.
دوروبرش را خلوت می کنم... خدای من! چقدر شــما قشــنگ اید... سالم... سالم 
ریزک... ســالم حلزون عزیز... چه خوب کردی آمدی... باورت می شود شما اولین 
میهمان ســال 99 خانه مایی...؟ کاش از »خانوم سعادت« پرسیده بودم باغشان 
کجاست، حداقل می دانستم از کجا تشریف آوردی... نه بابا، اصالً مهم است این ها 
مگر؟ ولش کن... مهم شــمایی که روبه روی من نشســته ای حاال... به عمرم فکر 
نمی کردم یک روز دیدن حلزونی این هوا کیفورم کند که بخواهم سلفی بیندازم 
و بگذارم توی گروه خانوادگی... زیرش هم بنویسم خدا دوستم داشت امروز ایشان 
را برایم فرستاد تا تنها نباشــم و البته که او آموزگار بزرگیست... آخیش! آن قدر 
پُرذوق ام که دوست دارم شما را بگیرم کف دستم، اما ُخب این کار را نمی کنم چون 
می دانم اذیت می شوی... می دانم اهل قیل و قال نیستی اما کاش یک کمی بلندتر 
حرف می زدی من هم صدایت را بشنوم... مثالً از اوضاع ِده تان برایم می گفتی، از 
دلیل کم حرفی هایت، خانواده ات، از اینکه چه حسی دارد قصه شما. که اگر بروی 

بیرون باز َجلدی می توانی توی خانه ات باشی.
نگاهش می کنم اما نمی فهمم چشم های خیلی ریز او به کدام سمت متمایل است. 
اصالً مرا می بیند یا نه؟ از وقتی آمده از جایش ُجم نخورده. اما چون معتقدم هیچ 
اتفاقی تو دنیا اتفاقی نیســت، سرم را می گذارم روی میز در نزدیک ترین نقطه به 
هیکِل نخودی اش. و با چشمان بسته، ســِر درد دلم را باز می کنم: ببین حلزون 
خوشگله! ویروسی آمده توی زندگی ما آدم ها که بدجور مختلمان کرده. از جزئیات 
ترسناکش مثالً یکی اینکه نمی توانم مادرِ بیمارم را یک دل سیر ببینم. نمی توانم 
بروم سرکار. میهمانی هامان تعطیل است. دور مسافرت را قلم گرفته ایم. سروکله 
خرید یا پیاده روی هم اگر پیدا شود، مزه جلبک می دهد. خیلی از عزیزانمان را از 
دست دادیم. صد تا مریضی داریم که دکترها تا دو ماه آینده نوبتشان پُر است و از 
همه ترسناک تر اخباری که هی ته قلبمان را خالی می کنند که واکسنی هنوز برای 

این مرض کشف نشده و...
چشم که باز می کنم نمی شود غرق خنده نشوم. آخر یک جفت نگاه ریز عصبانی 
آمده چفت صورتم... دلم برای میهمانم کباب می شود. بیچاره حلزون ها که زبان 
ندارند. همان طور خندان رو به خوشــگل ترین میهمان دنیا که دیگر خودش را 
یک جورهایی رسانده توی عنبیه هایم، می گویم؛ بگذار سبزی ها را که پاک کردم، 
شما را می برم به خانه ات. خانه دوم ات. از همان جا که آمدی. فقط کاش برای ما هم 

دعا کنی. ما هم خیلی غریب افتادیم!

 مجازآباد

دیبهشت 1399
3 ار

شنبه 0
سه 

2 رمضان1441 
5 

 19 می 2020  

ماره 9250  
ی و سوم  ش

سال س

 zendegi@qudsonline.ir

12

1011
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مدیرعامل آبی ها در اوج بدهی ها و اختالفات درهیئت مدیره:

 قیمت برند استقالل 
باالی هزار میلیارد است

شمارش معکوس برای استارت لیگ برتری ها

کدام تیم چراغ تمرینات را 
روشن می کند؟

 ایوب آقاخانی در گفت وگو با قدس: 

سنگرتئاتر را با تولید اندیشه پُر کنیم نه با آنالین  بازی

زهرا نعمتی با اشاره به تعویق پارالمپیک:

 یک سال وقت و هزینه مان 
هدر رفت

روزمره نگاری

آن روزها

ورود بازیگر مجرد ممنوع!

قدس زندگی: »عبدالحســین نوشین« بنیان گذار»تماشــاخانه« یا همان تئاتر 
فردوســی در تهران است. این تماشاخانه مثل بقیه تماشاخانه های الله زار تهران 
گذشته، تاریخچه و ماجراهای جالبی دارد. »فارس پالس« گزارش جالبی در این 
باره منتشر کرده که بخش هایی از آن را می خوانید: »عبدالحسین نوشین به دلیل 
عالقه ای که به فردوســی و شاهنامه داشت پس از جشن هزاره فردوسی در سال 
1314 و اجرای چند پرده از داستان های فردوسی تصمیم به تأسیس این تماشاخانه 
و گذاشتن نام فردوسی بر آن گرفت. نوشین عضو حزب توده بود و به دلیل عالقه ای 
که به فرنگ و تحصیل در فرانســه داشــت تالش کرد تا تئاتر مدرن غرب را وارد 
ایران کند. تماشاخانه فردوسی با سرمایه گذاری علی وثیقی، عبدالحسین نوشین 
و عبدالکریم عموئی در ســال 1326 و بنا به روایت های دیگری در ســال 1324 
تأسیس شد. مرتضی احمدی در کتاب »من و زندگی« می نویسد: »این تماشاخانه 
در خیابان الله زار، کوچه ملی بود و قبالً به نام سینما فردوسی شناخته می شد، اما 
از لحاظ نمایش فیلم های پرجاذبه و جلب مشتری در وضع زیاد مناسبی نبود. در 
سال 132۵ آقای عبدالحسین نوشین با در اختیار گرفتن سینما، این تماشاخانه را 
تأسیس کرد. اما براساس مستندات دیگر، عبدالحسین نوشین به دلیل اختالفاتی 
که در تئاتر فرهنگ با شــرکایش پیدا کرده بود، از آن ها جدا شد و تئاتر فردوسی 
را تأسیس کرد. در ابتدا کالس گذاشت و عده زیادی اسم نوشتند و از این عده، او 
تعدادی را انتخاب کرد که تئاتر کار کنند، یکی از این افراد زنده یاد عزت اهلل انتظامی 
بود. سیاست عبدالحسین نوشین این بود که فعالیت های هنری در تئاتر فردوسی 
همچون تئاتر فرهنگ با زبان محاوره عامه مردم با رعایت نکات اخالقی و فرهنگی 
انجام شود... یکی از مسائل جالب در تئاتر فردوسی این بود که نوشین معتقد بود 
برای پاک باقی ماندن فضای تماشاخانه می بایست بازیگران متأهل باشند به همین 
دلیل معموالً بازیگران به همراه همسرانشان در این تماشاخانه فعالیت می کردند... 
این تماشاخانه در دهه 20 سن َگردان داشت یعنی چیزی که همین حاال تنها در 
تاالر وحدت و تئاتر شهر تهران وجود دارد... در کتاب »تماشاخانه های تهران« آمده 
است که علی اصغر گرمسیری در خاطراتش گفته: ما در تماشاخانه تهران فرصتی 
برای تمرین نداشتیم و هر 20 روز یک بار می بایست یک نمایش را آماده می کردیم 
و روی صحنه می بردیم و مجبور بودیم از سوفلور) کسی که از پشت صحنه متن 
را برای بازیگران می خواند( استفاده کنیم؛ چون زمانی در اختیار نداشتیم که متن 
را حفظ کنیم... بعد از ماجرای تیراندازی به محمدرضا پهلوی، سران حزب توده از 
جمله نوشین دستگیر شدند و مدیریت تئاتر فردوسی هم  به  دست علی صدری 
افتــاد و آثار نیز به گفته خیلی از هنرمنــدان آن دوره به لحاظ کیفی افت زیادی 

پیدا کرد«.

 داغ ترین حاشیه های مجازی از آتش زدن پرچم همجنس گرایان در عراق  داغ ترین حاشیه های مجازی از آتش زدن پرچم همجنس گرایان در عراق 
تا سوءاستفاده پمپئو  از کارمند دفترشتا سوءاستفاده پمپئو  از کارمند دفترش

چند می گیری سگ بگردانی؟!چند می گیری سگ بگردانی؟!
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سینا حســینی: اختالف در هیئت مدیره استقالل 
اظهر من الشــمس اســت اما مدیرعامل باشگاه برای 
کنترل حاشیه های پیرامون این اتفاقات ظهر یکشنبه 
حین خروج از باشــگاه در گفت و گــو با خبرنگاران 
هرگونه اختالف و مشــکل در هیئــت مدیره را منکر 
شد و تأکید کرد همه کنار هم در تالشیم تا مشکالت 

استقالل را برطرف کنیم.
هرچند ســعادتمند مدعی شــد هیچ اختالفی وجود 
ندارد امــا کاماًل پیداســت افرادی نظیر اســماعیل 
خلیــل زاده و کامران منزوی به شــدت با مدیرعامل 
باشــگاه زوایه دارند در غیر این صــورت تا به امروز 
حداقل تعداد جلســات برگزار شــده میان این جمع 
چهار نفره دو رقمی شده بود اما تنها این جمع یک بار 
زیر یک سقف جمع شدند که نتیجه آن هم نشان می 

دهد کاماًل با هم در تضاد هستند.
برای اثبات ایــن فرضیه باید به مصاحبه اســماعیل 
خلیــل زاده به عنوان رئیس هیئت مدیره باشــگاه با 
خبرنگاران پس از اتمام آن جلســه اشاره کرد که در 
نخستین اقدام از انتشــار قرارداد کارگزاری باشگاه با 
شــرکتی که به گفته روزنامه ورزشی دولت به نوعی 
با وی هماهنگ اســت گالیه کــرد و در ادامه ضمن 
رد هرگونه سوء اســتفاده از موقعیت خود تأکید کرد 
بــه زودی دربــاره قراردادهای پر حــرف و حدیث با 
خبرنگاران نشســتی برگزار خواهد کرد تا ابهامات را 

برطرف کند.
البته وی در ادامه انتقاد از سعادتمند به انتصاب های 
وی نیز ایراد گرفت و مدعی شــد افرادی که چند روز 
گذشته به باشگاه اضافه شدند از فردا دیگر به باشگاه 
نخواهند آمد! ولی نکته محوری در سخنان خلیل زاده 
جایی بود که وی در پاســخ به ســؤال خبرنگاری در 
ارتباط بــا ادامه حضور میلیچ و دیاباته گفت: احتماالً 

میلیچ می ماند اما معلوم نیست دیاباته بماند!

استعفا پشت استعفا#
پــس از این اقدام کامران منزوی با انجام مصاحبه ای 
مدعی شد باید فســخ قرارداد با کارگزار قبلی باشگاه 
به تأیید هیئت مدیره برسد و گرنه از نظر قانونی کار 
با مشکل مواجه خواهد شد اما سعادتمند که عالقه ای 
به خروج دیاباته و میلیچ از جمع بازیکنان اســتقالل 
نداشــت، با ادامه مذاکراتش با کارگزار جدید توانست 

پــول مورد نیاز این بازیکنــان و 10 درصد از قرارداد 
بازیکنــان تیم را فراهــم کند تا آن ها در اســتقالل 

ماندگار شوند.
با مقایســه اظهارات اعضای هیئت مدیره اســتقالل 
می توان به راحتی به اختالف سنگین در هیئت مدیره 
باشگاه  پی برد اما ســؤالی که برای هواداران باشگاه 
اســتقالل در این برهه وجود دارد این اســت که چرا 
وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی باشگاه 

فکری برای پایان دادن به این اتفاقات نمی کند؟
هرچند امــروز پس از ماه ها تأییــد و تکذیب مهدی 
علی نژاد معاون ورزشی وزیر ورزش ماجرای استعفای 
کامران منزوی را تأیید کرد اما سؤال اینجاست چرا با 
وجود اینکه منزوی تمایلی به ادامه حضور در باشگاه 
نــدارد وزارت روی ماندن وی این قدر اصرار می ورزد؟ 
در ارتباط با خلیل زاده نیز همین مطلب صادق است، 

او پیش از اینکه در نخســتین نشســت هیئت مدیره 
اســتقالل حضور پیدا کند در گفت و گو با رسانه ها از 
استعفای خود خبر داد حتی مدعی شد وزیر ورزش و 
جوانان به وی گفته استعفایت را تکذیب کن اما وقتی 
من دلیلی برای حضورم در این باشــگاه نمی بینم چرا 

باید چنین اتفاقی رقم بخورد؟
با این حال وزارت ورزش با اشــراف کامل بر اتفاقات 
درونی این باشگاه همچنان پرده بر حقایق می اندازد و 

از پذیرش واقعیت طفره می رود.
شــاید همین فضا و اتفاقات زمینه تشدید اختالفات 
را افزایش داده اســت تا حدی که مدیرعامل باشگاه 
شــامگاه یکشــنبه در پســت اینســتاگرامی خود از 
کارشــکنی برخی افــراد خبر داد کــه عالقه مند به 
خروج دیاباته و میلیچ از باشــگاه اســتقالل بودند اما 
وی با پیگیری و رایزنی و تأمین بودجه اجازه جدایی 

و فسخ قرارداد این دو بازیکن را نداد هرچند که گفته 
می شود این اتفاق ممکن است تبعات قانونی سنگینی 
برای وی در بر داشــته باشــد چون کارگزار قبلی در 
محاکم قضایی از وی شکایت کرده و به دنبال برخورد 

قضایی با وی هست!

برند هزار میلیاردی#
مدیرعامل باشگاه استقالل در واکنش به بحث اختالف 
بین اعضای هیئت مدیره گفت: هیچ اختالفی نداریم و 
در کنار هم کار می کنیم. همان طور که شاهد هستید 
آرامش روز به روز بیشتر می شود و مشکلی هم نداریم. 
سعادتمند درباره اینکه گفته می شود قیمت استقالل 
و پرســپولیس باالی هزار میلیارد تومان است گفت: 
برند باشگاه اســتقالل باالی هزار میلیارد تومان است 

که با افزایش سرمایه، قیمت آن بیشتر نیز می شود.

مدیرعامل آبی ها در اوج بدهی ها و اختالفات درهیئت مدیره:

قیمت برند استقالل باالی هزار میلیارد است

نانی: از فرگوسن می ترسیدم
ورزش: هافبک پرتغالی سابق تیم فوتبال منچستریونایتد اعتراف کرد که از سرمربی 
سابقش در این تیم به شدت حساب می برده است. نانی با یادآوری سال های ابتدایی 
فوتبالــش در اولدترافورد می گوید: »در بدو ورودم به منچســتر، من از فرگوســن 
می ترســیدم. او مانند پدری بود که وقتی اشــتباه یا خطایی از شــما سر می زند، 
می ترسید که مجازاتتان کند. تا زمانی که انگلیسی را بهتر یاد گرفتم و توانستم بهتر 
نظراتم را ابراز کنم. زمانی که فرگوسن فهمید می توانم به زبان انگلیسی با او بیشتر 
صحبت کنم، به من نزدیک تر شد و توجه بیشتری داشت. از آن زمان به بعد بود که 

من فرگوسن را بهتر شناختم«.

دیباال قراردادش با یوونتوس را تمدید می کند
ورزش: به نقل از نشریه گاتزتا دلواسپورت، باشگاه یوونتوس قرارداد پائولو دیباال را تا ماه 
ژوئن سال 2025 تمدید خواهد کرد. مدیربرنامه های مهاجم آرژانتینی بانوی پیر به زودی 
به ایتالیا سفر خواهد کرد تا درباره تمدید قرارداد این بازیکن 26 ساله با مدیران باشگاه 
مذاکره کند. یووه در حالی می خواهد قرارداد دیباال را تمدید کند که تابستان سال گذشته 
تصمیم به فروش او داشت. به نظر می رسد که عملکرد خوب این بازیکن ملی پوش در 
فصل جاری توانسته بیانکونری را از تصمیمش منصرف کند. در حقیقت زودتر از این ها 
قرار بود که قرارداد دیباال تمدید شــود، اما با توجه به مقدور نبودن سفر به ایتالیا برای 

مدیربرنامه های او به خاطر شیوع کرونا در این کشور، این امر امکان پذیر نبود.

هری کین: برای بازی کردن لحظه شماری می کنم
ورزش: ستاره تاتنهام و تیم ملی انگلیس می گوید: برای شروع مجدد لیگ برتر و 
حضور در میادین به شــدت هیجان زده است و برای پا به توپ شدن لحظه شماری 
می کند. هری کین که با استفاده از تعطیلی مسابقات به خاطر کرونا این فرصت را 
پیدا کرد که مصدومیت شــدید خود را از بین ببرد اظهار کرد: »حس برگشت به 
میدان، حاال چه با حضور تماشــاچی و چه بدون حضور تماشاچی، واقعاً فوق العاده 
است. من بی صبرانه منتظرم و برای آن روز لحظه شماری می کنم. من روز اول ژانویه 
مصدوم شدم. بنابراین زمان شروع دوباره لیگ هرچه باشد، من حداقل 6 ماه دور از 

میادین بوده ام که زمان خیلی طوالنی ای است«.

زوال: فوتبال برای جامعه جهانی مانند داروست
ورزش: ستاره سال های نه چندان دور فوتبال جهان معتقد است: فوتبال در شرایط 
کنونی جامعه جهانی مثل دارو عمل می کند. جیان فرانکو زوال می گوید: »فوتبال 
مثل داروست و بازگشــت آن می تواند درمانی برای جامعه جهانی باشد که به باال 
رفتن روحیه اشخاص کمک می کند. این شکلی از بازگشت به زندگی عادی است. 
فکر می کنم همه ما دلمان برای فوتبال تنگ شده است، هرچند نمی دانم فصل فعلی 
فوتبال در ایتالیا به پایان می رسد یا نه. فوتبال می تواند به ما کمک کند تا خودمان را 
دوباره پیدا کنیم و این ورزشی است که به شما شادی و نشاط می دهد و باید تالش 

کنیم تا از این مرحله بگذریم«.

ورزش: دکتــر مهدی علی نژاد، معاون توســعه ورزش 
حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در مراســم 
ســالگرد افتتاح موزه ملــی ورزش در جمع خبرنگاران 
گفت: هدف این وزارتخانه آن است که حداقل به حواشی 

فوتبال دامن نزند. 

دستورموقت برای خارجی ها#
وی درباره اینکه دو باشگاه استقالل و پرسپولیس حق 
جذب بازیکن خارجی ندارند گفت: به واسطه ساماندهی 
بحث مالــی این دو باشــگاه و جلوگیری از حواشــی 
باشگاه هایی که مالکیت آن ها با وزارت ورزش بوده این 
تصمیم گرفته شده است. البته این تصمیم موقت است 
و اگر اجازه داده شــود، با نظارت کامــل وزارت ورزش 
به عنوان مالک این دو باشــگاه این کار انجام خواهد شد 
تا تبعاتی نیز نداشــته باشد. این موضوع فرصت خوبی 
برای استفاده از بازیکنان خوب داخلی توسط باشگاه های 
استقالل و پرسپولیس است. البته درباره مربیان خارجی 

این ممنوعیت وجود ندارد.
علی نژاد در بحث داللی و احتمال نقش مدیران در پرونده 
جذب بازیکنان خارجی اظهار کرد: حق انتخاب معموالً 
با افرادی دیگر است و مربیان و کمیته فنی در این مورد 
تصمیم می گیرنــد و مدیرعامل قرارداد را امضا می کند. 
تأکید ما بر عدم جذب بازیکنان خارجی موقت است و 
اگر فضا باز شود، حتماً نظارت بیشتری خواهیم داشت. 
هدف ما این اســت که حداقل به حواشی فوتبال دامن 
نزنیم. دنبال پاک کردن صورت مسئله نیستیم، ولی برای 

ساماندهی گاهی الزم است تصمیم موقت گرفته شود.

غرامت 130 میلیارد تومانی#
وی درباره غرامت 130 میلیارد تومانی قرارداد ویلموتس 

گفت: فدراسیون فوتبال وقتی قرارداد بسته باید موضوعات 
را پیگیری کند. همکاران در فدراسیون وکالیی گرفتند 
و باید در این خصوص از فدراســیون فوتبال بپرســید. 
وزارت ورزش در جزئیات قرارداد ویلموتس، اشــخاص و 
فدراسیون های دیگر ورود نمی کند. خود فدراسیون فوتبال 
باید پاسخگو باشــد. ادعای ویلموتس تا به نتیجه نرسد 
نمی تواند مورد قضاوت قــرار گیرد. چرا در این خصوص 
هول هستید؟ یک مربی ادعایی کرده است و باید منتظر 
بررسی ادعای او شد. شفر یک میلیون و 700 هزار یورو 
ادعا کرد، ولی 500 هزار یورو گرفت. فدراســیون فوتبال 

و هر فدراسیونی بازنده شود باید خودش پرداخت کند.

واکنش به استعفاها#
معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش در واکنش استعفای 
کامــران منــزوی از عضویت در هیئت مدیره باشــگاه 
اســتقالل و انتخاب اعضای هیئت مدیره ســرخابی ها 
گفت: تکلیف استعفای منزوی و دو عضو هیئت مدیره 
باشگاه پرسپولیس تا چند روز دیگر مشخص می شود. در 

روزهای آینده خبرهای خوبی می شنوید. 

اساس نامه فدراسیون#
علی نژاد در مورد اینکه در اســاس نامه جدید فدراسیون 
فوتبال این فدراســیون نهاد عمومی غیردولتی است و 
باید از بودجه کمکی دولت بهره مند شــود اظهار کرد: 
به فدراســیون فوتبال کمک شــده و در سال 99 هم 
کمک می شود. فدراسیون فوتبال نهاد عمومی غیردولتی 
است، ولی ما کمک کردیم. فیفا اگر قبول نکرد که این 
فدراســیون نهاد عمومی غیردولتی است، باید مذاکره 
کنیم. همچنین باید اواسط مهر ماه انتخابات فدراسیون 

فوتبال برگزار شود.

ورزش: دارنده مدال طال در بازی های پارالمپیک گفت: من 
یک ورزشکارم و وظیفه دارم هر مربی که تعیین شود، تحت 
نظر و نظارت او کار کنم و برایم هم فرقی ندارد. زهرا نعمتی 
در گفت وگو با تســنیم، درباره تمریناتش طی هفته های 
اخیر و پس از شــیوع ویروس کرونا در کشــور اظهار کرد: 
تمریناتــم را در خانه با ِکش و تجهیزات جزئی مثل دمبل 
و... برای کارهای بدنســازی ام دنبال می کنم. البته در خانه 
نمی توان کار زیادی انجام داد، چون من در خانه دســتگاه 
بدنسازی ندارم و در این مدت نیز تجهیزات به اندازه کافی 
در دسترس نداشتم، اما با همین تجهیزاتی که دارم و حتی 
همین کشیدن کمان که نوعی بدنسازی است، توانسته ام تا 

حدی بدنم را روی فرم نگه دارم.

تعویق پارالمپیک؛ هزینه و وقت اضافه#
وی درباره تعویق یکســاله بازی های المپیک و پارالمپیک 
و تأثیــر آن روی برنامه ریزی خود گفت: این تعویق از یک 
لحاظ برای فردی مثل من می توانســت سخت باشد. من 
وقتی شــنیدم که المپیک و پارالمپیک عقب افتاده است، 
این اتفاق تا حدی برایم ناراحت کننده بود، اما وقتی می بینم 
سالمتی انســان ها در جامعه می تواند از هر چیزی مهم تر 
باشد، پذیرفتن موضوع تعویق بازی های المپیک و پارالمپیک 
برایم آسان تر می شود، چون صالح جامعه و انسان ها بر این 

اتفاق است.
نعمتی خاطر نشان کرد: از طرف دیگر من یک آسیب دیدگی 
هم داشتم که با این استراحت مواجه شدم و قطعاً این مسئله 
می تواند در بهبود مصدومیتم تأثیرگذار باشد، هر چند که 
به هرحال این اتفاق برنامه هایم را یک سال عقب انداخت و 
این برای مِن زهرا نعمتی که تا االن هزینه های زیادی کرده ام 
و باید در ادامه نیز انجام بدهم، به معنای آن اســت که باید 
وقت بیشتری بگذارم، هزینه بیشتری بدهم و تالش بیشتری 
هم داشته باشم. به هرحال برنامه ریزی که تغییر کند، کار هم 

سخت تر می شود و باید برنامه را از اول انجام داد تا نقطه اوج، 
دوباره در المپیک و پارالمپیک باشد.

کار با مربی خارجی#
بانــوی ملی پوش پارا تیراندازی با کمان کشــورمان درباره 
مصوبه کمیته ملی پارالمپیک مبنی بر جذب مربی خارجی 
بــرای او در صورت تمایــل و نیاز گفت: اینکه کمیته ملی 
پارالمپیک برایم مصوب کرد که بتوانــم در صورت نیاز از 

مربی خارجی استفاده کنم خبر خوشحال کننده ای بود.
نعمتی در پاسخ به این سؤال که نیاز به مربی خارجی دارد 
یا خیرتصریح کرد: مثل اینکه فدراسیون تیراندازی با کمان 
ایــن موضوع را اعالم کرده که البته من در جریان جزئیات 
این مسئله نیستم، اما دیدم که شعبانی بهار رئیس فدراسیون 
اعالم کرد که بحث مربی خارجی را پیگیری می کند. معضلی 
که من همیشه داشته ام، این بوده که باید در بخش المپیک 
بــا مربی مربوط به این بخش و در بخش پارالمپیک نیز با 
مربــی مربوط به آن بخش کار کنم  و این کار را ســخت 
می کند. بنابراین این نیاز بوده است که با یک مربی واحد کار 
کنم. این اواخر زیر نظر هر دو مربی بوده ام، یعنی هم آقای 

کهتری و هم آقای میررحیمی.
»هر تصمیمی که فدراســیون تیراندازی با کمان و کمیته 
پارالمپیک بگیرند، تابع آن هستم«. وی با بیان این جمله 
ادامــه داد: من یک ورزشــکارم و وظیفه دارم هر مربی که 
تعیین شود، تحت نظر و نظارت او کار کنم و برایم هم فرقی 
ندارد. هدف اصلی همه ما در فدراسیون، کمیته پارالمپیک 
و کادر فنی تیم های ملی این است که پرچم ایران باال برود. 
فرقی هم نمی کند که از چه طریقی و با کمک کدام مربی به 
این مسئله کمک شود، چون هدف مهم است. من به عنوان 
یک ورزشــکار وظیفه ای دارم و وظیفه ام این است که تابع 
قوانین کمیته پارالمپیک و المپیک باشــم و هر اتفاقی که 

بیفتد زیر نظر آن ها خواهد بود.

معاون توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی در جمع خبرنگاران:

درباره غرامت ویلموتس هول نباشید!
زهرا نعمتی با اشاره به تعویق پارالمپیک:

یک سال وقت و هزینه مان هدر رفت

امین غالم نژاد: در فاصله دو روز تا آغاز خرداد، بســیاری 
از تیم هــا بــا بازیکنــان خود تمــاس گرفتــه و آن ها را 
فراخوانده اند. بیش از دو ماه از آخرین بازی فوتبال رسمی 
در ایران می گذرد. در حالی که پیش از آن باشگاه ها برای 
آغــاز تمرینات خود از نــوروز 99 برنامه ریزی کرده بودند 
اما تصمیم ســتاد مبارزه کرونا، بازیکنان تیم ها را در خانه 
نگه داشــت و حاال این خانه نشــینی از 60 روز نیز عبور 
کرده اســت و البته در روزهای طلســم تمرینات شکسته 

خواهد شد.
طبق خبری که روز گذشــته فدراسیون پزشکی - ورزشی 
اعالم کرد، باشــگاه ها می توانند تمرینــات خود را از یک 
خرداد آغاز کنند و مســابقات نیز سه هفته بعد در تاریخ 
22 خرداد از ســر گرفته خواهد شــد. این زمانی مناسب 
برای آماده ســازی تیم ها از نظر فنی و بدنسازی است که 
البته هنوز به صورت دقیق مشــخص نیست که باشگاه ها 

چه برنامه ای برای آن دارند.

استارت موافقان#
در این مدت تنها ســه باشــگاه خواســتار برگزاری ادامه 
لیگ نوزدهم بودند. پرســپولیس، فــوالد و صنعت نفت. 
سرخپوشان پایتخت به عنوان صدرنشین ادعای قهرمانی 
داشتند و دو تیم دیگر نیز با توجه به شانس کسب سهمیه 
آسیایی، نمی خواستند این فرصت ویژه را از دست بدهند. 
اما باقی تیم ها ترجیــح دادند که موضع لغو لیگ نوزدهم 
با ســازوکار عدم انتخاب تیم قهرمان و ســقوط کننده را 

داشته باشند. باتوجه به شکل گیری چنین جبهه ای، شاید 
حاال انتظار این باشــد که یکی از سه تیم موافق برگزاری 
لیگ نوزدهم تمرینات را استارت بزند و پس از آن احتماالً 

شاهد تمکین 13 تیم دیگر نیز خواهیم بود. 
پرسپولیس به بازیکنان خارجی خود اعالم کرده به تهران 
بیایند تا تمرینات را آغاز کنند و همچنین بازیکنان داخلی 
نیز فراخوانده شده اند. از تبریز هم خبر می رسد که ساکت 
الهامی از باشگاه خواسته با بازیکنان تماس گرفته شود تا 

آن ها به این شهر برگردند.

تمکین استقالل#
اما اســتقاللی ها که پرچمدار تعطیلی لیگ بودند سرانجام 
از دســتورات تمکین کردند و قرار است طی امروز و فردا 
جلسه ای بین اعضای کادر فنی تیم فوتبال استقالل برگزار 
و درخصوص زمان آغاز تمرینات بحث و تبادل نظر صورت 

بگیرد. 

استقاللی ها تصمیم دارند چهارشنبه یا پنجشنبه تمرینات 
خود را آغاز کنند. 

از آنجا که اســتقاللی ها دو زمین تمرین در اختیار دارند 
کادر فنی قرار اســت شــرایط هر دو زمین را برای رعایت 
پروتکل های بهداشتی بررسی و محل برگزاری تمرینات را 

به بازیکنان اعالم کند.
سپاهانی ها هم رسماً اعالم کردند خارجی های ما به کشور 
بازمی گردنــد مگر اینکه حالتی خارج از اراده کشــور ما و 
کشــور آن ها ایجاد شــود که نتوانند بازگردند. بازیکنان 
ایرانی ما هم فراخوان شــده اند و در صورتی که ســازمان 
لیــگ پروتکل ها را به ما اعالم کند از آن ها می خواهیم که 

به اصفهان بازگردند تا تمرینات شروع شود.

تونل ضد عفونی#
در نهایت باید دید ســرانجام کدام تیــم تمرینات را آغاز 
می کند و همچنین به چه شــکلی پروتکل های بهداشتی 
رعایت خواهند شد؛ تست کرونا، اتاق ضدعفونی، استریلیزه 
کردن محیط تمرینات، در اختیار داشــتن اقالم بهداشتی 
و فاصله فیزیکی در رختکن شاید مهم ترین مواردی باشد 

که باشگاه ها باید آن را رعایت کنند. 
در این رابطه علیرضا حقیقت، پزشــک باشگاه پرسپولیس 
خبــر از نصــب تونــل ضدعفونــی در مجموعه شــهید 
کاظمــی و در محــل تمرینات ایــن تیم داده اســت تا 
 بازیکنــان قبل و بعد از تمرینات تدابیر الزم بهداشــتی را 

دنبال کنند.

امیرمحمد سلطان پور: بدون شک یکی از حاشیه سازترین 
نقل و انتقاالت دهه گذشــته فوتبال، جدایی کارلوس توز از 
منچستریونایتد و رفتن به رقیب آن ها یعنی منچسترسیتی 
بود. گری نویل کاپیتان سابق شیاطین سرخ و کارشناس کنونی 
فوتبال، در هفته گذشته شکل جدایی ستاره آرژانتینی را به باد 
انتقاد گرفت؛ اتفاقی که سبب شد کیا جورابچیان مدیربرنامه 
ایرانی توز در مناظره ای با همین موضوع با نویل شرکت کند. 
در زیر بخش هایی از صحبت های داغ این دو را مرور می کنیم:

کیا جورابچیان: صحبت های اخیر گری نویل در مورد توز به 
شکلی کامالً اشتباه بیان شده است. گری در مورد حرفه ای رفتار 
نکردن توز گفته و اینکه در ســال دوم حضورش در اولدترافورد 
عده ای در گوش او می خواندند که باید از تیم برود. نویل در سال 
اول حضور توز در یونایتد، به خاطر مصدومیت فقط 10 دقیقه 
مقابل رم به میدان رفته بود؛ پس او نمی تواند شناختی نسبت به 
سال اول توز داشته باشد. همچنین به نظر من سرالکس فرگوسن 
مردی بود که می دانســت بازیکنانش دقیقاً در چه شــرایطی 
هستند، پس صحبت های نویل در مورد سال دوم حضور توز، به 
گونه ای عملکرد سرالکس فرگوسن را زیر سؤال برده است؛ چون 
او در آن فصــل 51 بازی به توز داد و اگر یک بازیکن حرفه ای 

رفتار نکند سرالکس به او 51 بازی میدان نمی دهد.
گری نویل: در فصل دوم حضور توز شکی وجود ندارد که در 
نیم فصل دوم، توز عالقه کمتری به بازی برای یونایتد نشــان 
می داد و تمرکزش را از دســت داده بود. او توز همیشــگی در 
زمین تمرین نبود. روحیه او به شــدت به خاطر اینکه باشگاه 
قراردادش را دائمی نمی کرد به هم ریخته بود. او در 6ماه پایانی 

فقط 18 بار به میدان رفت و تنها پنج گل در لیگ به ثمر رساند. 
او در سال نخست حضورش یک جنگجو بود و در کنار رونالدو و 

رونی چیزی جز درخشش از او در پیراهن یونایتد نمی دیدیم.
کیا جورابچیان: سرالکس به جای تصمیم برای قطعی کردن 
قرارداد او برباتوف را خرید. او نه تنها در فصل اول بلکه در فصل 
دوم نیز 12 بازی فقط در لیگ قهرمانان برای یونایتد انجام داد. 
زمانی که حاشیه ها زیاد بود و گلزنی کرد و تمام طول زمین را 
دوید و دستانش را به گوشش برد، به خاطر عدم تمرکز نبود، او 
می خواست به سرالکس این پیام را برساند که دارد بیشتر تالش 
می کند تا قراردادش را دائمی کنند. سپس زمان دائمی کردن 
بند قرارداد او گذشــت و فینال لیگ قهرمانان رسید و وقتی 

که روی نیمکت قرار داده شــد کمرش شکست. اگر قرارداد او 
دائمی هم می شد بر طبق قوانین لیگ برتر هیچ شخص ثالثی 

نمی توانست در مورد مالکیت او حقی داشته باشد.
گری نویل: می گویی توز 12 بازی در لیگ قهرمانان به میدان 
رفته در حالی که فقط در چهار بازی از ابتدا در زمین بود. او یکی 
از بهترین هم تیمی هایی که داشــته ام محسوب می شود پس 
استعداد او را زیر ســؤال نمی برم. اما عددهایی که به آن اشاره 
می کنی با اینکه از لحاظ آماری درست است اما بیشتر به خاطر 
تعویضی بودن آنچنان عقالنی نیست. او در فصل دوم کمتر از 50 
درصد بازی ها توسط سرالکس به عنوان بازیکن اصلی انتخاب 

می شد و به عنوان ذخیره به زمین آمدن خیلی متفاوت است.

کیا جورابچیان: گری تو دائماً ســال اول توز را با سال دوم 
مقایسه می کنی در حالی که تقریباً در هیچ بازی در سال اول 
به میدان نرفتی پس از کجا می دانی که شــرایط چگونه بوده 
اســت؟ و همچنین در مورد اینکه چه کسانی در گوش توز 

می خواندند جواب درستی ندادی؟
گری نویل: اینکه می گویی چون در سال نخست حضور توز 
من به میدان نمی رفتم صالحیت صحبت در این مورد را ندارم 
باید بگویم هر روز در باشگاه و در زمین تمرین حضور داشتم 
و در هر بازی در رختکن حضور داشــتم و شــرایط را بهتر از 
حتی زمانی که باز می کردم از نزدیک می دیدم. پس می توانم 
در مورد توز نظر بدهم. در مورد کســانی هم که در گوش او 
می خواندند مسلماً افراد شرکتی که او را در مالکیت داشتند. 
او تحت مالکیت باشــگاه نبود پس مســلماً شرکت شما با او 
صحبت می کرد. و زمانی که سیتی نخستین بار عالقه خود را 
برای خرید او ابراز کرد، توز هنوز برای یونایتد بازی می کرد و 

تو در گوشش در مورد آن به او خبر دادی!
کیا جورابچیان: وقتی می گویم صحبت هایت را بدون تحقیق 
بیان می کنی به خاطر همین است. اگر قبل از آن صحبت ها به 
من زنگ زده بودی به تو می گفتم که زمانی که توز با یونایتد 
قرارداد قرضی دو ساله بسته بود تحت مالکیت شرکت ثالثی 
نبود. اما اگر یونایتد قــرارداد او را دائم نمی کرد پس از آن به 
شرکت ثالث منتقل می شد. ضمن اینکه من در گوش او هیچ 
چیز نخواندم چون ســیتی تا پس از پایــان قرارداد قرضی او 
با یونایتد به وی عالقه مند نبود و یونایتد همیشــه برای توز 

ارجحیت داشت.

دروازه بان ملی پوش باشــگاه پرسپولیس، در استوری خود 
با دیدی طنز به امکان شــروع مجدد لیگ برتر باشگاه های 
کشــور پرداخته است.علیرضا بیرانوند در استوری خود که 
در حاشیه تمرینات پرسپولیس گرفته شده و او را خوابیده 
با توپی که به عنوان بالشــت زیر سرش قرار گرفته نشان 
می دهد، نوشته: »لیگ شروع شد منو بیدار کنید« متنی که 
نشان می دهد مانند بسیاری از فوتبال دوستان، بیرانوند نیز از 
بحث ها درباره شروع شدن یا نشدن لیگ خسته شده است!

بازیکن سابق باشگاه استقالل در استوری اینستاگرامی خود به 
مشاور وزارت ورزش اخطار داد. محمد نوری در استوری خود 
نوشته: »هواداران استقالل من را می شناسند و می دانند برای 
حفظ منافع باشــگاه با هیچ احدی تعارف ندارم. این نخستین 
و آخرین تذکر به آقای پرسپولیســی اســت که در وزارتخانه 
نشسته و به عنوان مشــاور در امور استقالل دخالت می کند. 
اگر این رویه ادامه داشــته باشه در استوری اسم شما را اعالم 

می کنم«.

محمد نوریعلیرضا بیرانوند
حساب رسمی اینستاگرامی رقابت های جام جهانی زیر 
نظــر فیفا، یاد و خاطره گل زیبای ریکاردو کوآرشــما 
ســتاره تیم ملی پرتغال در دیدار با ایران را زنده کرده 
اســت. این گل کــه در جام جهانــی 2018 در دیدار 
جذاب ایران و پرتغال توسط کوارشما به ثمر رسید، در 
این پست اینستاگرامی با عنوان »لحظه ای جادویی در 
تاریخ جام جهانی« و »هنر کات دادن به توپ با ضربه 

بیرون پا« لقب گرفته است.

اســطوره تیم ملی ایتالیا و باشــگاه یوونتوس، در پســت 
اینستاگرامی اش، هواداران پر تعداد خود را نگران کرد. گویا 
الساندرو دل پیرو به خاطر مشکل سنگ کلیه در بیمارستان 
بســتری و تحت عمل جراحی قرار گرفته است. او در پست 
خود با انتشار عکسی از خود که به نظر با روحیه می رسد و 
مشخص است که شرایطش پس ازعمل رو به بهبودی است 
نوشــته: »باور نمی کنم که چیزی به کوچکی سه میلیمتر 

بتواند آدم را این قدر اذیت کند«.

الساندرو دل پیروجام جهانی

شمارش معکوس برای استارت لیگ برتری ها

کدام تیم چراغ تمرینات را روشن می کند؟
مناظره مدیر برنامه ایرانی ستاره آرژانتینی و گری نویل

کیا جورابچیان: من چیزی در گوش »توز« نخواندم!

ضد  حمله

طاهرزاده: یحیی داغونم کرد
ورزش: ادموند بزیک و بهنام طاهرزاده که هر دو در بازی خداحافظی 
پیوس مقابل اســتقالل گل زدند دو سرنوشت تقریباً متفاوت داشتند. 
بهنام طاهرزاده خیلی زود از پرسپولیس رفت و لژیونر شد. حرف های او 

را با هم مرور می کنیم.
خب بعضی از بازیکنان ســاک احمدرضا عابــدزاده را می آوردند و ◊

کفشش را واکس می زدند اما من این کارها را که نمی کردم.
اگر افشین پیروانی یا یحیی گل محمدی را دریبل می کردم اوضاع ◊

خطرناک می شد. بارها وقتی دریبل می زدم این صدا را می شنیدم که 
یحیی )گل محمدی( بزنش! مجتبی محرمی هم خوشــگل می زد. اما 
یحیی گل محمدی و محمودکلهر که االن هر دو از دوســتانم هستند 

هم بد می زدند. یحیی طوری مرا زد که یکماه نتوانستم تمرین کنم.
من با جوان هایی مثل مهدوی کیا، امامی فر، ترابیان، نیما نکیسا، علی ◊

کریمی رفیق بودم. من و علی کریمی با هم می رفتیم کرج.
من بیشتر از همه با عابدزاده به مشکل خورده بودم. در حال تمرین ◊

بودیم عابدزاده به من گفت بهنام برو کفش های من را از اتاق بیاور. من 
گفتم آقا ایرج تدارک تیم هســت مــن دارم تمرین می کنم. دیدم که 
افشــین پیروانی آمده به او می گوید این بچه پررو شده و با هم شروع 

کردند به زدن این حرف ها و بعدهم که نابودم کردند.

میلیچ مصاحبه هایش را تکذیب کرد
ورزش: باشگاه اســتقالل چند روز پیش عنوان کرد که بخش عمده 
مطالبات میلیچ را به حساب این بازیکن واریز کرده است در حالی که 
روز گذشــته مصاحبه ای از قول او منتشر شد که پولی نگرفته است. 
هروویه میلیچ در واکنش به درج مصاحبه هایی از او در برخی رسانه ها به 
رسانه رسمی باشگاه استقالل گفت: آخرین مصاحبه ای که با رسانه های 
ایران داشــتم به دو یا سه هفته پیش باز می گردد و پس از آن با هیچ 
رســانه ای در ایران مصاحبه نکرده ام. این در حالی اســت که در 10 
روز گذشته حدود پنج مصاحبه از خودم در رسانه های ایران خوانده ام. 
تنها گفت وگوی من در این روزها با رسانه رسمی باشگاه بوده و انتشار 

مصاحبه از من در برخی رسانه ها کاری غیر اخالقی است.

7 میلیارد تومان در خزانه باشگاه پرسپولیس
ورزش: عضو هیئت مدیره پرسپولیس تأیید کرد که چک اول کارگزار 
در اختیار باشگاه قرار گرفته است. پرسپولیس تا پایان قرارداد 35-30 
میلیارد درآمد خواهد داشت و از این طریق می تواند بخشی از مشکالت 
خود را حل کند. طبق قرار قبلی، باشــگاه باید قســط اول را روز 24 
اردیبهشت می گرفت اما حاال با تأخیری پنج روزه این مبلغ به حساب 

سرخ ها واریز شده است.
علی رغبتی عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تأیید کرد که چک 7 
میلیاردی به دست مدیران این باشگاه رسیده اما با توجه به اینکه حساب 
باشگاه مخصوص خزانه است، 24 ساعت دیرتر در حساب می نشیند. او 

با قطعیت اعالم کرد که این چک برگشت نخواهد خورد.

 کی روش: به ایران بر می گردم
ورزش: کی روش در جدیدترین مصاحبه خود گفت: دوســت دارم به 
ایران بیایم. پس از کرونا حتماً می آیم و چند روزی هم می مانم. دوستان 
زیادی در ایران دارم که قطعاً آن ها را در این سفر خواهم دید. بعد از به 
سرانجام رسیدن پرونده ام بهترین زمان برای سفر خواهد بود. واقعاً دلم 
برای ایران تنگ شده و دوست دارم دوباره به آنجا برگردم. وی افزود: من 
هیچ وقت نمی توانم بازیکنانم را فراموش کنم. در سال هایی که در تیم 
ملی حضور داشتم، آن ها با دل و جان بازی کردند. بازیکنان من همیشه 

شایسته بهترین ها بودند و هستند
    

 اعتراف صالحی امیری 
در مورد تغییر سرمربی تیم امید 

ورزش: رضــا صالحی امیری رئیس کمیته ملــی المپیک درباره عدم 
راهیابی تیم فوتبال امید به المپیک توضیح داد: واقعیت این است که 
تیم امید با سه چالش مواجه بود، اول تغییر مستمر سرمربی که تصمیم 
اشــتباهی بود و باید تصمیم صحیحی در فدراســیون گرفته می شد. 
مسئله بعد همکاری نکردن باشگاه ها بود و شاید یک شب پیش از اعزام، 
بازیکنان خود را در اختیار تیم قرار می دادند و مســئله ســوم آمادگی 
رقباست که از چند ســال قبل خودشان را برای حضور در این رویداد 

آماده کرده بودند.

غرامت 28 میلیاردی به استراماچونی
ورزش: قرارداد اســتراماچونی با آبی ها ســالی 750 هزار یورو بود که 
روی هم برای دو فصل 1.5 میلیون یورو می شــد. استقاللی ها رقمی 
حدود 450 هزار یورو به این مربی پرداخت کرده اند و برای همین فصل 
جــاری باید رقمی نزدیک به 300 هــزار یورو به او پرداخت کنند. اگر 
استراماچونی فصل بعد به باشگاهی ملحق شود که هیچ اگرنه در صورت 
بیکاری و در خانه ماندن استقالل باید 750 هزار یورو دیگر به این مربی 
پرداخت کند. در حال حاضر استراماچونی با شکایت به فیفا درخواست 
غرامت یک میلیون و 400هزار یورویی کرده اســت و باشگاه استقالل 

ملزم به پرداخت آن است.
طبق قانون فیفا اوپس از اینکه ســه ماه پولی نگرفته بود می  توانست 
قراردادش را فســخ کند اما باشگاه استقالل بر این اعتقاد است که در 
زمان سفر این سرمربی به ایتالیا از آخرین پرداختی باشگاه به او کمتر 
از سه ماه می گذشــت و جدایی اش غیرقانونی بوده است. در حالی که 
مشخص نیست استراماچونی یا استقالل می  توانند در این پرونده برنده 
باشند اما با توجه به قیمت یورو 18 هزار و 900 تومانی که در بازار خرید 
و فروش می  شد با توجه به غرامتی که استراماچونی طلب کرده باشگاه 

استقالل باید 28 میلیارد تومان به این سرمربی بدهد.

عمران زاده و پیشنهاد تبانی در دربی    
آی اسپورت: هــر وقت صحبت از فســاد در فوتبال می شود ابعاد 
تازه ای از این ماجرا رو می شــود. حنیف عمران زاده افشا می کند 
که قبل از یکی از دربی ها بود که یکی از دوســتان قدیم یک کیف 
مشــکی از صندوق عقب کنار من گذاشــتند. دقیقاً یادم است در 
اتوبــان یادگار امام تهران بودیم که فردی که پشــت فرمان بود به 
من گفت: ما یک سایت شرط  بندی داریم که نوع فعالیتش را کامل 
توضیح داد. او گفت این هفته دربی است و اگر با ما همکاری کنی 
من پول زیادی به شما می دهم! چیز زیادی هم از شما نمی خواهم، 
او گفــت یا پنالتی بده، یا گل به خودی بزن یا اخراج شــو! به من 
گفــت آن کیف را باز کن، همین االن یک میلیارد تومان را بردار و 
یک میلیارد دیگر را هم بعد از بازی پرداخت می کنیم. این موضوع 

حدود سال 94 اتفاق افتاد.

منهای فوتبال

در مراسم افتتاح موزه ملی ورزش انجام شد
رونمایی از وصیت نامه تختی برای نخستین بار 

ورزش: مراسم افتتاح موزه ملی ورزش دیروز با حضور مسعود سلطانی فر 
وزیر ورزش و سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در محل 

این کمیته برگزار شد.
این مراســم در حالی برگزار شــد که به دلیل استعفای حسن رنگرز، 
مدیریت موزه در وضعیت بالتکلیف به ســر می برد و هنوز در مورد آن 
تصمیم گیری نشده است. در این مراسم برای نخستین بار از وصیت نامه 
جهان پهلوان غالمرضا تختی که توسط بابک تختی فرزند او به صورت 
امانی به موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک اهدا شده رونمایی شد. 

پیش از این هم برخی از مدال ها، یادبودها و اقالم دوران ورزشی جهان 
پهلوان تختی به موزه ورزش اهدا شده بود.

3 والیبالیست با سپاهان تمدید کردند
ورزش: تیم والیبال سپاهان قرارداد سه بازیکن دیگر را برای حضور فصل 
جدید تمدید کرد.  پس از اینکه باشگاه سپاهان برای حضور در لیگ برتر 
99 تصمیم به ادامه همکاری با رحمان محمدی راد گرفت و در نخستین 
گام قرارداد علیرضا مباشــری را تمدید کرد، سه والیبالیست دیگر هم 

قرارداد خود را با طالیی پوشان تمدید کردند.
فرزاد مالبهرامی، سعید جواهری توانا و محمود رسولی که فصل پیش 
نیز در تیم والیبال سپاهان بازی می کردند، برای ادامه همکاری با باشگاه 
سپاهان به توافق رســیدند و قراردادهای خود را برای یک فصل دیگر 
امضا کردند. این روزها بازار نقل و انتقاالت لیگ برتر والیبال داغ شده و 
تیم هایی همچون شهداب یزد، شهرداری ارومیه و سپاهان از سایر تیم ها 

فعال تر به نظر می آیند.

شهرداری گرگان تیمداری می کند
ورزش: مدیرفنی تیم بسکتبال شهرداری گرگان گفت: با توجه به عشق 
و عالقه ای که مردم گرگان به رشته بسکتبال دارند برای فصل آینده هم 
در لیگ بســکتبال حضور پیدا خواهیم کرد. اسداهلل کبیر در خصوص 
اینکه اعتراض مسئوالن باشگاه شهرداری گرگان به کجا انجامید اظهار 
کرد: فعالً که منتظر پاسخ نهایی مسئوالن فدراسیون بسکتبال هستیم، 
البته واقعاً نمی دانم مشــکل چه چیزی است که پس از این همه مدت 

هنوز هم جواب ما را نداده اند.

ملی پوش هندبال: 
نباید اردوهای تیم ملی تعطیل شود

ورزش: جالل کیانی، ملی پوش هندبال در گفت وگو با ایســنا، در مورد 
آغاز اردوهای تیم ملی هندبال برای بازی های آســیایی 2022 گفت: از 
هم اکنون باید برای بازی های آسیایی استارت بزنیم. نباید اردوها تعطیل 
شود. تعطیلی اردوها عادت بدی است که سیستم ورزش کشور ما دارد. 
نمی دانم به خاطر هزینه است یا چیزهای دیگر. سه یا چهار ماه مانده به 
یک مسابقه مهم اردو تشکیل و پس از آن بازی  اردوها تعطیل می شود، 
چیزی که در کشورهای دیگر کمتر شــاهد آن هستیم. این طرز اردو 
سبب می شود بازیکنان فشــار بیشتری را متحمل شوند. تیم هایی در 
مسابقات مهم نتیجه می گیرند که مداوم و پیوسته تمرین داشته باشند. 
کیانی در ادامه در مورد سقف قراردادهای بازیکنان در لیگ برتر هندبال 
گفت: در فصلی که گذشت سقف قراردادها نسبت به یکی دو سال قبل 
بهتر شده بود. نمی گویم خوب اما بد هم نبود و پیشرفت جزئی داشت. 
سقف قراردادها در حال حاضر به 200 میلیون  نمی رسد و امیدوارم که 
در سال آینده با ورود اسپانسرها بتوانیم قراردادهای بهتری را در هندبال 

شاهد باشیم.

مصطفی کارخانه، سرمربی تیم والیبال سایپا شد
ورزش: فصل نقل و انتقاالت لیگ برتر والیبال در حال انجام است و امروز 
باشگاه سایپا با مصطفی کارخانه قرارداد بست تا نارنجی پوشان در فصل 

جدید رقابت های لیگ برتر والیبال با کارخانه به کار خود ادامه دهند.
کارخانه در حالی ســکان هدایت نارنجی پوشان را در دست گرفت که 
فصل گذشته با تیم پرستاره شهرداری ارومیه نتایج خوبی کسب نکرد 
و در اواسط فصل نیز به دلیل بیماری جای خود را به پیمان اکبری داد.

تیم والیبال سایپا در فصل گذشته با هدایت ناصر شهنازی در رده دوم 
جدول رده بندی قرار داشت.

منصوریان: دوست دارم مربی تیم ملی شوم
ورزش: شهربانو منصوریان درباره تعطیلی مسابقات بین المللی ووشو 
عنوان کرد: در شــرایط فعلی و با توجه به انتشار گسترده ویروس کرونا 
در دنیا تعطیلی مســابقات بهترین تصمیم ممکن بود. فقط ای کاش 
در کشــورمان برای ورزشکاران حرفه ای که درآمد ثابتی ندارند، شرایط 
خاصی را در نظر می گرفتند. ای کاش در شرایط فعلی و تا بهبود شرایط 
حداقل جوایز ورزشکاران پرداخت می شد یا مبلغی را برای ورزشکاران 
و مربیانــی که هیچ منبع درآمدی ندارند به عنوان کمک هزینه در نظر 
می گرفتند. دارنده پنج مدال طالی مســابقات جهانی ووشــو در مورد 
تصمیم خود برای آینده ورزشی اش گفت: ورزشکاران ملی دوست دارند 
حتــی تا زمان مرگ نیز فرصت همراهی تیم های ملی خود را داشــته 
باشند. این شرایط تا زمانی با انجام مسابقه برای تیم ملی فراهم است و 
بعد از دوران ورزشی نیز گاهی این فرصت در زمینه مربیگری وجود دارد. 
آرزوی هر ورزشکاری پس از دوران قهرمانی، مربیگری در تیم ملی است 
و من نیز دوست دارم بعد از یک یا دو سال دیگر همراهی تیم ملی، مربی 

تیم ملی بانوان شوم.

مسیر دشوار والیبال ساحلی ایران برای المپیک 
ورزش: مســابقات والیبال ساحلی المپیک توکیو با حضور 48 تیم در 
دو گروه مردان و زنان پیگیری خواهد شد و والیبال ساحلی ایران برای 
حضور در این رقابت ها، مسیر دشواری پیش رو دارد. تاکنون حضور چهار 
تیم از کشــورهای ژاپن به عنوان میزبان، روســیه قهرمان جهان سال 
2019، ایتالیا و لتونی )کســب سهمیه در مسابقات انتخابی چین( در 
مسابقات والیبال ساحلی مردان المپیک توکیو قطعی شده است و دیگر 
تیم ها از جمله تیم ملی والیبال ساحلی ایران برای 20 سهمیه باقی مانده 
در تالش هستند. بر این اساس، مرحله نهایی مسابقات انتخابی قاره ها در 
محدوده زمانی 21 تا 27 ژوئن 2021 )31 خرداد تا 6 تیرماه 1400( در 
پنج قاره جهان برگزار می شود و قهرمان این مسابقات سهمیه المپیک 
توکیو دریافت می کنند. همچنین 15 تیم رنکینگ برتر تورهای جهانی، 

سهمیه حضور در بازی های المپیک توکیو را بدست می آورند.
بر این اساس تیم ها باید حداقل در 12 تور جهانی شرکت کرده باشند 
و اگر تیمی در تورجهانی بیشتری حضور پیدا کرده باشد، 12 توری که 
باالترین امتیاز را کسب کرده باشند، مالک محاسبه فدراسیون جهانی 

برای کسب سهمیه المپیک توکیو خواهد بود.
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

در آستانه روز جهانی قدس
مستند»ایستادهدرحصار«رویآنتنمیرود

مستند سه  سیماوســینما:
قسمتی »ایستاده در حصار« به 
تهیه کنندگی مصطفی مژدهی فر 
در سه قســمت از سه شنبه ۳۰ 
اردیبهشــت ســاعت ۱۰ صبح 
روی آنتن شــبکه پنج ســیما 

می رود. به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، مستند »ایستاده در 
حصار« کاری از گروه سیاسی شبکه پنج سیماست که به مناسبت روز 
جهانی قدس پخش خواهد شد. این مستند در سه قسمت با محورهای 
کودک کشی رژیم صهیونیستی، نسل کشی های تاریخی صهیونیست ها 
در فلسطین و روایت ســال ها زندگی ساکنان غزه در محاصره، پخش 
خواهد شــد. مستند »ایســتاده در حصار« در هر سه قسمت از زبان 
یک راوی نوشته شــده که حرفه اش نویسندگی و مستندسازی است 
و در این مســیر حقایق تکان دهنده ای را درباره زندگی مردم فلسطین 
و جنایات صهیونیســت ها روایت می کند.این مســتند کاری از گروه 
سیاسی شبکه پنج ســیما، به نویسندگی فاطمه رهنماست که از روز 
سه شــنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ساعت ۱۰ صبح به مدت سه روز پخش 

می شود.

»پرگار«پساز»زیرخاکی«
بهشبکهیکمیآید

و  خانوادگــی  فارس:مجموعــه 
سه شــنبه  از  »پــرگار«  ملودرام 

۶خرداد روی آنتن می رود.
ســریال »پــرگار« بــا قصــه ای 
اجتماعی درباره روابط  خانوادگی 
و تعلیم و تربیت فرزندان تولید و 
آماده پخش شده است. شبکه یک 

ســیما پس از پخش سه ســریال طنز پر مخاطب، برای ایجاد تنوع  ژانر 
نمایشی، این بار سریالی ملودرام با قصه ای اجتماعی را آماده پخش کرده 
اســت. ســریال پرگار، قصه ســه خانواده را به طور موازی روایت می کند 
که مقطعی از روزگار سرگذشــت زندگی آن ها با هم  گره خورده اســت و 

خواسته  ناخواسته در زندگی امروز آن ها کنش هایی را ایجاد می کند.
این مجموعه نمایشــی از سه شنبه ۶ خرداد هر شب ساعت ۲۲:۱۵ پخش 

می شود. پنجشنبه ها نیز خالصه هفتگی این سریال روی آنتن می رود.
پیــش از این قــرار بود پرگار در اواخر بهمن ماه پخش شــود که به علت 
برنامه های انتخاباتی شــبکه یک، پخش آن به پس از ماه مبارک رمضان 

موکول شد.
مرجانه گلچیــن، فریبا کوثری، علی عمرانی، بهرنگ علوی، بابک کریمی، 
فریبا جدی کار، الهام طهموری، مریم ســرمدی، ســهیال جــوادی، تیما 
پوررحمانــی، زهره نعیمی و... از جمله بازیگــران این مجموعه تلویزیونی 
هســتند. ســریال »پرگار« به تهیه کنندگی امیر پوررحمانی و کارگردانی 
شــهرام شاه حسینی در ۲۹ قســمت ۴۵ دقیقه ای در گروه فیلم و سریال 

شبکه یک سیما تولید شده است.

قدردانیازتعزیهخوانانسوگواره»شبیهعلی)ع(«
اختتامیــه  مراســم  فــارس:
تعزیه خوانی  نخستین ســوگواره 
»شــبیه علی)ع(« بــا قدردانــی 
ایــن مراســم  از تعزیه خوانــان 
همــراه شــد. مراســم اختتامیه 
تعزیه خوانی  نخستین ســوگواره 
»شــبیه علی)ع(« به همت مرکز 

هنرهای نمایشی حوزه هنری و سپهر سوره هنر، با حضور حجت االسالم 
محمدمهدی عرب انصاری؛ سرپرســت معاونت نظارت و بازرســی امور 
فرهنگی و اجتماعی، محمدمهدی دادمان؛ قائم مقام ســازمان تبلیغات 
اســالمی و محسن مؤمنی شــریف؛ رئیس حوزه هنری برگزار شد. در 
آخرین شــب از سوگواره که به مجلس تعزیه عمر بن عبدود اختصاص 
داشت، از تعزیه خوانان سوگواره »شبیه علی)ع(« قدردانی شد. همچنین 
در جریان برگزاری این ســوگواره از ۶۰ تعزیه خوان پیشکسوت و جوان 
نیز قدردانی صورت گرفت. ســوگواره »شبیه علی)ع(« به دبیری مرشد 
محســن میرزاعلــی از ۲۱ تا ۲7 اردیبهشــت ماه با حضــور جمعی از 
تعزیه خوانان شناخته شــده کشورمان هر شب ساعت ۲۱:۱۵ در سالن 
اندیشــه حوزه هنری برگزار شــد و حدود ۱۵۰هزار مخاطب ایرانی و 

خارجی از طریق فضای مجازی کسب کرد.

من مدیران  سیماوســینما/صباکریمی
تصمیم گیــر دولت هــای مختلــف در حوزه 
فرهنگ را به خوبی شناخته ام و کافی است به 
آن ها این باور را برســانید که نبود یک مسئله  
چندان اتفــاق خاصی هم ایجــاد نمی کند و 
نخستین کار این دوستان کم خرد همیشه این 
بــوده که در گام بعدی آن را حذف می کنند و 
استنادشــان هم این است که دیدید یک سال 
نداشتیم، مگر چه شــد و با جمله هایی شبیه 
این از اصلی ترین مســئولیت های خود شــانه 

خالی می کنند.
ایوب آقاخانی، نویســنده، کارگــردان تئاتر و 
مدرس دانشــگاه در ابتدای ســخنان خود در 
گفت وگو با قدس، با اشاره به اجرای تئاترهای 
آنالیــن کــه این روزهــا باب شــده و میزان 
تأثیرگــذاری و اهمیــت آن ها اظهــار کرد: با 
شناختی که شما و مردم از من دارید، می دانید 
که در هر شــرایطی ســعی می کنم صحنه را 
خالی نکنم و اگر به تئاترآنالین اعتقاد داشتم 
حتمــاً تا به حال کاری کرده بودم. من در این 
دوران در معرض پیشــنهادهای متنوعی قرار 
گرفتم، اما اعتقادی به آن ندارم و باید صادقانه 
بگویم حتی تئاترهای خودم را که فیلم برداری 
می شود تا امکان ارائه آن در قالب فیلم ـ تئاتر 
و حفظ آن به عنوان مدارک شخصی ام فراهم 
باشــد را  هرگز هنگام تماشا آن جان و جنمی 
که از صحنه دریافت می کنم، از این شکل آثار 

دریافت نمی کنم.
وی در ادامه افزود: به همین دلیل اعتقاد دارم 
در بهترین شــکل، تئاترآنالین شــمایل تئاتر 
تصویربرداری شده را پیدا می   کند و در نتیجه 
روح الزم را ندارد. ضمن اینکه مســئله آنالین 
شدن تئاتر و استفاده از امکانات فضای مجازی 
برای مدیریت شرایط کنونی آن قدر کارشناسی 
نشــده، شــتاب زده و پرعجله و  بــه عبارتی 
دم دســتی و  ســطحی به کار گرفته شد که 
قرار هم نبود نتیجه شــگرفی از آن به دســت 
بیایــد. ایــن کار هم مانند بســیاری از تدابیر 
مســئوالن صاحب رأی در حوزه های فرهنگی 
بیشــتر در جهت اینکه اثبات کنند ما برای هر 
اتفاقــی راه حلی داریم، ارائه شــد و واقعاً فاقد 
کارشناســی های الزم و در نتیجه فاقد حصول 

نتیجه  موردنظر بود.
ایــن مدرس دانشــگاه در تکمیــل گفته های 
خود اظهار کرد: اما پرســش اینجاست که آیا 
راه دیگری برای شــرایط امــروز وجود دارد؟ 
صادقانــه باید بگویم که خیــر! در حال حاضر 
راهش همین اســت، اما این شــکل از اجرا و 
برگزاری گرچه ناگزیر است و به دلیل شرایطی 
که با ســرعت عجیبی دامان ما را گرفته است، 
ظاهراً فرصت کارشناســی به مــا نداده، اما به 
هر حال نیاز به کارشناســی دارد. من شرایط 
را درک می کنم، موقعیت را می ســنجم و در 

نتیجه متهــم و محکوم نمی کنم، اما نتیجه ای 
که می بینیم چشــمگیر نیســت و بدی ماجرا 
اینجاســت که گویی در این خصوص، نهادها، 
ارگان ها و مسئوالن متنوع  فرهنگی و تئاتر در 
حال رقابت با یکدیگر هستند و این وضعیت را 

قدری بدتر می کند.
کارگردان نمایــش »رگ« یادآور شــد: تنها 
گونه ای کــه میــان فعالیت های ایــن روزها 
می بینیم که چندان خالی از منطق و سالمت 
تصمیم گیــری و رأی نیســت، این اســت که 
تئاترهای پیشــین که روی صحنــه بودند در 
قالب فیلم ـ تئاترهایی با استانداردهای معقول 
از طریق فضای مجازی در اختیار تماشاگر قرار 
داده می شوند و این امکان را فراهم می کنند تا 
مخاطب به آن دسترسی داشته باشد و امکان 
تماشــای اجراهایی که ندیده یا دیده و از آن 
لذت برده را برایــش فراهم می کنند. این تنها 
تحرک قابل دفاعی اســت کــه در بهره گیری 
از قدرت فضای دیجیتــال و مجازی و قدرت 
رســانه ای آن به چشــم من آمده است و بقیه 
موارد ناسالم، قابل نقد و یا حداقل با سلیقه من 

ناهمگن است.

مدیران فرهنگی از اصلی ترین #
مسئولیت های خود شانه  خالی می کنند

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود در 
پاســخ به این پرســش که با توجــه به اینکه 
شــما اعتقادی به اجرای تئاتر آنالین ندارید، 
به نظر شــما ضرورت برپایی جشــنواره های 
مجازی تئاتر در این شــرایط احساس می شود 
و اساســاً کارکردی دارد یا خیر، گفت: به نظر 

مــن چاره ای وجود ندارد و من کســانی را که 
نمی کنم،  مالمت  می کنند،  برگزار  جشــنواره 
چراکــه می خواهند تئاتــر را از طریق آنالین 
زنــده نگه دارند. آنچه من نقد می کنم شــیوه 
اجراســت و نه فکر برگزاری آن. چرا می گویم 
مالمت نمی کنــم، زیرا من مدیران تصمیم گیر 
دولت هــای مختلــف در حــوزه فرهنگ را به 
خوبی شــناخته ام و کافی اســت به آن ها این 
باور را برســانید که نبود یک مسئله ای چندان 
اتفاق خاصی هم ایجاد نمی کند و نخستین کار 
دوســتان کم خرد همیشه این بوده که در گام 
بعدی آن را حذف می کنند و استنادشــان هم 
به این است که دیدید یک سال نداشتیم، مگر 
چه شد و با جمله هایی شبیه این از اصلی ترین 
مسئولیت های خود شانه خالی می کنند. وقتی 
این اتفاق می افتد مطمئن باشــید اگر من هم 
مســئول باشــم هرگز اجازه نمی دهم به ذهن 
باالدستی خودم که مسئول تصمیم گیری برای 

تمامــی نهادها و حوزه هــا در حیطه فرهنگ 
اســت خطور کند که می تواند بــه حقانیت و 
وجود یک امری دست بزند و به آن ورود کند.
آقاخانی تصریــح کرد: امروز کشــور و دولت 
ما در شــرایط پیچیده ای قرار دارند، منظورم 
پیچیدگی هایی است جدا از آنکه دامن جهان 
را گرفته است. من از پیچیدگی های اقتصادی 
و تحریم های شدید و ناجوانمردانه ای صحبت 
می کنم و مســائلی که با چاشــنی کم تدبیری 
حسابی ما را گرفتار کرده است. در این شرایط 
بهانه جویی برای حذف یکســری اتفاقات مهم 
کار ســختی نیست و من تمایلی ندارم شرایط 
را برای بهانه جویی دوســتان باالدستی آماده 
کنم. اینکه »اگر یک سال تئاتر نداشته باشیم 
چه اتفاقــی می افتد«، مقدمه خیلی از اتفاقات 
بدتری اســت و من چون با تمام وجود این را 
در انواع و اقســام دولت ها و ســمت و سوهای 
فکری و رویکردهای سیاســی دیده ام، همیشه 
این جنــس از کوتاه آمدن هــای ما در نهایت 
به ضررمان تمام شــده و فکر می کنم اگر من 
هم مدیر یــک جای کوچک متصل به نمایش 
بودم یــا نمایش در حوزه وظایف فرهنگی من 
بود، احتماالً به هر قیمتی ســعی می کردم در 
این دوران آن را زنــده نگه  دارم، بنابراین من 
آن هــا را مالمت نکرده و صرفاً شــیوه آن ها را 

نقد می کنم.

متن محصول قرنطینه است#
وی یادآور شــد: بنابراین تدبیری که به ذهن من 
می رسد این است که این سنگر را نه با فعالیت هایی 
در فضای آنالین بلکه با تولید اندیشه و محتوا خالی 

نکنیــم. چرا عزممان را جزم نکنیم در دورانی که 
نمی توانیم مانند گذشته از قابلیت های صحنه یا 
پرده سینما اســتفاده کنیم، زیرساخت های توان 
نویسندگی را ارتقا دهیم؟ چرا متن تولید و ذخیره 
نکنیــم؟ متن که اصالً محصول قرنطینه اســت 
و قرنطینه بهترین شــرایط تولید برای آن است. 
مــا می توانیم وارد فضاهایی شــویم که از طریق 
گفت وگــو، داد و دهش و دیتاهای ســاده ای که 
حتی با یک پیامک هم تأمین می شــود و نیازی 
به گردهمایی ها ندارد، به تولید متن به شکل کالن 
آن فکر کنیم تا این دوران به پایان برسد و وقتی 
از آن عبور کردیــم، انبان پری از متون قابل دفاع 
داشته باشــیم و بگوییم در این فرصت بخشی از 
ضعف نمایش نامه نویسی که همیشه به ما نسبت 

داده اند را رفع کرده ایم.
آقاخانی تصریح کرد: این شــرایط که تمام شــد 
بگوییــم ما ۵۰ نمایش نامه قابــل دفاع داریم که 
می توانند در بیالن تولیدات کالن کشور وارد شوند 
و نسبت درام ایرانی و فرنگی را در صحنه متعادل تر 
کنند و تعداد قابل  اعتنایی نمایش نامه ایرانی در 
مقابل آثار خارجی داشته باشیم، نمایش نامه هایی 
که قابل دفاع باشــند، چهره هــای جدیدی را در 
عرصه ادبیات نمایشی به مخاطب معرفی کنند و 
تاریخ ادبیات نمایشی را برای آیندگان پربارتر کنند. 
دقت کنید ما در دهه ۴۰ و ۵۰ نمایش نامه نویسان 
بزرگی داشتیم که هنوز هم در دانشگاه ها دانشجو 
را به آن ها ارجاع می دهیم و خودمان هم به آن ها 
رجوع می کنیم، اما شما بگویید چهره های برآمده 
از دهه ۶۰ و 7۰، 8۰ و ... چه کسانی هستند؟ آیا 
ابعادشان قابل مقایسه با امثال موردنظر من در دهه 
۴۰ و ۵۰ هست؟ اصالً نیست، چرا این قدر ناگهان 
این پل، حلقه های میانی اش را از دست داد؟ چرا به 

ترمیم این ها فکر نکنیم؟
وی در پایان خاطرنشان کرد: اکنون بهترین 
زمان اســت و به جای اینکــه وقت خودمان 
را با آنالین بازی هدر دهیم، بهتر اســت به 
تولیــد کالن و جدی محتوا فکر کنیم تا پس 
از گذر از این دوران محتوا داشــته باشــیم، 
نه اینکــه ناگهان با یک دلزدگی و دلمردگی 
از تجربیــات نیمــه ای کــه در ایــن دوران 
انجــام دادیم، بــدون اینکه اســتراحتی که 
در ایــن تئاتر رنجور کرده باشــیم، بخواهیم 
با تنی بیمارتــر به ادامه فعالیتمان بپردازیم. 
پیشــنهاد من در حال حاضر عقالنی ترین و 
تنها پیشــنهاد موجود است و تأکید می کنم 
ایــن نظرگاه شــخصی من اســت، اما وقتی 
ســعی می کنــم منتقدانــه و از زاویه هــای 
مختلفــی ایــن نظر را بررســی کنــم، فکر 
نمی کنم به راحتی بتوان پیشــنهاد بهتری را 
جایگزینش کرد و تجربیاتی که در این ماه ها 
انجام شــده خودش مؤید این نکته است که 
ما با رویکردهای شتاب زده  آن گونه که باید 

نمی گیریم. نتیجه 

برش

به  و  است  زمان  بهترین  اکنون 
با  را  خودمان  وقت  اینکه  جای 
بهتر  دهیم،  هدر  بازی  آنالین 
است به تولید کالن و جدی محتوا 

فکر کنیم

محمدرضافرجی،مدیرکلدفترنظارتبرعرضهونمایشفیلمسازمانسینماییوعدهداد

تحول در اکران سینماها پس از کرونا
سیماوسینما:محمدرضا فرجی، مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان 
ســینمایی با برشمردن ویژگی های سامانه بلیت فروشی »سمفا« تأکید کرد: این طرح 
روزآمد است و بر همین اساس می تواند بسیاری از اشکاالت شیوه قدیمی اکران را مرتفع 

کند .
به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، تعیین سامانه مرکز فروش آنالین »سمفا« به 
عنوان مرجع بلیت فروشی در سینما که پس از آغاز به کار سینماها شروع به کار خواهد 
کرد، نشان از برنامه ریزی ها برای ایجاد تحوالتی در زمینه اکران فیلم ها و رفع اشکاالت 

موجود در سیستم قدیمی اکران دارد.
محمدرضا فرجی در توضیح آنچه در جریان راه اندازی »سمفا« 
برای فروش بلیت های ســینما رخ خواهد داد، گفت: یکی از 
مهم ترین نکات در جریان این طرح آن است که بهای بلیت 
سینما همزمان با پرداخت پول از سوی مخاطب قابلیت تقسیم 
دارد، از جمله سهم سینما، سهم فیلم و مالیات بر ارزش افزوده.
در ادامه این ارتباط بی واســطه، موضــوع دیگری که در این 
سامانه طراحی شده، ثبت قراردادهای شرکت پخش با سینما و صدور حواله به صورت 
سیستمی است که در نتیجه آن تغییراتی در وظایف و کارکردهای سنتی شورای صنفی 
نمایش به وجود می آید. فرجی در این زمینه گفت: براســاس نظام نامه جدید اکران که 
ضوابط آن در نرم افزار طراحی شده برای سمفا دیده شده است، می توانیم برخی اشکاالت 
قدیمی را برطرف کنیم تا مشکالت اهالی سینما کمتر شود. از جمله اینکه قراردادهای 

مابین سینماداران و پخش کنندگان به صورت سیستمی ثبت شود و صدور حواله کاغذی 
اکران به کلی حذف می شود. حتی موضوعات اختالفی بین مالکان فیلم و سینماداران 
مثل سانس چرخشی، خود به خود با وجود این سامانه رفع شده است و عمالً بسیاری از 

وظایف شورای صنفی نمایش کمتر می شود.
شکسته شدن انحصار فروش بلیت برخط که پیش از این فقط از سوی یک سامانه صورت 
می گرفت، از دیگر دستاوردهای این طرح است. فرجی توضیحات خود را در این زمینه 
چنین بیان کرد: پیش از این مخاطبان برای خرید بلیت فقط امکان مراجعه به یک سایت 
را داشتند و واضح است که در این شرایط  رقابتی وجود نداشت. بر همین اساس با قرار 
گرفتن چهار فروشــنده برخط، زمینه رقابت به وجود می آید. این رقابت را می توان در 
قراردادهایی که با سینماها بسته می شود و یا امکان خرید مجموعه ای از بلیت ها و مواردی 
از این دست مشاهده کرد که نقض وجود رقابت، امکان مسابقه در خدمات دهی بیشتر  

به مشتری و همچنین افزایش ضریب اشغال صندلی های سینماها را فراهم می آورد.
مدیــرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم، امکانات دیگری را که به واســطه این 
سامانه متوجه مخاطبان سینما می شود چنین برشمرد: امکان تخفیف بلیت ها به ازای 
هر سانس و سالن و فیلم در این طرح، در نظر گرفته شده است. همچنین دیگر شکل 
تخفیف می تواند شامل حال مشتریان وفادار هر سینما، هم محلی های سینما یا هر گروه 
تعریف شود. همچنین مخاطب می تواند صندلی خود را نیز همزمان با خرید انتخاب کند.

فرجی درباره مزایای دیگر این طرح که شاید بیشتر شامل حال سینماداران شود، گفت: 
در صورت تغییر درجه ســینما، بالفاصله قیمت بلیت در ســامانه تغییر می کند و نیاز 

به مکاتبه و موافقت نیست. همچنین امکان قیمت گذاری بلیت براساس صندلی، زمان 
خرید، ســانس و سالن وجود دارد. در عین حال با تغییراتی که در نظام نامه اکران داده 
شده، مخاطبان می توانند برنامه های آینده و به  زودی تمامی سینماها را در سایت های 
فروش بلیت مشــاهده کنند. نکته دیگر درباره »سمفا« اطالعاتی است که در  راستای 
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات رخ می دهد. فرجی گفت: همه شهروندان می توانند 
از امکان برخط مشاهده تعداد بلیت به تفکیک دوره زمانی، استان، شهر، سینما، سالن، 
سانس و نوع تخفیفات نیز استفاده کنند. این کار به برنامه ریزان، فعاالن و منتقدان این 
امکان را می دهد تا اطالعات بیشتر و دقیق تری داشته باشند. مدیرکل دفتر نظارت بر 
عرضه و نمایش فیلم، در پایان از همراهی و همکاری سینماداران  و اهالی سینما با ستاد 

ملی مبارزه با کرونا قدردانی و تشکر کرد.

سینما

ایوبآقاخانیدرگفتوگوباقدس:

سنگر تئاتر را با تولید اندیشه پُر کنیم نه با آنالین  بازی

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

گرافیتی  الکترود  شرکت  تغییرات  آگهی   
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  ایرانیان 
550194 و شناسه ملی 14004297894 

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,01,23
به  تهران  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل   -  :
شهرستان   ، منطقه   - تهران  استان  آدرس 
محله  تهران،  شهر  مرکزی،  بخش  تهران، 
رضا  شهید  خیابان  آباد-اندیشه،  عباس 
 ،2 پالک  پروشات،  کوچه  )زهره(،  شکرآبی 
 34 واحد  چهارم،  طبقه  پروشات،  ساختمان 

کد پستی 1567717763 تغییر یافت .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری تهران )851134(

,ع
99
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0

آذر  نیروی  تجهیز  شرکت  تغییرات  آگهی   
و   12507 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی 

شناسه ملی 10861330855 

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
 1398,07,01 مورخ  العاده  فوق  بطور 
اسماعیل  آقایان   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
به   1530263123 ملی  کد  فرد  جوادی 
سمت بازرس اصلی و عبدا    هلل مددی کد ملی 
البدل  علی  بازرس  سمت  به   1532659938
برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

اداره  قزوین  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
قزوین  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت 

)849309(
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آذر  نیروی  تجهیز  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   12507 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی 

شناسه ملی 10861330855

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,07,02
نشانی  به  سابق  جای  قزوین  از  شرکت  نشانی 
 ، قزوین  شهرستان   ، قزوین  استان  جدید 
 ، دانشگاه  محله  قزوین،  شهر   ، مرکزی  بخش 
بلوار سعادت ، کوچه سوسن ، پالک 21 ، طبقه 

دوم کدپستی 3415766856 انتقال یافت. 
اداره  قزوین  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
قزوین  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت 

)849325(
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه 
ثبتی شهرستان فردوس

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
آقای غالمرضا قائم مقامی فرزند محمد، به صورت ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی ، به مساحت 1874/27 متر 
مربع ، باقیمانده پالک 3365 فرعی از 1ـ اصلی بخش یک فردوس از خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای 

محمد قائم مقامیـ  مکان وقوع ملک شهرستان فردوسـ  اراضی بلدهـ  شهرک انصار  
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  
ــود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت   ــر می ش به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش
به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت فردوس ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  
,مبادرت به تقدیم دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس 
تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی 
در مهلت مقرر قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره 
ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست . آ-9900669
تاریخ انتشار نوبت اول:   15/ 1399/02   تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/02/30

محمود جهانی مهر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بهار 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139860326007001457 مورخه 1398/12/14 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمي مستقر درواحد ثبتي حوزه ثبت ملک بهار تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فریبا پناهی فرزند ابراهیم  به شماره شناسنامه 711 صادره ازبهاردراعیانی 
ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی ونانوایی احداثی در آن به مساحت 200/11مترمربع پالک 11019 
فرعی 1076 فرعی از139 اصلی واقع بهاربخش چهارهمدان خریداری با قولنامه عادی ازفرامرز مبصری 
افشار نیا محرز گردیده است . لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم  وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
ــند مالکیت صادرخواهد شد.)م الف20(آ-9900662 مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/2/15     تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/2/30

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بهار - هادی یونسی عطوف
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بهار 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی  و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139860326007001460 مورخه 1398/12/14 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمي مستقر درواحد ثبتي حوزه ثبت ملک بهار تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید امیر حسینی اخگر فرزند سید عیسی به شماره شناسنامه 13047 
صادره ازبهاردراعیانی سه دانگ  مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان ودکاکین به مساحت 54/62مترمربع 
پالک 7276 فرعی از 1108فرعی از139 اصلی واقع بهاربخش چهارهمدان خریداری ازمالک رسمی آقای 
سید عیسی  حسینی اخگر محرز گردیده است . لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم  وپس ازاخذ رسید، ظرف 
ــلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در  مدت یک ماه ازتاریخ تس
ــند مالکیت صادرخواهد شد.)م الف 57( صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س

آ-9900663
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/2/15

 تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/2/30
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بهار - هادی یونسی عطوف

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع  در بخش6 یزد-  تفت  و توابع
5130 - اصلی – خانم فاطمه جواهری تفتی  ششدانگ خانه بطور مفروز  قسمتی از پالک ثبتی  برابر 
به  مساحت 255/15 متر مربع  برابر رای  شماره 139860321006003029 مورخ 1398/11/26 واقع 

در کوی چرخاب تفت خریداری عادی ازعلی ضیائی مالک رسمی   
ــبت به  ــخاص نس ــود درصورتیکه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش
ــند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو  ــند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش صدورس
ــید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،  ــلیم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به این اداره تس

دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
ــند مالکیت صادر  ــدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقضای مدت مذکوروع ــی اس بدیه

خواهد شد.آ-9900659
امیر حسین جعفری ندوشن

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت 
تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1399/02/15

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1399/02/30
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