
افولسرمایهداری
حسن عابدینی، تحلیلگر مسائل سیاسی، 
در جدیدترین پســت منتشر شده خود 
در توییتــر به ناکارآمــدی دولت آمریکا 
در مقابــل تظاهرات ضد نظام سیاســی 
مردمی و شــیوع ویروس کرونا در آمریکا 
اشاره کرد. این تحلیلگر مسائل سیاسی 
در توییتر نوشــت: »کرونــا، ناکارآمدی 
حکمرانی آمریکا را به نمایش گذاشــت، اما تظاهــرات عدالت خواهی، نظام 
سیاســی و اجتماعی را به چالش کشید. کرونا آمریکا را دچار بحران هویت 
و اعتراضات، گرفتار بحران مشــروعیت کرد. ناقوس افول نظام سرمایه ساالر 

به گوش می رسد، آیا پایان تاریخ فوکویاما با سرکوب محقق می شود؟«

استقبالازورودسپاهبهصنعتخودروسازی
چنــدی پیش ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی اعالم کرد به طور رسمی قصد 
ورود به عرصه خودروسازی کشور را داشته 
و می خواهــد تجربیات متخصصان حوزه 
هوا و فضا را در اختیار خودروسازان کشور 
قرار دهد. کاربران فضای مجازی هم با داغ 
کردن هشتگ #سپاه از این اقدام حمایت 
کردند. کاربری در این باره نوشته است: »به اینکه مسئوالن دولتی چقدر کم کاری 
کردن که سپاه برای حل قضیه ورود کرده کاری ندارم، اما امیدوارم واقعاً بتونه 
تغییر مثبتی ایجاد کنه، کما اینکه تو هرجایی ورود کرده گل کاشــته«. کاربر 
دیگری هم نوشــته است: »باید این موضوع ورود سپاه به خودروسازی مطالبه 
عموم مردم ایران بشه و برای انجام کار قوی بشه وگرنه با هجمه ضدفرهنگی 

دشمنان بیرونی و درونی بهترین تولیدات هم باعث نارضایتی خواهد شد«.

نخستینگامبرایاصالحاتمجلس
ســید امیرحســین قاضی زاده هاشمی، 
نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی 
توییتــری اش  در جدیدتریــن پســت 
خواستار تغییر در آیین نامه مجلس شد و 
نخستین گام برای این اصالحات را طرح 
شفاف سازی آرای نمایندگان خانه ملت 
دانست. نایب رئیس اول مجلس شورای 
اســالمی در حساب توییتری خود نوشــت: »اگر آرا شفاف بود شاید نتیجه  
اعتبارنامه ها متفاوت می بود. شفاف کردن آرا اولین قدم برای اصالح مجلس و 

اجرای بند ۱۳ سیاست های کلی انتخابات است«.

اینمرد»محمودموسوی«نیست
اســماعیلی،  روز گذشــته غالمحسین 
ســخنگوی قوه قضائیــه از صدور حکم 
اعدام برای »سید محمود موسوی مجد« 
جاســوس ســیا و موســاد که اطالعات 
محل های تردد و استقرار سپهبد سلیمانی 
را در اختیار دشــمن قرار داده بود، خبر 
داد. پس از انتشــار این خبر، تصویری از 
یکی از رزمندگان حشدالشعبی و از نیرو های مخصوص دفتر شهید ابومهدی 
المهندس در فضای مجازی به عنوان تصویر این جاسوس دستگیرشده منتشر 
شد. این در حالی بود که تصویر منتشر شده متعلق به رزمنده ای با نام »کرار« 

بود که یکی از رزمندگان خوب حشدالشعبی به شمار می رود. 

روایت اول
پرستیوی،العالموآیفیلم

درآستانهتعطیلی
محمدتربتزادهشبکه های برون مرزی صداوسیما یکی 
پس از دیگری از دسترس خارج می شوند. همین چند روز 
پیش بود که خبر قطع شــبکه »الکوثر« به دلیل انباشت 
بدهی در فضای مجازی سروصدا به راه انداخت. کاربران، 
مسئوالن را مقصر اصلی قطع این شبکه می دانستند و از 
آن ها می خواستند هرچه سریع تر نسبت به برقراری مجدد 
آن اقدام کنند. پس از این ماجرا اما شــبکه سحر اردو در 
منطقه شبه قاره هم از دسترس خارج شد. این پایان کار 
نبود و مسئوالن روز گذشته اعالم کردند رادیو دری ایران 

در افغانستان هم قطع شده است. 
بر اساس گفته های مسئوالن مرتبط، رله های رادیو دری 
کشورمان که در افغانستان پخش می شد، قطع شده و علت 
آن هم انباشت بدهی است که به ایستگاه های پخش رله 
داشته ایم. از قرار معلوم مدت زیادی است که درخواست 
پرداخت و اخطار قطع به مسئوالن رسیده بوده اما به دلیل 
اینکه بودجه ای برای پرداخت وجود نداشــته، رادیو دری 
پس از حدود ۴۰ سال فعالیت در کابل و برخی ایالت های 

دیگر افغانستان قطع شده است.
ســابقه رادیو دری برمی گردد به حدود ۴۰ سال پیش. به 
همین خاطر یکی از پرمخاطب ترین شبکه های رادیویی 
در افغانســتان به شمار می آید که در زمینه های مختلف 

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فعالیت می کند. 
مســئوالن می گویند به دلیل کمبود شبکه های رادیویی 
قدرتمند در افغانستان، بسیاری از اهالی این کشور طرفدار 
پروپاقرص رادیو دری بودند که این روزها از دسترس خارج 

شده است. 
»پیمان جبلی« معاون برون مرزی صداوسیما دراین باره 
گفته اســت: »از دست دادن این رادیو و موج اف ام آن که 
مهم ترین بستر پخش بوده، یک ضربه بزرگ به تبلیغات 
بین المللی کشور ما می زند. به خصوص کشور افغانستان 
که از مهم ترین حوزه های همسایگی ما محسوب می شود 
و مسائل متعدد فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و... 
ضرورت کار در افغانســتان را برای ما دوچندان می کند و 
از دست دادن این رادیو یعنی یک اتفاق بسیار بد که پس 
از قطع شــبکه الکوثر در منطقه عربی و شبکه سحر اردو 
در منطقه شبه قاره، سومین ضربه کاری بر بنیه تبلیغات 

جمهوری اسالمی در خارج از کشور است«.
این اما پایان مشکالت صداوسیمای برون مرزی نیست و 
براساس گفته کارشناسان، در روزها یا درنهایت هفته های 
آینده، پرمخاطب ترین شــبکه های برون مرزی ما یعنی 
پرس تی وی و آی فیلم انگلیســی و عربی هم از دسترس 
خارج خواهند شــد و تمام این موارد برمی گردد به عدم 

تخصیص بودجه و اعتبار ارزی به این شبکه ها. 
مسئوالن شبکه های برون مرزی، تقصیرات را می اندازند 
به گردن مسئوالن تأمین ارز و بودجه صداوسیما و حتی 
احتمال عمدی بودن این ماجــرا را هم مطرح می کنند. 
معاون بروز مرزی صداوســیما در این باره می گوید: »من 
متأســفم که ظاهراً در کشور مســئوالن و نهاد هایی که 
مسئول تأمین بودجه صداوسیما و به ویژه مسئول تأمین 
ارزی صداوســیما هســتند، یا متوجه فجایعی که اتفاق 
می افتد، نیستند یا برایشان اهمیت ندارد. ما فکر می کردیم 
پس از عملی شــدن قطع شــبکه الکوثر، توجهی به این 
مشکل شود، اما متأسفانه مسئوالن تا کنون هیچ توجهی 

نداشته اند و آن شــبهه ای که در ذهن ما بود که چه بسا 
این بی توجهی تعمدی باشد و شائبه اینکه اهداف دیگری 
در نظر هست که با قطع شبکه های بین المللی بر سازمان 
صداوسیما فشار وارد شــود، روز به روز در حال پررنگ تر 

شدن است«.
از آن طرف اما مسئوالن هم توپ را می اندازند در زمین خود 
صداوسیمایی ها. مثالً رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه 
ســازمان برنامه و بودجه می گوید ارز موجود در صندوق 
توسعه ملی ین ژاپن یا یوان چین و روپیه هند یا امثال آن 

است، اما صدا و سیما مثالً دالر و یا یورو می خواهد! 
معاون برون مرزی صداوسیما درباره این موضوع هم گفته 
است: »خیر. باوجود پیگیری های بسیار جدی که سازمان 
صداوســیما برای دریافت سهمیه ارزی خود در طول این 
پنج ماه اخیر انجام داده، متأســفانه حتی یک دالر، یک 
یورو، یک درهم، یک دینار و... ارز بابت آن سهمیه و بابت 
گردش کاری که تمام مراحل قانونی آن هم انجام شده، به 

صداوسیما داده نشده است«.
درحال حاضر کمپینی هم در فضــای مجازی راه افتاده 
که از مســئوالن درخواست می کند جلو قطع آی فیلم و 
پرس تی وی را در روزهای آینده بگیرند و مقدمات بازگشت 
شــبکه های قطع شــده را هم فراهم کنند. مسئوالن اما 
هنوز پاسخ روشــنی به درخواست کاربران و حاشیه های 
قطع شبکه های بین المللی صداوســیما نشان نداده اند و 
باید منتظر بمانیم تا ببینیم واکنششان به باال گرفتن موج 

انتقادها دراین باره چیست.

روایت دوم
ایرانیهامنراتشویقمیکردند

هرچنــد مدت زیادی از ماجرای غرق شــدن چند تبعه 
افغانستان در آ ب های کشــورمان می گذرد اما این ماجرا 
همچنان یکی از ســوژه های داغ فضای مجازی به حساب 
می آید. به خصوص پس از بــاال گرفتن تب اعتراض های 
مردمی علیه نژادپرستی در آمریکا، بسیاری از شبکه های 
آن طرف آبی و فعاالن مجازی وابســته بــه جریان های 
سیاســی خارجی، شروع به مقایســه تبعیض نژادی در 
آمریکا، با تبعیض نژادی علیه افغانستانی ها در ایران کردند.

در میان تمام واکنش های جورواجور درباره این ماجرا اما 
چند روزی است که مصاحبه یک بازیگر افغانستانی که در 
سینمای ایران مشغول به کار است، سوژه فضای مجازی 

شده است. 
فرشته حسینی، بازیگر افغانستانی االصل که در سینمای 
ایران در حال تبدیل شــدن به یک ســتاره اســت، در 
گفت وگویی با تلویزیون طلوع افغانســتان از رفتار جامعه 
هنــری ایران با خــود تعریف و تمجید کــرد. او در این 
گفت وگو عنوان کرده »در عالم هنر در ایران یک روز یادم 

نمی آید که تحقیر شده باشم«.
فرشته حسینی در این مصاحبه، در برابر سؤال شیطنت آمیز 
مجری تلویزیون طلوع که از او درباره تجربه اش از تحقیر 
شدن در ایران پرسید، گفت: »شاید باورتان نشود در زمانی 
که در فیلم سینمایی کار می کردم هموطنان افغانستانی 
مرا به دلیل اینکه یک دختر هستم تحقیر می کردند، اما از 
زمانی که در ایران فعالیت هنری دارم یک روز هم تحقیر 
نشدم. کارگردان ها و بازیگران ایرانی مرا تشویق می کردند«.

البته حســینی این را هم گفت که در ایران سختی هم 
کشیده و گاهی تحقیر هم شده است.

این پاسخ فرشته حسینی به مجری تلویزیون افغانستان 

به مذاق ایرانیان بسیار خوش آمده و کاربران زیادی ویدئو 
حرف های او را منتشر و از او قدردانی کردند.

صحبت های فرشته حســینی به این خاطر مورد توجه 
کاربــران قرار گرفتــه که در روزهــای اخیر هجمه های 
زیادی به نوع برخورد ایرانیان با شــهروندان افغانستان در 
فضای مجازی وارد شــده است. خیلی ها حاال می گویند 
صحبت های فرشته حسینی کامالً واقع گرایانه بوده. خانم 
بازیگــر در مقابل آنکه اعتراف می کند مورد لطف قشــر 
وســیعی از ایرانیان قرار گرفته، همزمان توسط گروه های 

خاصی هم تحقیر شده است.
درحال حاضر تعریف و تمجید ها از فرشته حسینی بابت 
مصاحبه اخیرش، به سایر جبهه گیری ها می چربد. کاربری 
نوشته است: »صحبت های فرشته حسینی صرفاً پاسخی به 
مجری رند این برنامه نیست. پاسخی به تمام تفرقه افکنان 
میان این دو ملت است. پاسخی به نماینده تازه به صندلی 
رسیده افغانستان و گماشته  آمریکاست. نماینده ای که در 
سخنرانی های ابتدایی، فارسی را با لهجه  تهرانی صحبت 

می کرد«!
بســیاری از فعــاالن توییتــری هم موضع حســینی را 
»روشنگرانه« ارزیابی کرده اند. یکی از افرادی که حرف های 
او را تأیید کرده، نوشته است: »چرا وقتی افراد شناخته شده 
ایرانی و افغانستانی بر دوستی دو  ملت تأکید دارند، گروهی 
بر طبل نفاق و دشــمنی دو  ملت می کوبند به خصوص از 

لندن و بی بی سی«.
از آن طرف امــا برخی از بدبین های مجازی هم معتقدند 
حرف های او ظاهری بــود، چرا که در ایران کار و زندگی 
می کند. کاربری نوشته است: »مجری نه لوس بود و نه از 
خود راضی. توقع دارید فرشته حسینی از ایران و برخورد 
ایرانی ها بد بگه؟! درحالی که در این کشور داره تبدیل به 

یک سوپراستار می شه«.
کاربر دیگری هم نوشته است: »ما منکر برخورد خوبی که 
با بخش بزرگی از افغانستانی های تحصیلکرده و هنرمند 
صورت می گیره نیستیم، بحث بر سر نگاه بخش خاصی 
از جامعه به قشر ضعیف تری از افغانستانی هاست که اغلب 

همراه با توهین و تحقیره«.
یکی دیگر از منتقدان صحبت های فرشــته حسینی هم 
نوشته است: »بله، وقتی یک هنرمند یا یک دانشمند ایرانی 
هم به غرب سفر می کنه مورد استقبال قرار می گیره، اما 
کافیه به عنوان کارگر مهاجر یا فردی جویای کار به غرب 
و اروپا مهاجرت کنید تا بفهمید نژادپرستی و تحقیر یعنی 
چه. ماجرای فرشته حسینی هم همین است. او از دیدگاه 

خودش به ماجرا نگاه می کند«.
هرچند بخشی از این انتقادها منصفانه است اما باید این را 
هم در نظر گرفت که فرشته حسینی پیشتر گفت وگو های 
انتقادی درباره نحوه برخورد با برخی از مهاجران افغانستانی 
داشته، اما او در گفت وگو با شبکه طلوع هم شرایط سخت 

این مهاجران را رد نکرد. 
مصاحبه فرشته حسینی در میان کاربران افغانستانی هم 
ســروصدای زیادی به راه انداخته است. در میان انبوهی 
از پســت ها و توییت های منتشر شده در این زمینه، هم 
محتوای انتقادی به چشم می خورد هم تعریف و تمجید 
از خانــم بازیگر. بــا این حال موضع گیــری واقع بینانه و 
صحبت های بدون روتوش فرشته حسینی در شبکه طلوع، 
عالوه بر زیرســؤال بردن ادعای شبکه های آن طرف آبی، 
واقعیت را از زبان یک مهاجر افغانســتانی روشن کرده و 
به حواشی این روزهای فضای مجازی درباره بدرفتاری با 

شهروندان افغانستان پایان داده است.

کتابوچلوکباب!
جمعه:هنــوز درگیر بیماری هســتم. 
واقعاً نمی دانم کرونا گرفتم یا نه. فرصت 
قرنطینه ســبب شده اســت کتاب های 
عقب مانده ام را مطالعــه کنم. جذابیت 
بعضی کتاب ها این قدر زیاد هســت که 
با حال زار و نزار هــم می توان آن ها را 
تورق کــرد. در این چند روز کتاب های 

ســعید تشــکری رفیق و همراهم بودند و دل و جانم با یاد امام رضا)ع( 
جال پیدا کرد.

شــنبه:برادر کوچکم از طریق پســرخاله اش کتاب »شاهرخ« را از مقر 
کتاب امانت گرفته است. دو روزه تمامش می کند و به من توصیه می کند 
از این به بعد برایش کتاب نخرم! علت را که می پرســم، پاســخ می دهد: 
»کتاب وقتی امانت باشه، باید سریع برگردونی برای همین مجبور میشی 
زود بخونیش! ولی کتاب که برای خودت باشه هی میندازی پشت گوش! 

تازه از لحاظ اقتصادی به صرفه تر هم هست«!

یکشنبه: امــروز روز دوازدهمی هست که قرنطینه ام! حال و روزم خیلی 
بهتر شــده بود که خبر فوت یکی از دوستانم را در گروه تلگرامی دیدم. 
وضعم از آنچه بود بد و بدتر شــد و فشارم افتاد و زیر ِسُرم رفتم. ای کاش 

هیچ وقت فضای مجازی درست نشده بود! 

دوشــنبه: این دو هفته از پشــت دِر اتاقم گفت وگوهای خوبی با برادر 
کوچکم داشتم. امروز ازش پرسیدم: »چرا کتاب عمارحلب رو که این قدر 
اصرار داشتی برات بخرم تمومش نمی کنی؟! به خاطر اینکه امانتی نیس؟ 
میخوای برات مهلت مطالعه بذارم؟« جواب داد: »نه! این یک دلیل دیگه 
داره. این کتاب مثل کتاب گردان قاطرچی هاست... بعضی کتاب ها هستن 
که اگه تمومشون کنی پشــیمون می شی. دوست داری کم کم بخونی تا 

تموم نشه. مثل چلوکبابه که دوست نداری تموم بشه«!

سهشــنبه:با بچه های نشر ســتاره ها طرح »مثل آوینی به روایت تو« 
 جهــت جمع آوری خاطرات از جهاد عمومی مبــارزه با کرونا را راه اندازی 

کرده ایم. 
دبیری و داوری یادداشــت ها را نیز اســتاد تشــکری بر عهده گرفته اند. 
دوســتی امروز به من دایرکت زد: »طرحتون خیلی خوبه فقط اینکه مگه 
استاد تشــکری از کســی هم تقدیر می کنه! خیلی ایشون سختگیرن!« 
جواب دادم: »اول قشنگی کار به همینه! دوم قرار نیست استاد آثار ادبی 
فاخر نویسندگان مطرح کشوری را داوری کنند که این قدر سخت بگیرند. 
فعاًل در این فراخوان نوع و انتخاب سوژه مهم تر است از قلم فرسایی! پس 

زیاد خودتو درگیر قلم نکن«!

چهارشــنبه: امروز با مجوز از قرنطینه خارج شدم و الحمدهلل کرونا هم 
نداشتم. اســنپ گرفتم تا به دیدار یکی از دوستانم بروم. وقتی به مقصد 
رســیدم راننده اسنپ ازم خواست ســفر را لغو کنم. وقتی علت را جویا 
شــدم ،گفت: »میخوام کارمزد برای اســنپ نره!« جواب دادم: »برات بد 
میشه ها!« شانه ای باال انداخت که هیچی نمیشه. منم دلم براش سوخت 
و ســفر را لغو کــردم ولی یک روز بعدش عذاب وجــدان گرفتم و اتفاق 
دیروز را به پشــتیبانی اسنپ توضیح دادم و ازشــان خواستم کارمزد را 

خودم حساب کنم. 
ولی راضی نشــدند و اذعان داشتند: »فقط شــما نیستید و باید گزارش 
ســفرتان را بدهید تا پیگیری کنیم«. قانع شــدم و مجبور شــدم راننده 

را لو بدهم!
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ورزشورزش
بعدازچندماهوقفه

 برنامه سه هفته مسابقات
لیگ برتر نوزدهم اعالم شد

بمبخبریدرتورینمیترکد؟

جدایی»رونالدو« از بانوی پیر

نگاهیبهورودبازیگرانمجازیبهدنیایفیلمهاوتبعاتآن

روبات ها وارد می شوند!

پیداکن
رقیهتوسلی:می روم سراغ دکمه. توی َسرم، شاسی زردرنگی هست که خیلی 
روزها ســراغش را می گیرم. به خصوص آن وقت ها که غصه دارم و می خواهم 
حافظه ام بشــود عین سر صبح. فشارش می دهم چندین دفعه؛ مثل پاک کن 

عمل می کند.
درددل غیبت بار خانوم همسایه از واحد شارژ نپرداز پاک می شود؛ دندان درد؛ 
مادری که ماســک دخترکانش را بی خیال پرت می کند گوشــه خیابان؛ هق 
هق گلی جان پای تلفن وقتی اسکیت سواری و بستنی ایتالیایی می خواهد و 
نمی شود؛ بی عقلی آقایی که با صدای ولوم ۱۰۰ حدود یک ساعت با دوستش 
خاطره بازی می کند زیر آپارتمان بخت برگشته مان؛ آن قسمت از یادداشتی 
کــه دوزاری ام را می اندازد پرنده معتاد هم داریم؛ بعالوه اســتوریی که تویش 

می خوانم کرونا در آستانه دنده عقب است.
تبدیل می شوم به آدم آرام تری. شکل آنکه در زمان سفر کرده و حاال فقط دارد 

گردوغبارها را می تکاند از روی لباسش. شکل آقاسیدمیرزا. 
رازی در کار نیست. شاسی زردرنگ فقط یک شاسی زردرنگ است و بلنداقبال 

کسی است که این موضوع را البته زود کشفش کند.
یــادش بخیر! یادم می آید خیلی اتفاقی یــک روز فهمیدم که  ای جاِن غافل! 
شاســی زردرنگی هم وجود دارد که از آن بی خبــرم... همان روز که از خانه 
زدم بیرون و دیدم چند تکه ابر جلو خورشید را گرفته اند... همان روز که رفته 
بودم برای ناهار ســیب زمینی بخرم و اتفاقاً پالستیک به دست و یک لنگه پا، 
۱۰ دقیقه را کشتم اما صاحب چرخ، پشت دخلش نبود که نبود... همان روز 
که خدا جواب صبوری ام را داد و آقاسیدمیرزا را عذرخواه و گشاده رو و خمیده 
دیدم که از ســیاهی مغازه ظاهر شد... هما ن روز که گفت: چون اهل سکوتی 
نــه اعتراض، می خواهم پدربزرگانه هدیه ای تقدیمت کنم دخترم... همان روز 
که وقت برگشتن فهمیدم هیچ کسی اتفاقی وارد زندگی آدم نمی شود، هیچ 
دردی، هیچ شادی، هیچ هدیه ای... همان روز که آقاسیدمیرزا یادم داد »دعا« 
آب روی آتش است. سرد و ُخنک می کند. فقط مسلمان باید کاشف هم باشد 
ببیند جوشن کبیر سریع تر درمانش می کند یا جامعه کبیره یا مجیر یا توسل 

یا امین اهلل یا... .
از کشف من ســال ها می گذرد. از شاســی زردرنگ جوشن کبیر. از مهربانی 

آقاسیدمیرزا سیب زمینی فروش که نامش در تمام دعاهایم محفوظ است. 
پنجشنبهنوشت:درِ قفس پرنده ها همیشه بسته نیست. این را همه بالدارها 

نمی دانند!

نامهطلب10میلیاردیشفرهمرسید

»بویان« سه روز دیگر 
پنجره آبی ها را می بندد

هفتوانه 

روزمره  نگاری

ازقطعشبکههایبرونمرزیصداوسیماازقطعشبکههایبرونمرزیصداوسیما
تامصاحبهجنجالی»فرشتهحسینی«تامصاحبهجنجالی»فرشتهحسینی«

 وقتی سنگرها وقتی سنگرها
خالی می شوندخالی می شوند

محسنذوالفقاری
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سینا حسینی: مدیرعامل استقالل با انتشار یک پیام 
تصویری از نیاز مالی باشــگاه استقالل به 16 میلیارد 
تومان برای واریز به حساب وینفرد شفر و بویان خبر 
داد تا آبی پوشان پایتخت از خطرات انضباطی بعدی 
در امــان بمانند! او گفت: بــا رای فیفا تا 5 روز آینده 
باید 10 میلیارد به حساب شفر واریز کنیم و اگر پول 
بویان را ندهیم امکان کســر امتیاز و حتی سقوط به 

لیگ های پایین تر هم وجود دارد
بدهی یک میلیــون دالری آبی ها به بویان و وینفرد 
شفر البته که پایان داستان نیست، چون استراماچونی 
نیز برای دریافت طلب خود از باشــگاه استقالل اقدام 
به شــکایت کرده اســت و به زودی دردسر جدیدی 
 بابت شــکایت ایــن مربــی ایتالیایی نیــز به وجود 

خواهد آمد.
 شکایت بویان میراث دوره مدیریت سید رضا افتخاری 
و پندار توفیقی اســت که پس از استخدام این بازیکن 
کروات به اصرار وینفرد شــفر آن ها طلبش را پرداخت 
نکردند تا امروز طلب چند ده هزار دالری بویان به یک 

کابوس چند صد هزاردالری  تبدیل شود.

فرصت سه روزه#
بر اســاس حکم صادر شــده از ســوی نهادهای 
بین المللی استقالل ســه روز فرصت دارد تا مبلغ 
300 هزار دالر را به حســاب اعالم شده از سوی 
بازیکن مقدونیه ای واریز کند در غیر این صورت 
فیفا پنجره نقل و انتقاالت این باشــگاه را مسدود 

می کند تا یک هزینه سنگین به باشگاه تحمیل 
شود! 

پول نیست#
تصور می شد مدیران کنونی باشگاه 
برای جلوگیــری از این محرومیت 
به  بین المللــی خیلی زود دســت 
دامــن کارگزار باشــگاه شــوند تا 
و  دیاباته  مطالبــات  همان گونه که 
میلیــچ پرداخت شــد طلب بویان 
هم واریز شــود، اما با وجود تالش 
برای انجام ایــن کار هیچ خبری از 
واریز پول نیست، چون شرکت آریا 

برتر از فوالد جهان متین شــکایت کرده اســت و این 
کارگزار به دلیل شکایت کارگزار قبلی امکان تزریق 

پول را ندارد!
هــواداران تنها به این اتفاق دلخــوش کردند که 
ســعادتمند با همان فرمولی که مطالبات دیاباته 
و میلیــچ را پرداخــت کرده بود، این مشــکل را 
نیز برطرف کند اما تکرار اســتقراض پول 
آقای مدیرعامل  نزدیکان  از ســوی 
بسیار ســخت بود به ویژه وقتی 
بــرای رهایی  که رقم مذکور 
از محرومیــت نزدیــک به 6 

میلیارد تومان است!

 از 30 هزار #
تا 300 هزار

زجرآور  حقیقت  اما 
کــه  اینجاســت 
اگــر مدیــران وقت 
اســتقالل در دوره ای 

که این بازیکن از جمع آبی پوشــان جدا شد، مطالبات 
وی را پرداخــت می کردند نهایتــاً بین 30 تا 60 هزار 
دالر بــه وی می پرداختند اما با اهمال و بی توجهی به 
تذکرهای این بازیکن و مدیر برنامه اش حاال استقالل 

باید حدود 300 هزار دالر به وی غرامت دهد.

بویان: تلفنم را جواب نمی دهند#
بویان نایدونف درباره شــکایت خود از باشگاه استقالل 
اظهار کرد: وظیفه باشگاه بود که دستمزدم را پرداخت 

کند. 
اســتقالل و هوادارانش را دوســت دارم و متأسفم که 

مجبور شدم این راه را انتخاب کنم.
هافبــک مقدونیه ای پیشــین تیم فوتبال اســتقالل 
در پاســخ به این ســؤال که آیا مدیران وقت باشــگاه 
می توانســتند با مبلغ کمــی قرارداد را فســخ کنند 
گفــت: بله، این امکان وجود داشــت اما پندار توفیقی 
)معاون ورزشی پیشین باشگاه استقالل( به تلفن  هایم 
پاســخ نمی داد، در صورتی که می خواســتم از راهی 

مسالمت آمیز مشکل را حل کنم.

نامه طلب 10 میلیاردی شفر هم رسید

»بویان« سه روز دیگر پنجره آبی ها را می بندد

رونالدینیو: تا ابد عاشق بارسلونا خواهم بود
ورزش: رونالدینیو پس از سپری کردن چند هفته در زندان حاال در حصر خانگی 
به سر می برد و در حال سپری کردن این دوران دشوار است. ستاره محبوب بارسلونا 
مدعی شد پیام های باشگاه بارسلونا و بازیکنان این تیم نقش مهمی در تحمل این 
شرایط برای او داشته است. » قطعاً من و بارسلونا برای همیشه کنار هم هستیم. این 
شهر همیشه دومین شهر من خواهد بود. بارسلونا همیشه با من با عشق و احترام 
زیادی رفتار می کند. من با تمام وجود از پیام های هواداران و عشقتان متشکرم. من 

یک بازیکن فوتبال با عشق به این حرفه هستم«.

بازگشت مارکو رویس به تمرینات دورتموند
ورزش: مارکو رویس به نماد و اسطوره دورتموندی ها تبدیل شده است و با وجود 
آنکه در این چند ســال حضورش در دورتموند همواره پیشنهادهای خوبی داشته 
اما حاضر به ترک تیم نشــد. رویس مدت هاســت که به خاطر آســیب دیدگی به 
میدان نرفته است. آخرین باری که او با پیراهن دورتموند به میدان رفت به چهارم 
فوریه برمی گردد. رویس در تمرین روز گذشــته دورتموند شرکت کرد و پا به پای 
دیگر بازیکنان تمرین کرد تا نشان دهد به شرایط بازی رسیده است و می تواند در 
دیدارهای باقیمانده از فصل به میدان رود که این خبر خوبی برای دورتموندی هاست.

ژاوی، مشتری جدی داوید سیلوا 
ورزش: در هفته هــای اخیر شــایعات زیادی درباره حضور داوید ســیلوا هافبک 
خوش تکنیک اسپانیایی در تیم های قطری به گوش می رسید و از الدحیل و السد 
به عنوان مشتریان جدی او نام برده می شد. با این حال گفته می شود احتماالً السد 
با هدایت ژاوی ارناندس تنها مشتری جدی سیلوا در قطر خواهد بود چرا که دیگر 

تیم ها توان پرداخت حقوق وی را هم نخواهند داشت.
سیلوا 3۴ ساله با ارزش 1۲ میلیون یورو، در صورتی که به السد قطر یا هر تیم آسیایی 
دیگر ملحق شود، بدون شک رکورد نقل و انتقاالت در این منطقه را خواهد شکست.

آرتور ملو یوونتوسی می شود
ورزش: به نظر می رسد مذاکرات دو باشگاه بارسلونا و یوونتوس نتیجه داده و میرالیم 
پیانیچ راهی بارســلونا و آرتور ملو راهی تورین خواهد شد. اخبار حاکی از آن است 
یوونتوس با مدیر برنامه آرتور ملو مالقات کرده و گفته می شــود با هافبک بارسلونا 
برای انتقال به تورین به توافق رسیده است. بارسلونا به شدت عالقه مند به جذب 
میرالیم پیانیچ، هافبک بوسنیایی یوونتوس است، اما باشگاه ایتالیایی تنها در صورت 
جذب آرتور ملو اجازه این انتقال را صادر می کند و حاال به نظر می رسد طرفین به 

توافق نزدیک باشند.

ورزش: هافبک عراقی تیم فوتبال پرسپولیس باالخره 
توانســت به ایران برگردد تا در تمرینات تیمش شرکت 
کند. پس از شــیوع کرونا در ایران و تعطیلی مسابقات 
لیگ برتر بشــار رسن همانند ســایر بازیکنان خارجی 
پرسپولیس به کشورش بازگشت تا در قرنطینه باشد اما 
حاال که قرار است لیگ برتر ایران از سر گرفته شود این 
بازیکن از طریق مرز زمینی وارد ایران شد تا در تمرینات 
پرسپولیس شرکت کند. رسن بخش عمده ای از قرارداد 
این فصل خود را از باشگاه پرسپولیس طلبکار است. او 
از مدیریت باشگاه پرسپولیس اطمینان خواسته است که 

مطالباتش پرداخت شود.
چنانچه هیئت مدیره باشگاه پرســپولیس با پرداخت 
طلب بشار رسن که رقم قابل توجهی است موافقت نکند 
آن وقت این بازیکن تصمیمات جدیدی خواهد گرفت. 
قرارداد رسن با پرسپولیس حدود ۴30 هزار دالر است. 
این بازیکن تاکنون حدود 30 هزار دالر دریافتی داشته 

و ۴00 هزار دالر از ســرخ ها طلب دارد. مدیران 
باشگاه درصدد هستند تا این بازیکن را حفظ 
کنند، اما برای این کار باید  حدود ۴00 هزار 
دالر هزینه کنند تا او راضی به مذاکره برای 

تمدید قراردادش شود. 

آب پاکی روی دست سرخ ها#
ایــن حــال هافبــک عراقی  با 

پرسپولیس تاکید کرد که 
قراردادش را با این تیم 
و  کرد  نخواهد  تمدید 
آماده حضور  را  خود 

ستارگان  لیگ  در 
می کنــد.  قطــر 
ســن  ر ر بشا
فصل  ســومین 

در  حضــورش 
را  پرســپولیس 
تجربــه می کنــد و 
همــواره از بازیکنان 

تأثیر گــذار و کلیدی تیم بوده اســت. این هافبک 
عراقی تأکید کرد کــه آخرین روزهای حضورش در 
پرسپولیس را تجربه می کند و در پایان فصل از تیم 

جدا می شود.
بشــار گفت: فعاًل هشــت بازی از لیگ ایران و چهار 
بازی از لیگ قهرمانان آسیا باقی مانده است و خودم 
را آماده این دیدارها می کنم. قراردادم با پرسپولیس 
با پایان فصل جاری تمام می شود. با باشگاه به توافق 

رسیده ام که ۷0 درصد قراردادم را دریافت کنم.

تأیید مذاکره با قطری ها#
او دربــاره پیشــنهادهایی که دارد گفــت: ویروس 
کرونا سبب شــد روند مذاکراتم با تیم هایی که من 
را می خواســتند قطع شود. من از چند باشگاه عربی 
پیشــنهاد داشــتم اما االن با توجه به ویروس کرونا 
همه چیز تعطیل شــده است. من با تیم های قطری 
مذاکره داشــتم اما رســمی نبود. همه چیز را به 
مدیر برنامه هایم ســپرده ام. اگر همه چیز تمام 
شود آن را اعالم می کنم. در حال حاضر هیچ 

توافقی صورت نگرفته است.
ر  در پایان گفت: فکر می کنم که بازی بشا

کردن در لیگ ســتارگان قطر 
کمک زیادی به من خواهد 
کرد. در قطر زیر ساخت ها 
بســیار خــوب هســتند 
بــرای  ورزشــگاه ها  و 
درســت  جهانی  جام 
گذشته  و  شــده اند 
بازیکنــان  آن  از 
در  سرشناســی 
بازی  لیــگ  این 

می کنند. 
در لیگ قطر با بازیکنان برخورد حرفه ای 
می شود و پوشــش رســانه ای هم بسیار 
خوب است و این به پیشرفت بازیکن کمک 

می کند.

امین غالم نژاد: عجیب ترین شایعه نقل و انتقاالتی این روزها 
توسط یک ایســتگاه رادیویی ایتالیایی به نام رادیو روسونرا 
مطرح شده. این رادیو با منفجر کردن بمب خبری خود مدعی 
شد به اخباری دست پیدا کرده که نشان می دهد کریستیانو 
رونالدو در پایان فصل جاری احتماالً از یوونتوس جدا خواهد 
شد. خبرنگار این رادیو پیترو بولزانو پروتا در توییتر خود هم 
این شایعه را تأیید کرد. هر چند او گفت این خبر تأیید شده 
نیست و فعالً باید در حد یک شایعه در نظر گرفته شود. بولزانو 
اعالم کرد که مشغول کار بر روی این شایعه است و به زودی 

اطالعات بیشتری به خوانندگانش ارائه خواهد داد.
در صورت به واقعیت تبدیل شــدن این شــایعات، جدایی 
کریستیانو رونالدو از یوونتوس بدون تردید به مهم ترین خبر 
نقل و انتقاالت تابستانی امسال تبدیل خواهد شد. هنوز از 
اینکه رونالــدو در صورت جدایی از بیانکونری قصد دارد به 

کدام تیم ملحق شود ادعایی مطرح نشده است.

رئال منتفی است#
پیش از این شایعات بســیاری از حضور دوباره  کریستیانو 
رونالدو، فوق ستاره فوتبال جهان در تیم فوتبال رئال مادرید 
شنیده می شد، اما مســئوالن این تیم اسپانیایی به تازگی 
درباره این موضوع واکنش نشــان داده و ادعا کرده اند که 
راضی به حضور دوباره رونالدو در این تیم نیستند. مسئوالن 

این تیم اسپانیایی اعالم  کرده اند که بر خالف افکار 
عمومی روش های دیگری را برای موفقیت تیمشان 

دنبال می کنند و به فکر بازگشــت ستاره سابق 
خود نیستند تا جایی که یکی از مدیران در 

توییتی اعــالم کرده که زمان حضور 
رونالدو در این تیم گذشــته و 

افکارمــان پــس از او چیز 
دیگری است.

حوالی #
اولدترافورد

حال  همیــن  در 
ســان  روزنامــه 

انگلیس در گزارشــی به 

بررسی شرایط کریستیانو رونالدو در یوونتوس پرداخته 
و نوشته است ستاره پرتغالی قصد دارد تا در پایان فصل 
با ترک یوونتوس بار دیگر راهی منچســتریونایتد شود. 
ارتباط کریستیانو رونالدو با مائوریتسیو ساری سرمربی 
جدیــد تیمش خیلی زود به ســردی گراییده و همین 
دلخوری های موجود سبب شــده تا او تصمیم به ترک 
زودهنگام یوونتوس بگیرد. ســاری می داند که رونالدو 
چه مهره گرانبهایی اســت. پس در بســیاری از مواقع 
ســعی می کند این اختالفات را کتمان کند. »رونالدو؟ 
رابطه خوبی با او دارم. اگر بازیکنی با عناوین پرشمار از 
تعویضش عصبانی شود یعنی هنوز انگیزه باالیی دارد و 
این جنبه مثبت ماجراست. بازی کردن همزمان رونالدو، 
هیگواین و دیباال کنار یکدیگر به خاطر ویژگی هایی که 
دارند، ممکن نیســت اما این سه نفر می دانند چگونه به 

خوبی بازی کنند و با یکدیگر راحت هستند«.

در اوج آمادگی#
کریســتیانو رونالدو کمی دیرتر از سایرین به تمرینات 
اضافه شــد چرا که در دوران قرنطینه خارج از ایتالیا و 
در مادیرا به سر می برد. او در بازگشت به تورین مجبور 
شــد چند روزی را در قرنطینه خانگی پشت سر بگذارد 
ولی از زمانی که به تمرینات برگشــته، توانسته بهترین 
نتایج را در تســت های آمادگی جسمانی به ثبت 
برساند. نتایج تست ها نشان می دهند او حتی 
نسبت به روزهای قبل از تعطیلی فوتبال نیز 

شرایط بدنی بهتری دارد!
رونالــدو تا پیش از تعطیلی ســری آ 
توانســته بود در 3۲ بازی ۲5 
گل به ثمر برســاند. او بین 
ماه های دسامبر تا فوریه 
بازی های  تمــام  در 
سری آ )از هفته 1۴ 
تــا ۲3( موفق به 
بود؛  شده  گلزنی 
از جمله سه دبل 

و یک هت تریک. 

هافبک عراقی برگشت تا نماند

»رسن«بهقطرسفرمیکند!
بمب خبری در تورین می ترکد؟

جدایی»رونالدو«ازبانویپیر
ضد  حمله

سفر بیرانوند به بلژیک به تعویق افتاد
ورزش: علیرضا بیرانوند به علت عدم تهیه بلیت نتوانست برای شرکت در 
تست های پزشکی باشگاه آنتورپ راهی بلژیک شود. برخالف آنچه گفته شده 
باشگاه آنتورپ نه بلیتی برای سفر بیرانوند به بلژیک تهیه کرده است و نه نامه 
رسمی برای حضور او در تمرینات به باشگاه پرسپولیس زده است. تا زمانی 
هم که این نامه به باشگاه پرسپولیس ارسال نشود، پرسپولیسی ها اقدامی 

برای عدم سفر بیرانوند به بلژیک نخواهد کرد.
  

انصراف تراکتور از لیگ برتر جدی تر شد
ورزش: مسئله انصراف تراکتور از لیگ نوزدهم وارد مرحله تازه ای شده است 
و ایــن تیم بهانه های الزم برای این کار را دارد. چهار بازیکن اصلی این تیم 
به دالیل مختلف هنوز به تبریز برنگشته اند. اشکان دژاگه به همراه مهاجم 
الجزایری و مدافع برزیلی این تیم هنوز به ایران برنگشته اند و اگر هم بخواهند 
در سه یا چهار روز آینده به تبریز برگردند، باید 1۴ روز در قرنطینه باشند 
که این یعنی به نخستین بازی تراکتور که در تاریخ هشتم یا نهم تیر برگزار 
می شوند نمی رسند. همچنین مسعود شجاعی نیز با هماهنگی کادر فنی 
هنوز به تمرینات تراکتور برنگشته است. دیروز باشگاه تراکتور اعالم کرد که 
6 نفر از اعضای این باشگاه که شامل کادر فنی و بازیکنان این تیم می شوند 

به ویروس کرونا مبتال شده اند و باید دو هفته را در قرنطینه سپری کنند.
    

نجات قدوس و آمیان از سقوط
ورزش: به نقل از ســایت »fotbollskanalen« سوئد، دادگاه فرانسه اعالم 
کرد: سقوط تیم ها در این فصل از لوشامپیونه با ناتمام گذاشتن بازی ها دالیل 
درستی ندارد و تیمی سقوط نخواهد کرد. با اعالم رأی دادگاه تیم های آمیان 

و تولوز در فصل آینده در لیگ برتر باقی خواهند ماند.
    

کرونا داوران پشت دروازه را حذف کرد
 ورزش: رئیس دپارتمان داوری فدراســیون گفت: با توجه به شرایط حال 
حاضر و برای جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا داوران پشــت دروازه را در 
مسابقات لیگ برتر حذف کردیم.تیم ها می توانند در سه فرصت تعویضی از 

بازی مجموعاً پنج تعویض را طبق اطالعیه های آموزشی فیفا انجام دهند. 

نورافکن در سپاهان ماندنی شد
ورزش: سرپرســت باشگاه ســپاهان از اعالم آمادگی شارلروا برای تمدید 
انتقال قرضی نورافکن یا حتی انتقال قطعی این بازیکن به اصفهان خبر داد. 
امید نورافکن که پس از جدایی از استقالل با تیم شارلروای بلژیک قرارداد 
بلندمدتی امضا کرد، مدتی است که به صورت قرضی در ترکیب سپاهان به 

میدان می رود.

ضد حمله

بعد از چندماه وقفه
برنامه سه هفته مسابقات لیگ برتر نوزدهم 

اعالم شد
ورزش: به نقل از ســایت سازمان لیگ فوتبال ایران، با توجه به صدور 
مجوزهای الزم برای برگزاری مسابقات از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
و همچنین وزارت ورزش و جوانان و با تشکر از باشگاه ها به جهت رعایت 
پروتکل های بهداشتی ابالغی از سوی این نهادها برنامه مسابقات اعالم 
شد. در ضمن باشگاه ها الزامات سخت افزاری که پیش از این در نامه ای 
از سوی سازمان لیگ به آن ها ابالغ شده را باید در ورزشگاه های محل 

برگزاری رقابت ها مستقر نمایند.

برنامه سه هفته مسابقات لیگ برتر معوقه از هفته هفدهم#
چهارشنبه ۴ تیر 1۳۹۹: فوالد خوزستان – استقالل تهران – ساعت 

۲1- ورزشگاه شهدای فوالد اهواز
هفته بیست و دوم، یکشــنبه ۸ تیر 1۳۹۹: تراکتور- نساجی 
مازندران/ شهر خودرو مشهد- ذوب آهن اصفهان/ صنعت نفت آبادان- 
پارس جنوبی جم/ شــاهین شهرداری بوشهر- نفت مسجد سلیمان/ 
پیکان تهران- پرســپولیس تهران– ســاعت۲1- ورزشــگاه شهدای 

شهر قدس
دوشــنبه ۹ تیر 1۳۹۹: فوالد مبارکه ســپاهان- گل گهرسیرجان/ 
فوالد خوزستان- ماشین سازی تبریز/ استقالل تهران- سایپا تهران– 

ساعت۲1- ورزشگاه آزادی تهران
هفته بیست و ســوم، شنبه 1۴ تیر 1۳۹۹: تراکتورسازی  تبریز- 
صنعــت نفت آبادان/ ذوب آهن اصفهان- پیکان تهران/ پرســپولیس 

تهران- شاهین شهرداری بوشهر– ساعت۲1- ورزشگاه آزادی تهران
یکشــنبه 15 تیــر 13۹۹/ پــارس جنوبی جم- اســتقالل تهران– 
ساعت۲0:30 - ورزشــگاه تختی جم/ گل گهرسیرجان- شهرخودرو 
مشهد– ساعت۲0:30 - ورزشگاه امام علی )ع( سیرجان/ نفت مسجد 
سلیمان- ماشین سازی تبریز/ نساجی مازندران- فوالد خوزستان/ سایپا 

تهران- فوالد مبارکه سپاهان
هفته بیست و چهارم ، جمعه ۲0 تیر 1۳۹۹: ماشین سازی تبریز- 

پرسپولیس تهران– ساعت۲0:15- ورزشگاه سردار سلیمانی تبریز
شاهین شهرداری بوشهر- ذوب آهن اصفهان

شنبه ۲1 تیر 1۳۹۹: شهرخودرو مشهد- سایپا تهران/ فوالد مبارکه 
ســپاهان- پارس جنوبی جم/ صنعت نفت آبادان- نساجی مازندران/ 
پیکان تهران- گل گهرسیرجان / استقالل تهران- تراکتورسازی تبریز– 
ســاعت۲1 - ورزشــگاه آزادی تهران / فوالد خوزستان- نفت مسجد 

سلیمان

ورزش: قائم مقام باشگاه شهرخودرو درباره وضعیت برگزاری 
تمرینــات این تیم اظهار کرد: پس از انجام تســت های کرونا، 
با رعایت تمامی پروتکل های بهداشــتی تمرینات تیم زیر نظر 
کادر فنی آغاز شده اســت، اما آنچه مهم است اینکه با توجه 
به وضعیت قرمز مشــهد تمرینات را با استرس زیادی برگزار 

می کنیم.
وی افزود: تا چند روز قبل از اینکه حمیداوی مالک باشگاه 
چک های بازیکنان و کادرفنی، برای رسیدن پرداختی ها به 
۸0 درصد را صادر کنند متأســفانه خیلی از افراد موضوع 
مســائل مالی درباره مخالفت باشــگاه ما با برگزاری لیگ 
را مطــرح می کردند، امــا حاال همه می دانند که باشــگاه 

شهرخودرو به فکر ســالمتی بازیکنان و اهالی فوتبال بوده 
است؛ چرا که راهکارهای خیلی مناسبی برای جلوگیری از 

شیوع ویروس کرونا در زمان برگزاری مسابقات را نداریم.
وی اظهار کرد: ســعی کردیم وضعیت معیشت بازیکنان را 
درنظر بگیریم و برحســب وظیفه تا اینجــای فصل تقریباً 
پرداختی هایمان به روز است و با تحویل چک های بازیکنان  
که در روزهای گذشته داشتیم قسمت عمده ای از مطالبات 

بازیکنان را داده ایم. 
علیپور در ادامه به تمایل مالک باشــگاه به توقف لیگ اشاره 
کــرد و گفت: آقای حمیداوی از روز اول قویاً گفتند که اگر 
صحبت از تعطیلی لیگ می کنند صرفاً برای حفظ سالمت 
جامعه و بازیکنان اســت و به نظرم بــا وجود صحبت های 
ناجوانمردانه ای که برای مســائل مالی به ایشان نسبت داده 
می شد، حاال اثبات شده است که در عمل هم واقعاً به  دنبال 

این موضوع هستیم. 
وحید علیپور به آمادگی تیمش برای شــرکت در مسابقات 
اشــاره کــرد و گفت: تمرینــات تیم زیر نظــر کادر فنی 
ادامــه دارد، اما باید ببینیم در روزهــای آینده چه اتفاقی 
رخ خواهد داد. آنچه مســلم است مشــهد در حال حاضر 
در وضعیــت قرمز به ســر می برد و همان طــور که گفتم 
این مسئله ســبب ایجاد اســترس در بین بازیکنان شده 
اســت و عماًل ما مجبوریم به شــهر دیگری برویم. با این 
شــرایط و وضعیت قرمز مشــهد، برگزاری بــازی در این 
 شــهر هم با ابهام روبه رو اســت و به نوعی از مشهد فراری 

می شویم.

ابهام در میزبانی مشهدی ها در وضعیت قرمز
شهرخودرو - ذوب آهن در کدام شهر؟
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

به  دلیل مسائل نژادپرستانه
»بر باد رفته« بر باد رفت

سیما و ســینما: فیلم معروف 
و کالســیک »بــر باد رفتــه« به 
نژادپرســتانه  ارجاع هــای  دلیل 
بــه صــورت موقت از ســرویس 
اینترنتی»HBO Max«حذف شد.

بــه نقــل از هالیــوود ریپورتــر،  
همزمان با اعتراض های سراســری و ضدنژادپرستانه در سراسر آمریکا، فیلم 
»بر باد رفته« که از معروف ترین فیلم های تاریخ سینماســت به دلیل ارائه 
تصویری بحث برانگیز از سیاه پوستان و نشان دادن دیدگاهی مثبت نسبت به 

برده داری، از سرویس ویدئو درخواستی» HBO Max« حذف شد. 
»جان ریدلی« فیلم نامه نویس فیلم برنده اســکار »۱۲ ســال بردگی« روز 
سه شنبه در مطلبی که در روزنامه لس آنجلس تایمز منتشر کرد از سرویس 
اینترنتی»HBO Max« خواسته بود فیلم »بر باد رفته« را به سبب مشکالت 
خاصش حذف کند، چرا که به گفتــه او، این فیلم از برده داری تمجید و از 

ترس های برده داری چشمپوشی می کند.
HBO Max  اعالم کرد: این فیلم با بررسی محتوای تاریخی و محکوم کردن 
نحوه به تصویر کشــیدن سیاه پوســتان و برده داری، پس از مدتی دوباره به 
این ســرویس بازخواهد گشــت. این کمپانی در بیانیه ای اعالم کرد: »فیلم 
»بر باد رفته« محصولی از آن زمان اســت و متأسفانه برخی از تعصب های 
قبیله ای و نژادی را به تصویر می کشد که در آن مقطع زمانی در جامعه آمریکا 
متداول بود. این توصیف های نژادپرستانه هم در آن زمان و هم در زمان کنونی 
اشتباه هستند، بنابراین احساس کردیم نشان دادن این فیلم بدون توضیحات و 
محکوم کردن برخی ارجاع های نژادپرستانه به نوعی بی مسئولیتی خواهد بود. 
این ارجاع ها مطمئناً برخالف ارزش های کمپانی برادران وارنر است، بنابراین 
این فیلم با برخی توضیحات درباره محتوای تاریخی آن دوباره به ســرویس 
HBO Max بازمی گردد، اما به همان شکل اصلی  آن نمایش داده می شود، 
چرا که در غیر این صــورت گویی ادعا می کنیم که این تعصب های نژادی 
هیچ گاه وجود نداشــته است. اگر بخواهیم فیلم های عادالنه تر و فراگیرتری 

بسازیم در ابتدا باید تاریخمان را بشناسیم و آن را درک کنیم«. 
فیلم چهارساعته »بر باد رفته« در سال ۱۹۳۹ به کارگردانی »ویکتور فلمینگ« 
به سینما آمد و »کالرک گیبل« و »ویوین لی« ایفای دو نقش اصلی آن را 
بر عهده داشتند. »لسلی هاوارد«، »اولیویا دی هاویلند«، »هتی مک دنیل« و 
»ان رادرفورد« از دیگر بازیگران این فیلم هستند. »هتی مک دنیل« نخستین 
بازیگر زن سیاه پوستی بود که توانست جایزه اسکار بازیگری کسب کند، اما به 
دلیل جداسازی نژادی در مراسم اعطای جایزه اسکار، ناگزیر بود دور از سایر 

عوامل فیلم »بر باد رفته« و در عقب سالن مراسم اسکار بنشیند.

 ســیما و سینما/ فاطمه ســامانی یکی از 
بزرگ ترین آژانس های بازیگری جهان مشــتری 
تازه ای پیدا کرده اســت. این مشتری که به نظر 
دختری ۱۹ ساله است، تهدیدی جدید برای تمام 

بازیگران در جهان به شمار می رود.
به نقل از گاردین، آژانس بازیگری »CAA« که 
مشــتریان نامداری مثل اسکارلت جوهانسون، 
اســتیون اســپیلبرگ و ویل اســمیت دارد، 
چهره ای را به فهرســت خود اضافه کرده است 

که واقعی نیست!
این شــرکت چندی پیش با هنرمندی به نام 
»میــکال« قرارداد بســت که ۱۹ ســال دارد. 
مدلــی آمریکایی برزیلی، خواننده، ســلبریتی 
اینســتاگرامی و آن طور که خودش می گوید: 

»روباتی در پی تغییرات تدریجی است«.
نکته جالب ماجرا اینجاســت، »میکال« انسان 
نیســت، یک روبات در فضای مجازی اســت. 
این محصول تازه فناوری ســال ۲۰۱۶ در یک 
شــرکت کالیفرنیایی متولد شد و  با ۲میلیون 
دنبال کننده در اینســتاگرام در دوران انزوای 
کرونایی واقعی تر از هر زمانی به نظر می رسد.

حال پرسش این است، آیا »میکال« پیشقراول 
لشــکری از بازیگــران مجازی اســت که به 
 زودی تهدیــد جدیدی بــرای بازیگران واقعی 

می شوند؟

درست مثل فیلم ها #
اگر به دنیای فیلم ها ســر بزنیــد، این تهدید 
می توانــد خیلــی هم جدی باشــد. نمونه اش 
فیلم ســیمونه اســت که در ســال  )۲۰۰۲( 
ساخته شــده است. این فیلم که چندی پیش 
از صــداو ســیمای خودمان هم پخش شــد، 
روایتگــر زندگی یک فیلمســاز ناموفق به نام 
ویکتور ترانسکی )با بازی آل پاچینو( است که  
با اســتفاده از فناوری شبیه سازی، یک بازیگر 
کامپیوتری به نام سیمون خلق می کند و خود 

را مدیر برنامه های او معرفی می کند. 
ویکتــور خــودش حرکاتی را انجــام می دهد 
و به جای ســیمون بازی می کنــد. به کمک 
ســیمون او دوباره تبدیل به فیلم سازی موفق 
می شود و فیلم هایش دوباره پرفروش می شود. 
او همچنین خوانندگــی هم می کند. هر چند 
این ماجرا در ادامه برای کارگردان دردسرساز 
می شــود و همه چیز به خوبی و خوشی پیش 
نمی رود، منتها ســتاره مجازی ایــن فیلم به 
اندازه ســتاره نوظهور ایــن روزها یعنی میکال 
خوش شــانس بود و طرفداران زیادی داشت. 
میکال مانند همه سوپراســتارهای شبکه های 

اجتماعــی، عکس هــای شــخصی اش را بــا 
لباس هــای برندهای معروف و گرانقیمت روی 
اینســتاگرام آپلود می کند و البته کپشن هایی 
زیرکانه و هوشــمندانه می نویسد تا به خوبی 
تبلیغ این برندها را کرده باشــد.جالب اینکه او 
در میان نوجوانان و جوانان اینستاگرامی بسیار 
مشــهور بوده و گاهی به سمبل و الگوی مد و 
لباس در میان آن ها به خصوص جوانان لندنی 

تبدیل شده است. 
ســال  از   Lil Miquela کاربــری  حســاب 
را  خــودش  و  شــده  راه انــدازی   ۲۰۱۶
شــهروندی در کالیفرنیا معرفی کرده اســت 
را  فوق العــاده ای  زندگــی  می خواهــد   کــه 

تجربه کند. 
موهای قهوه ای اش، چهره دورگه اش و چشمان 
رنگــی اش موجب افزایش طرفدارانش شــده 
است. جالب است بدانید تا همین سال گذشته 
بسیاری از طرفداران این مدل نمی دانستند که 
او اصاًل انسان نیست بلکه یک طرح کامپیوتری 
است. موفقیت او یک سؤال برای شرکت هایی 
که امیدوارند با مصرف کنندگان ارتباط برقرار 

کنند، ایجاد کرد.
گویی کاربران فصای مجازی هیچ مشــکلی با 
واقعی نبودن این مدل ندارند و کار را تا جایی 
رســانده اند که او یک بار در طی پستی اعالم 
کرده بود »من انســان نیستم؛ من یک روبات 

هستم!«.

روبات یا انسان، چه فرقی می کند؟#
این ســوپرمدل مشهور اینســتاگرامی انسان 
نیســت، ولی چــرا برندها همچنــان دنبالش 
هســتند؟ در حقیقت، لیل نمونه ای از لشــکر 
سوپراســتارهای مجــازی و جعلی اســت. در 
دنیــای شــبکه های مجازی، چندیــن نمونه 
معروف دیگر ماننــد Bermuda و Blawko و 
Shudu وجــود دارند که ما آن ها را جزو اولین 

سوپرمدل های دیجیتالی می شناسیم.
هماننــد  دیجیتالــی  ســوپرمدل های  ایــن 
اغلــب محصوالت  انســانی،  ســوپرمدل های 
برندهــای معروف دنیــا را تبلیــغ می کنند. 

مشخص نیست که پست های آن ها را حامیان 
تبلیغاتی شــان می نویســند یا اینکه شرکت ها 
و افــراد مســتقلی آن ها را منتشــر می کنند. 
همین طور، درآمدهای مالی و سودآوری آن ها 

کاماًل روشن نیست.
برخی کارشناســان رســانه ای موافق استفاده 
از ایــن مدل های مجازی  بــرای تبلیغ برندها 
و محصوالت هســتند. این افــراد می گویند با 
راهکار و روشی جدید در حوزه تبلیغات روبه رو 
هســتیم و بایــد آن را پذیرفــت. آن ها بهانه 
می آورند انســان ها هم با فتوشاپ عکس های 
خود را ویرایش و دســتکاری می کنند. برخی 
از متخصصــان هــوش مصنوعی هــم به یک 
نکته جالب اشاره می کنند:» ۱۰۰ سال پیش، 
برندها چطور تبلیــغ می کردند؟«. مانکن های 
پالستیکی هم انســان نبودند، ولی لباس های 
مختلــف زنانه، مردانــه و بچه گانــه را تبلیغ 
می کردنــد و مردم هم با آگاهی از این موضوع 

خرید می کردند.
برندها می دانند این مدل  یک انســان نیست، 
ولی مزایای زیادی برایشان دارد. درگیری ها و 
دردســرهای کار با یک مدل انسانی را ندارند. 
در دنیای مجازی تأثیرگذاری بیشــتری دارند 
و دستشــان برای انواع طراحی و ارائه الگوی 
موردنظرشــان باز است. می توانند یک لباس و 
محصول را در زمان مناسب، با زاویه مناسب و 

زیباشناسی باال نشان مردم بدهند. 

روی مدل های دیجیتالی کنترل بیشتری دارند 
و فقط پشت کامپیوتر می نشینند تا یک مدل 
جدید بســازند. با توجه به ایــن مزیت ها، باال 
رفتن شمار مدل های دیجیتالی بسیار محتمل 
بود و شــکی نبــود از این به بعــد روبات ها و 
انســان های بیشــتری با یکدیگر نقش عوض 
کنند و هوش مصنوعی، شــاهکارهای دیگری 

در حوزه تبلیغات دیجیتالی رو کند. 
بــه گــزارش  نیویورک تایمز، ایــن روزها ارتش 
مجازی مدل های دیجیتالی به صفحات مجازی 
حمله کرده اند. مدل های مشهوری مارگوت، شودو 
و ژی تا حدی با استقبال مخاطبان همراه شده اند 
که صفحات مجــازی آنان نیز بســیار پربازدید 
است .شبیه سازی های انسانی سال هاست  وجود 
داشته و در سریال های تلویزیونی، بازی ها و حتی 
گروه های موســیقی از این شخصیت ها استفاده 
شده است. فراموش نکنیم به تازگی نیز شینهوا؛ 
رسانه رســمی چین، یک مجری مجازی معرفی 
کرد که می تواند بیست و چهار ساعت در شبانه روز 
کار کند. مدتی پیش نیز برخی پژوهشگران فضای 
مجازی پیش بینی کردند به زودی شخصیت های 
مجازی حتی جایگزین کارمندان می شــوند، اما 
ورود این لشکر مجازی به دنیای فیلم ها ماجرای 
دیگری است.  از نگاه صاحبان صنعت سرگرمی، 
این پدیده بسیار وسوســه انگیز و فریبنده است. 
بازیگران مجــازی انعطاف بســیار باالیی دارند، 
همیشــه در بهترین شــرایط برای فیلم برداری 
قرار دارند، در هر شرایطی حتی شیوع خطرناک 
کنونی قادر به نقش آفرینی هســتند، جاه طلب 
نیستند و در موردی مثل »میکال« پایگاه هواداران 

بزرگی دارند.
خوشــبختانه هنوز به این نقطه نرســیده ایم. 
»میکال« یک نمونه کامــل از هوش مصنوعی 
نیست. هنوز صداپیشــه دارد و بیشتر براساس 
فیلم نامه  نوشته شده عمل می کند. از این لحاظ 
بیشــتر به یک شــخصیت کارتونی می ماند تا 
بازیگری از دنیای هوش مصنوعی. البته آن قدرها 
هم بازیگر خوبی نیســت. چهره اش در نمایش 

ریزه کاری های حسی، کمبودهای فراوانی دارد.
در ایــن میان نمی توان بــه این حرکت جدید 
بی توجه بود.  شــرکت های بــزرگ معموالً به 
خوبی تغییــرات را درک می کننــد و به نظر 
می رســد که خودشــان را برای دوره جدیدی 
آماده می کننــد. باید دید مخاطبــان فیلم ها 
ماننــد مخاطبان شــبکه های مجــازی از این 
هنرپیشه مجازی اســتقبال می کنند؟ و اینکه 
این هنرپیشه ها از گوشــت و پوست نیستند، 

برایشان اهمیتی دارد یا خیر؟

برش

این  به  نمی توان  میان  این  در 
بود.   بی توجه  جدید  حرکت 
به  معموالً  بزرگ  شرکت های 
خوبی تغییرات را درک می کنند 
و به نظر می رسد که خودشان را 
برای دوره جدیدی آماده می کنند. 
باید دید مخاطبان فیلم ها مانند 
از  مجازی  شبکه های  مخاطبان 
استقبال  مجازی  هنرپیشه  این 
می کنند؟ و اینکه این هنرپیشه ها 
نیستند،  پوست  و  گوشت  از 

برایشان اهمیتی دارد یا خیر؟

نگاهی به ورود بازیگران مجازی به دنیای فیلم ها و تبعات آن

روبات ها وارد می شوند!

صفحه 12  1399/03/22

نوبت دوم   1398/10/04

«آگهى فقدان سند مالكيت»
نظر به اينكه آقاى ميالد حامد مقدم برابر معرفى نامه 113/ص19 مورخ 99/1/26 به نمايندگى از طرف 
شركت عمران و مسكن سازان ثامن به استناد 2 برگ فرم استشهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت 
ــت سند مالكيت ششدانگ پالك  ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس س
ــه متعلق به خانم قمر  ــهد ك ــى 6280 و 6800 الى 6810 اصلى بخش 4 مش ــى از 6278 ال 6800 اصل
قاسمى روشناوندى ميباشد به علت سهل انگارى مفقود گرديده است و با بررسى دفتر امالك معلوم شد 
ــماره ثبت 6741 صفحه 450 دفتر 53 بنام كنيز سلمانى ثبت و سند به شماره  مالكيت نامبرده ذيل ش
ــطه برابر سند 107062 مورخ 86/12/5 دفتر 45  ــت. سپس مع الواس چاپى 491377 صادر گرديده اس
مشهد بنام شركت عمران و مسكن سازان ثامن گرديده كه برابر سند 62839 مورخ 1388/3/3 دفتر 29 
ــت. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. و اين بخشنامه  ــهد در رهن بانك صادرات قرار گرفته اس مش

به استناد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت امالك صادر گرديد.
ــبت  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس لذا به اس
ــد، بايستى ظرف  ــند مالكيت نزد خود ميباش به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــت اصل سند مالكيت يا سند معامله  ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس مدت ده روز از تاريخ انتش
رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن 

به متقاضى اقدام خواهد شد. آ-9902123 م.الف 834
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

دفترخانه اسناد رسمى شماره 37 شهر شانديز استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139804006220000014

ــماره ملى:  ــدر: محمود تاريخ تولد: 1361/02/01 ش ــن):- برات ناطق نام پ ــيله به متعهد (راه بدينوس
ــدر: غالمرضا  ــزت فاطمى نام پ ــده):- ع ــد (وام گيرن ــنامه: 19 و متعه ــماره شناس 0943755514 ش
ــه  ــنامه: 67 پرونده كالس ــماره شناس ــى: 0947092331 ش ــماره مل ــد: 1365/01/01 ش ــخ تول تاري
139804006220000014 كه برابر گزارش مأمور پست در مورخه 1398/05/23 شناخته نگرديده ايد 
ــند: 51071، تاريخ سند: 1395/01/19، بانك  ــرطى: شماره س ــند رهنى و ش ابالغ مى گردد كه برابر س
مربوطه: ملت بين شما و بانك ملت موضوعات الزم االجرا: 455/537/197 ريال (چهارصد و پنجاه و پنج 

ميليون و پانصد و سى و هفت هزار و صد و نود و هفت ريال)
- اصل طلب: 290/220/531 ريال

- سود: 116/874/875 ريال
- خسارت تأخير تأديه: 48/441/791 ريال، تاريخ مبناى محاسبه خسارت: 1398/02/08

- خسارت تأخير روزانه: 289/985 ريال، تاريخ مبناى محاسبه خسارت: 1398/02/08 بدهكار مى باشيد 
ــت صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه  ــتانكار درخواس كه بر اثر عدم پرداخت وجه بس
ــناد  ــد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اس ــه فوق در اين اجراء مطرح مى باش صادر و بكالس
ــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك  ــما ابالغ مى گردد از تاريخ انتش ــمى بش رس
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در  ــر مى گردد ظرف مدت ده روز نس نوبت در روزنامه درج و منتش
ــما تعقيب خواهد شد.  ــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه ش غير اين صورت بدون انتش

آ-9902124 م.الف 817
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى طرقبه شانديز- حسن ابوترابى

دفترخانه اسناد رسمى شماره 37 شهر شانديز استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139804006220000012

ــماره ملى:  ــدر: محمود تاريخ تولد: 1361/02/01 ش ــن):- برات ناطق نام پ ــيله به متعهد (راه بدينوس
ــنامه: 19 و متعهد (وام گيرنده):- محمود ناطق نام پدر: محمد ابراهيم  ــماره شناس 0943755514 ش
ــه  ــنامه: 3162 پرونده كالس ــماره شناس ــماره ملى: 0934669147 ش ــخ تولد: 1342/07/05 ش تاري
139804006220000012 كه برابر گزارش مأمور پست در مورخه 1398/05/23 شناخته نگرديده ايد 
ــند: 51070، تاريخ سند: 1395/01/19، بانك  ــرطى: شماره س ــند رهنى و ش ابالغ مى گردد كه برابر س
ــه  ــما و بانك ملت موضوعات الزم االجرا: 593/712/153 ريال (پانصد و نود و س مربوطه: ملت بين ش

ميليون و هفتصد و دوازده هزار و صد و پنجاه و سه ريال)
- اصل طلب: 330/352/834 ريال

- سود: 153/641/179 ريال
- خسارت تأخير تأديه: 109/718/140 ريال، تاريخ مبناى محاسبه خسارت: 1398/02/08

- خسارت تأخير روزانه: 344/762 ريال، تاريخ مبناى محاسبه خسارت: 1398/02/08 بدهكار مى باشيد 
ــت صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه  ــتانكار درخواس كه بر اثر عدم پرداخت وجه بس
ــناد  ــد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اس ــه فوق در اين اجراء مطرح مى باش صادر و بكالس
ــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك  ــما ابالغ مى گردد از تاريخ انتش ــمى بش رس
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در  ــر مى گردد ظرف مدت ده روز نس نوبت در روزنامه درج و منتش
ــما تعقيب خواهد شد.  ــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه ش غير اين صورت بدون انتش

آ-9902125 م.الف 818
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى طرقبه شانديز- حسن ابوترابى

دفترخانه اسناد رسمى شماره 37 شهر شانديز استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139804006220000013

ــماره ملى:  ــدر: محمود تاريخ تولد: 1361/02/01 ش ــن):- برات ناطق نام پ ــيله به متعهد (راه بدينوس
ــدر: اصغر  ــى نام پ ــه فاطم ــده):- فاطم ــد (وام گيرن ــنامه: 19 و متعه ــماره شناس 0943755514 ش
ــه  ــنامه: 3037 پرونده كالس ــماره شناس ــماره ملى: 0934667901 ش ــخ تولد: 1343/04/01 ش تاري
139804006220000013 كه برابر گزارش مأمور پست در مورخه 1398/05/23 شناخته نگرديده ايد 
ــند: 51067، تاريخ سند: 1395/01/19، بانك  ــرطى: شماره س ــند رهنى و ش ابالغ مى گردد كه برابر س

ــما و و بانك ملت موضوعات الزم االجرا: 456/250/698 ريال (چهارصد و پنجاه و  مربوطه: ملت بين ش
شش ميليون و دويست و پنجاه هزار و ششصد و نود و هشت ريال)

- اصل طلب: 290/477/798 ريال
- سود: 117/257/333 ريال

- خسارت تأخير تأديه: 48/515/567 ريال، تاريخ مبناى محاسبه خسارت: 1398/02/08
- خسارت تأخير روزانه: 290/441 ريال، تاريخ مبناى محاسبه خسارت: 1398/02/08 بدهكار مى باشيد 
ــت صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه  ــتانكار درخواس كه بر اثر عدم پرداخت وجه بس
ــناد  ــد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اس ــه فوق در اين اجراء مطرح مى باش صادر و بكالس
ــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك  ــما ابالغ مى گردد از تاريخ انتش ــمى بش رس
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در  ــر مى گردد ظرف مدت ده روز نس نوبت در روزنامه درج و منتش
ــما تعقيب خواهد شد.  ــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه ش غير اين صورت بدون انتش

آ-9902126 م.الف 819
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى طرقبه شانديز- حسن ابوترابى

آگهى فقدان سند مالكيت
ــماره 155865- 1396/12/12 دفتر 5 تربت جام  ــه ش ــاط برابر تفويض وكالتنام ــريفى رب خانم رويا ش
ــت مورخ  ــده طى درخواس ــهاد محلى گواهى امضاء ش ــط واحدى با ارائه استش از طرف آقاى عبدالباس
ــند مالكيت المثنى ميزان يكصد سهم مشاع از دويست و ده هزار سهم  1397/01/21 تقاضاى صدور س
ــانديز كه در صفحه 326 دفتر  ــش طرقبه ش ــدانگ پالك 22 فرعى از 1- اصلى واقع در بخش ش شش
ــند مالكيت در اثر سهل انگارى مفقود شده را نموده  ــب اعالم مالك متقاضى س 476 ثبت گرديده و حس
ــت در اجراى ماده 120 اصالحى آئين نامه قانون ثبت مراتب در يك نوبت آگهى تا چنانچه اشخاصى  اس
ــند ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آگهى  ــند مالكيت نزد خود مى باش مدعى انجام معامله يا وجود اصل س
اعتراض خود را همراه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه 
گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا 
سند معامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالكيت المثنى به نام مالك خواهد 

نمود. آ-9902127 م.الف 820
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- حسن ابوترابى

متن آگهى مزايده
آگهى مزايده اموال غيرمنقول كالسه 139604006091001480 (شماره بايگانى 9700317)

ــماره 15894 مورخ 94/06/31 دفترخانه 160  ــند رهنى ش ــان رضوى موضوع س بانك صادرات خراس
ــهد اجراييه اى تحت كالسه 139604006091001480 (شماره بايگانى 9700317) در قبال مبلغ  مش
ــده به شماره 1592 و نمايندگان آقايان محمد  ــركت توسيط ثبت ش 12/010/272/704 ريال عليه: ش
ــماره ملى  ــهد بش ــيدمحمد صادره مش و غالمرضا آل پيغمبر مقدم و راهن خانم عفت ندمائى فرزند س
ــخ 1397/05/02 و در پايان مهلت هاى  ــس از ابالغ اجرائيه در تاري ــادر نموده كه پ 0939308673 ص
ــر ارزيابى و مزايده  ــرا و تقاضاى بانك مبنى ب ــمى الزم االج ــناد رس ــرر در آيين نامه اجراى مفاد اس مق
تمامت پالك هاى ثبتى 1118، 1120، 1119 و 1121 فرعى از 168 اصلى بخش 10 مشهد به آدرس 
ــير پگاه كوچه كاله به مبلغ 24/600/000/000 ارزيابى و قطعيت يافته كه  ــهد جاده سنتو مقابل ش مش

مشخصات و توصيف ملك در روز ارزيابى كارشناس بدين شرح مى باشد:
گزارش كارشناسى

ــى 1121، 1118، 1119،  ــدانگ پالك هاى فرع ــى پرونده 9700317 ارزيابى شش در اجراى كارشناس
1120، از 64 فرعى از 168 اصلى بخش 10 مشهد از ملك واقع در جاده سنتو، مقابل شير پگاه، كوچه 
ــركار خانم عفت ندمانى با راهنمايى  كاله با مختصات جغرافيايى 0717419، 4036466 به مالكيت س
نماينده مالك، آقاى آل پيغمبر از پالك هاى فوق االشاره بازديد و پس از انجام بررسى هاى الزم گزارش 
هيئت كارشناسى ارزيابى برابر اسناد مالكيت ارائه شده بشرح زير تقديم مى گردد: الف- ششدانگ عرصه 
ــماره 1118 فرعى از 64 فرعى از 168- اصلى به مساحت 1250 مترمربع داراى  و اعيان پالك ثبتى ش
ــرق  ــمال خيابان 15 مترى- ش ــماره چاپى 057403/451518 با حدود (ش ــند مالكيت اصلى به ش س

محدود به پالك 1117، جنوب به پالك 1140 و غرب پالك 1119 فرعى)
ــماره 1119 فرعى از 64 فرعى از 168- اصلى به مساحت  ــدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى ش ب- شش
1250 مترمربع داراى سند مالكيت اصلى به شماره چاپى 057403 سرى الف . با حدود (شمال خيابان 

15 مترى- شرق پالك 1118، جنوب پالك 1140 و غرب پالك 1120 فرعى)
ــاحت  ــماره 1120 فرعى از 64 فرعى از 168- اصلى به مس ــدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى ش ج- شش
1250 مترمربع داراى سند مالكيت اصلى به شماره چاپى 057404 سرى الف. سال 82 با حدود (شمال 
خيابان 15 كمترى- شرق محدود به پالك 1119، جنوب به پالك 1139 و غرب پالك 1121 فرعى)
ــاحت  ــماره 1121 فرعى از 64 فرعى از 168- اصلى به مس ــدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى ش د- شش
2750 مترمربع داراى سند مالكيت اصلى به شماره چاپى 9444469 سرى ج سال 93 با حدود (شمال 

خيابان 15 مترى، شرق محدود به پالك 1120، جنوب به پالك 1128 و غرب به خيابان عمومى)
نامبرده بابت چهار فقره سند مالكيت رديف هاى (الف- ب- ج و د) فوق االشاره در حدود شمال و غرب 
ــده جمعاً به مساحت 6000 مترمربع (شش هزار مترمربع)  با ديوار آجرى گرى درب ورودى محصور ش

با حدود مندرج در اسناد، ارائه نمودند.
ــفيد دار، بحالت خشك و  ــامل توت و چنار و س ــجار مثمر ش در عرصه پالك هاى فرعى مورد بحث، اش
ــكيده موجود مى باشد. سطح پالك هاى مذكور حاشيه بندى و جدول ريزى  ــك و تاكستان خش نيمه خش
ــتخر موتورخانه و ساختمان مسكونى و  ــامل (كف سازى- اس ــمت هاى داراى محدثات ش ــده و در قس ش
ــد. ضمناً پالك هاى فوق در اختيار  ــه فاز و بدون حق آبه مى باش ــالن مرغدارى) و يك امتياز برق س س

مالك مى باشد.
نتايج ارزيابى:كد يك- ارزش عرصه هر يك از پالك هاى فرعى:

ــاحت 1250  ــدانگ هر يك از پالك هاى 1118 و 1119 و 1120 فرعى هر يك به مس 1-1 عرصه شش
مترمربع و در مجموع 3750 مترمربع، با توجه به موقعيت مكانى با كاربرى كشاورزى و اشجار موجود و 

نوع مالكيت (طلق) با لحاظ نمودن ساير جهات مؤثر و فاقد هرگونه مجوز غير كشاورزى، بقرار مترمربع 
ــه ميليون و پانصد هزار ريال) جمعاً به مبلغ 13/125/000/000 ريال (سيزده ميليارد  3/500/000 (س

و يكصد و بيست و پنج ميليون ريال)
ــاحت 2750 مترمربع با توجه به  ــماره 1121 فرعى از 64 فرعى با مس ــدانگ، پالك ش 1-2 عرصه شش
ــجار موجود و نوع مالكيت (طلق) با لحاظ نمودن ساير جهات  ــاورزى و اش موقعيت مكانى با كاربرى كش
ــاورزى، بقرار مترمربع 3/000/000 (سه ميليون) ريال جمعاً به مبلغ  مؤثر و فاقد هرگونه مجوز غير كش
ــت و پنجاه و پنج ميليون ريال) كد دو- ارزش اعيان  ــت ميليارد و دويس 8/255/000/000 ريال (هش

موجود در هر يك از پالك هاى فرعى:
2-1 پالك 1118 فرعى از 64 فرعى شامل ديوار محوطه به طول 25 متر به مبلغ 60/000/000 ريال
2-2- پالك 1119 فرعى از 64 فرعى شامل ديوار محوطه به طول 25 متر به مبلغ 60/000/000 ريال

2-3 پالك فرعى 1120 از 64 فرعى، شامل ديوار محوطه به طول 25 متر و ساختمان موتورخانه با زيربناى 
تقريبى 32 مترمربع و استخر آب به مساحت حدود 100 مترمربع به مبلغ 600/000/000 ريال

ــكونى در دو طبقه با زيربناى تقريبى 96  ــاختمان مس ــامل س 2-4 پالك 1121 فرعى از 64 فرعى ش
ــش ايرانيت با زيربناى تقريبى 170 مترمربع و ديوار و درب  ــكلت فلزى و پوش ــايبان با اس مترمربع و س

محوطه به مبلغ 2/500/000/000 ريال
ــدول ذيل مجموع ارزش عرصه و اعيان پالك هاى 1118 و 1119 و 1120 و 1121  ــه طبق ج در نتيج
ــت و چهار ميليارد و  ــه مبلغ 24/600/000/000 ريال (بيس ــى از 168- اصلى لنگر ب ــى از 64 فرع فرع

ششصد ميليون ريال) ارزيابى و اعالم ميگردد.
مجموع عرصه و اعيان *** ارزش اعيان *** ارزش عرصه *** پالك فرعى

1118***4/375/000/000***60/000/000***4/435/000/000
1119***4/375/000/000***60/000/000***4/435/000/000

1120***4/375/000/000***600/000/000***4/975/000/000
1121***8/255/000/000***2/500/000/000***10/755/000/000

24/600/000/000***3/220/000/000***21/380/000/000***جمع كل
ــت به خيابان شرقاً بطول 50 متر  ــماالً بطول 25 متر درب و ديواريس حدود اجمالى محدود به حدود ش
ديوار اشتراكى بپالك 1118 فرعى جنوباً بطول 25 متر ديوار بديوار پالك 1140 فرعى غرباً بطول 50 

متر ديوار اشتراكى بپالك 1120 فرعى حدود ارتفاعى ندارد.
ــت مى باشد. مزايده ششدانگ پالك ثبتى  ــماره دفتر امالك يك مورد بازداش ملك موصوف برابر نامه ش
فوق در قبال 24/600/000/000 ريال در روز يكشنبه 1399/04/08 از ساعت 9 الى 12 ظهر در محل 
ــهد طرقبه ويالشهر امام رضا(ع) 41 شروع و به  ــانديز به آدرس مش ــناد و امالك طرقبه ش اداره ثبت اس
باالترين قيمت پيشنهادى نقداً واگذار مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده با تعطيل رسمى مصادف گردد 
جلسه مزايده روز بعد در همان محل و در ساعت مقرر برگزار خواهد شد. نيم عشر اجرايى و حق مزايده 
ــوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده  ــاير هزينه هاى قانونى اعم از معلوم و نامعل ــد بر مبلغ مزايده و س زائ

برنده مزايده مى باشد. آ-9902128 م.الف 821
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- حسن ابوترابى

آگهى فقدان سندمالكيت
ــهاديه  ــتناد دوبرگ استش نظريه اينكه آقاى ولى جعفرى مقدم فرزند مرحوم ولى به ش ش 8087به اس
ــند مالكيت المثنى نوبت  ــماره 38شيروان جهت دريافت س ــط دفتر اسناد رسمى ش ــده توس گواهى ش
ــماره چاپى  ــدانگ يك باب منزل بش ــند مالكيت شش اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى اند كه س
298590بشماره پالك1860 فرعى  از13 اصلى باغات وحومه واقع درقطعه  سه شيروان بخش 5قوچان 
ــد بعلت نامعلومى مفقودشده است با بررسى دفتر امالك معلوم گرديده كه  ــان مى باش كه متعلق به ايش
ــليم گرديده  ــماره ثبت 14816به نام نامبرده صادروتس ــند مالكيت اوليه ذيل صفحه 566دفتر94وش س
است دفتر امالك بيش ازاين حكايتى ندارد  لذابه استناد تبصره يك اصالحى ماده120آئين نامه قانون 
ــبت به ملك موردآكهى معامله اى انجام داده يا  ثبت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگرددهركس نس
ــندمالكيت نزد خود مى باشد بايستى ظرف ده روز ازتاريخ انتشارآگهى اعتراض خودرابه  مدعى وجود س
ــليم نمائيد بديهى است درصورت عدم  ــندمعامله رسمى به اين اداره تس ــند مالكيت ياس همراه اصل س
ــند مالكيت يا سندمعامله رسمى نسبت به  وصول اعتراض درمهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه س

صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.9902134
تاريخ انتشار:99/03/22

صمدابراهيم زاده-رئيس ثبت اسنادوامالك شيروان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك انزلى 

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــى واراضى و  ــن تكليف وضعيت ثبت ــن نامه قانون  تعيي ــون و ماده 13 آيي ــوع ماده 3 قان ــى موض آگه

ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر راى شماره 139960318002000114 و 139960318002000116مورخ 1399/01/31 هيئت 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
ــماره شناسنامه  حوزه ثبت ملك انزلى تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى  جعفر روز رخ فرزند كاظم به ش
ــنامه  ــماره شناس ــنگاچين فرزند احمد به ش 778 داراى كد ملى 2649222484 و خانم ليال باقرى س
ــاع از ششدانگ يك قطعه زمين  ــه دانگ مش 1133داراى كدملى 2648779922 به صورت هر يك س
مشتمل بر ساختمان به مساحت 123/57 مترمربع پالك 12 قسمتى از پالك 1 فرعى از 289 بخش 7 
گيالن – بندرانزلى خريدارى از مالك رسمى خانم مه لقا بلورى محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض  ــت در ص را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 461///9902104
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/03/22

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1399/04/05 
سيد سليمان فاضلى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بندانزلى

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند 

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى واراضى و  ــن نامه قانون تعيين تكليف وضعي ــاده 3 قانون و ماده 13 آئي ــى موضوع م آگه
ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 39860308001004681  ـ 1398/11/26 هيئت 
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر  اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــين وطن پرور   ــد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض آقاى/ محمد حس در واح
ــف و شماره ملى 5639888131 نسبت  ــماره شناسنامه 1 صادره از شوس فرزند حجى محمد   بش
ــمتى از پالك 603 فرعى از 124   ــاختمان  به مساحت 162/38 متر مربع قس ــدانگ يك س به شش
ــت . لذا به منظور  ــش 2 بيرجند از محل مالكيت نرجس عارفى نژاد    محرزگرديده اس ــى بخ ـ اصل
ــخاص نسبت به  ــود در صورتى كه اش اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  صدور س
ــليم  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض،دادخواس

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ-9901507
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/03/07                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  : 1399/03/22                          
على فضلى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند 

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى واراضى  ــون تعيين تكليف وضعي ــاده 13 آئين نامه قان ــاده 3 قانون و م ــى موضوع م آگه
ــماره 139860308001004399ـ  1398/11/29  ــند رسمى برابر راى ش ــاختمانهاى فاقد س و س
ــند رسمى  ــاختمانهاى فاقد س هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض آقاى اسداله نخعى فرزند  مس
خدا بخش   بشماره شناسنامه 908 وشماره ملى 083951462 نسبت به ششدانگ يك باب منزل  
ــيدا...  ــمتى از 231ـ  اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت س ــاحت 235/24 متر مربع قس به مس
سادسى   محرزگرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  ــود در صورتى كه اش مى ش
ــليم و پس از اخذ  ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس توانند از تاريخ انتش
رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.آ-9901508
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/03/07                          

تاريخ انتشار نوبت دوم  : 1399/03/22                          
على فضلى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
حوزه ثبتى شهرستان فردوس

ــاختمان  ــى اراضى و س ــت ثبت ــن تلكيف وضعي ــون تعيي ــه قان ــوارد يك و س ــتور م ــر به دس نظ
ــه در هيئت  ــى ك ــوق الذكر امالك ــون ف ــه قان ــن نام ــاده 13 آيي ــمى و م ــند رس ــد س ــاى فاق ه
ــيدگى  ــهر فردوس مورد رس ــناد و امالك ش ــتقر در اداره ثبت اس ــور مس ــون مذك ــدرج در قان من
ــردد .                                                                                                        ــى گ ــى م ــل اگه ــرح ذي ــه ش ــوم ب ــالع عم ــت اط ــت جه ــده اس ــادر گردي و راى آن ص
ــدانگ يكباب ساختمان ، به مساحت 299/33  ــن ، به صورت شش خانم محبوبه ميرزائى فرزند حس
ــطه از اقاى  ــع از پالك 1081 فرعى از 1 ـ اصلى بخش يك فردوس از خريدارى مع الواس ــر مرب مت
رضا كاظمى ـ مكان وقوع ملك : شهرستان فردوس ـ باغشهر اسالميه ـ بلوار امام حسين ـ خيابان 

شهامت 
ــاختمان هاى فاقد سند رسمى اين  به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
آگهى  نسبت  به امالك فوق الذكر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود لذا  درصورتى كه 
ــند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى  ــبت  به آراء صادره اعتراضى داشته باش ــخاص ذى نفع ,  نس اش
ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رسيد اخذ نمايند،معترضين بايد از 
ــت در دادگاه  ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت يك ماه  ,مبادرت به تقديم دادخواس تاريخ تس
عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحويل دهند،در اين صورت 
اقدامات ثبت ،موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه خواهد بود  ،در صورتى كه اعتراضى در مهلت مقرر 
ــت به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند،اداره  قانونى واصل نگردديا معترض ،گواهى تقديم دادخواس
ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور سند مالكيت مينمايد و صدور سند مالكيت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نيست . آ-9901501
تاريخ انتشار نوبت اول:   07/ 1399/03
تاريخ انتشار نوبت دوم :  1399/03/22

محمود جهانى مهر  -  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان  فردوس
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