
قربانی بچه پولدارها
المیرا شریفی با انتشار تصویری از قربانی 
حادثه تصادف خودرو پورشــه و پراید در 
خیابان کارگر شــهر اصفهان، در صفحه 
توییترش نوشت: »فرهاد طاهریان، دانشجو 
و ورزشکار ۲۱ ساله، قربانی عشق سرعت دو 
بچه پولدار اصفهانی شد.  تصادف رانندگی! 
ماجرا وقتی تلخ تر می شــود که دخترک 

پولدار نگران قیمت ماشینش است و هیچ حسی نسبت به کشتن یک انسان 
ندارد! »کشتم، دیه اش رو میدم« اضمحالل اخالقی، وقاحت یا روان پریشی«!

فینال تاریخی
به مناسبت سالروز قهرمانی ایران در جام 
ملت های آسیا در ســال ۱۹۶۸، صفحه 
اینســتاگرامی کنفدراسیون فوتبال آسیا 
با انتشــار عکسی تاریخی از فوتبال ایران 
بروزرسانی شد. ایران برای نخستین بار در 
ســال ۱۹۶۸ میزبان جام ملت های آسیا 
شــد و توانست جام قهرمانی را هم باالی 

ســر ببرد. در فینال تاریخی سال ۱۹۶۸، ایران در حالی که برای قهرمانی به 
یک مساوی احتیاج داشت، اسرائیل را شکست داد و نخستین قهرمانی تیم 

ملی کشورمان در جام رقم خورد.

جوج می زنیم!
مجیــد رفیعی، مدیــرکل اخبار خارجی 
خبرگزاری مهــر با انتشــار تصویری از 
دکل ســیار آنتن دهی که به دلیل نصب 
در روســتای مرجان که گفته می شــود 
باغ خانوادگی وزیــر ارتباطات در آن قرار 
دارد، به دکل رانتی معروف شــده است، 
ضمن کنایــه به آذری جهرمی در توییتر 
نوشــت: »آذری جهرمی گفته ۶7 درصد 

روستاهای باالی ۲0 خانوار کشور به اینترنت متصل  شده اند. یه جمعه بیا بریم 
روستاهای اطراف تهران که نزدیک تر از روستای مرجان هست را نشان شما 

بدم که اینترنت ندارند! یه جوج هم می زنیم و صفا«!

تقدیس یک جاسوس
محمد سرشار، مدیر شبکه کودک در صفحه 
اینستاگرامش نوشت:»فیلم سینمایی فرشته 
)۲0۱۸( یکی از  فیلم هــای ضد مقاومت 
است که با رویکردی اسرائیلی، به تقدیس 
مهم ترین جاسوس شناخته شده خاورمیانه 
 می پردازد: اشــرف مروان. اشــرف مروان 
یک آقازاده مصــری، داماد رئیس جمهور 
جمال عبدالناصر و دانش آموخته انگلیس 

بود که داوطلبانه جاســوس رژیم اشغالگر اسرائیل شد و به عنوان رئیس دفتر 
انور ســادات، باالترین سطح اطالعات را به اسرائیل لو داد. اشرف مروان آقازاده  
ویکی از فرماندهان نظامی گارد  ریاست جمهوری مصر بود و داماد بزرگ ترین 
رئیس جمهور ضداسرائیلی مصر، اما با سفارت اسرائیل تماس گرفت و داوطلبانه 
جاســوس آن ها شد. او توانست با هشدار به موقع، جنگ دوم جهان عرب علیه 
اسرائیل را در سال ۱۹7۳ لو بدهد و جلوی آزادسازی بلندی های جوالن را بگیرد«.

 مجازآباد

 محمد تربــت زاده   ازدواج با »مهناز افشــار« اگر 
بزرگ ترین اشتباه »یاســین رامین« نباشد، بدون شک 
کوچک ترینش هم نبوده است! به قول قدیمی ها از خدا که 
پنهان نیست، از شما چه پنهان، چیزی که در میان برخی 
مســئوالن و فرزندانشان زیاد است، فساد! فسادهایی که، 
تُخل پُخل کردن های »یاسین رامین« در مقابلشان لنگ 
بیندازد! دور زدن هالل احمر، واردات شیرخشــک فاسد 
و واردات داروی تاریخ گذشــته در مقابل گم شدن دکل 
نفتی، هاپولی شدن ۳000 میلیارد تومان و دود شدن ۶ 
میلیارد یورو، کاه اســت در مقابل کوه! منظور اینکه دور 
زدن هالل احمر فسادی نیست که به خاطرش نامت برود 
روی صفحه اول جســت وجوی گوگل، هشتگ نامت در 
توییتر ترند شود و مسئوالن رده باالی مملکت درباره ات 
نطق کنند؛ مگر اینکه نامت به نام سلبریتی  پرحاشیه ای 

مثل »مهناز افشار« گره خورده باشد!

  در  خانواده ای سیاسی چشم به جهان گشود!
از زندگینامه یاسین رامین اطالعات زیادی در دست نیست 
و ما رســانه ها فقط می دانیم که او در خانواده ای سیاسی 
چشم به جهان گشود و پدرش یعنی »محمدعلی رامین« 
از  جنجالی ترین چهره های سیاســی در دولت نهم و دهم 
بود. سیاستمداری که عمده شهرتش را مدیون درگیری 
با مطبوعــات در دولت دهم اســت. اگرچه »محمدعلی 
رامین« اتهام برخورد شــدید با مطبوعات در دولت دهم 
را رد می کند، اما یاســین خان همین چندسال پیش در 
 مصاحبه ای جنجالی، از جانب پــدرش از روزنامه نگارانی 
کــه در دولت دهــم بیــکار  شــده اند، عذرخواهی کرد!

در مورد مدرک تحصیلی یاسین رامین هم  شائبه های زیادی 
مطرح است، اما برخی از رسانه ها می گویند آقای رامین از 
یک دانشگاه آلمانی، دکترا گرفته است. همان رسانه ها البته 
او را به دوتابعیتی بودن هم متهم کرده اند. اتهامی که پس 
از سفر مهناز افشار به آلمان برای به دنیا آوردن فرزندش 
و گرفتن تابعیت این کشور، پررنگ تر هم شد. این اتهام اما 
هیچ وقت از سمت یاسین رامین یا همسرش تکذیب نشد.

  یک دل نه صد دل عاشق
نام »یاسین رامین« نخستین بار سال ۹۳ و پس از ازدواج 
جنجالی اش با مهناز افشار در  رسانه ها مطرح شد. ماجرای 
ازدواج یاســین رامین و مهناز افشار که از همان اول تمام 
نشانه های حاشیه ساز شدن را داشت، از این قرار بوده که 
یاسین رامین با وجود متأهل بودنش، یک دل نه صد دل 
عاشق مهناز افشار می شود و به او پیشنهاد ازدواج می دهد! 
مهناز افشار هم شــرط ازدواج را طالق دادن همسر اول 
عنوان می کند و یاســین رامین هم شرط خانم بازیگر را 
تمــام و کمال اجرا می کند. از آن طرف گندش درمی آید 
که یاســین خان ۱0 سال از مهناز افشار کوچک تر است، 
اگرچه مهناز افشار می گوید اختالف سنی او با همسرش 

فقط چهار سال است! 
یاسین رامین که انگار آقازاده بودن و ازدواج با مهناز افشار 
عطش دیده شدنش را نخوابانده است، »خاتمی« را برای 
خواندن خطبه عقد مراسم عروسی اش دعوت می کند تا 
 حاشیه سازی اش را تکمیل کند! از اینجا به بعد است که 
البد پدر قید پســر را زده، از عروسش اعالم برائت کرده و 

در عروسی پسرش هم حضور پیدا نمی کند!
این پایان حواشی عروسی جنجالی یاسین رامین نیست 
و چند روز پس از عروسی، مرضیه برومند مدعی می شود 
یاسین رامین دوبرابر بودجه تئاتر کشور را در قالب زمین 
و امالک، پشــت قباله مهناز افشار انداخته است. ادعایی 
که مهناز افشــار آن را تکذیب کرد، اما محمدعلی نجفی 
مشاور اقتصادی وقت رئیس جمهور دهم در سال ۹5 پس 
از رو شدن پرونده های فساد یاسین رامین، مهریه چند ده 

میلیارد تومانی افشار را تأیید کرد.

  شیرخشک فاسد
هنوز ُمهر عروســی یاســین رامین خشک نشده بود که 
سازمان تدارکات پزشــکی جمعیت هالل احمر به دلیل 
تصاحب اموال این جمعیت از او شــکایت کرد. ماجرای 
شکایت تا دو سال بعد کش پیدا کرد تا اینکه سرانجام در 
مرداد سال ۹5، حکم دستگیری همسر مهناز افشار صادر 

شد. ماجرای شکایت برمی گردد به دولت دهم و آن طور 
که رسانه ها می گویند، آقای رامین به واسطه نفوذ پدرش 
در دولت دهم، مسئولیت شرکت »رشد« از شرکت های 
وابســته به هالل احمــر در آلمان کــه در زمینه واردات 
داروهای گران  قیمت و تجهیزات پزشکی فعالیت می کند، 
را به عهده می گیرد. طبق گفته مشــاور اقتصادی وقت 
رئیس جمهور دهم، آقای رامین در پوشش این شرکت و با 
بودجه هالل احمر، داروهای تقلبی و بی کیفیت وارد کرده 

و چند میلیارد دالر سود به جیب می زند!
بعد از دســتگیری رامین، بســیاری از رســانه ها اعالم 
کردند جرم اصلی یاســین رامین واردات شیرخشــک 
فاســد بوده که موجب نابینایی و کشته شدن چندین 
نوزاد شــده است. مهناز افشــار در نخستین واکنشش 
به این خبر، واردات شیرخشــک فاسد را تکذیب نکرد 
و گفت باید منتظــر حکم دادگاه بمانیم، اما مدتی بعد 
در یک مصاحبه منکر وارد شدن شیرخشک فاسد شد 
و اتهام های همســرش را در مسائل مالی خالصه کرد. 
وکیل رامین هم اتهام واردات شیرخشــک فاسد را رد 
می کنــد و می گوید تنها اتهام رامین اختالف حســاب 

مالی با جمعیت هالل احمر است. 
روز گذشــته اما پس از پنج سال کشمکش حکم نهایی 
یاسین رامین سرانجام صادر شد. ۱7 سال حبس که فقط 
هفت ســال آن اجرایی می شود و همچنین رد مال تا ۲ 
میلیون یورو. به دلیل بدوی بودن حکم، جزئیات آن هنوز 
منتشر نشده و پرونده یاسین رامین و دست داشتنش در 
ماجرای واردات شیرخشک آلوده همچنان برای  رسانه ها و 

مردم در هاله ای از ابهام است. 
درست مثل خودش، روابط عجیب و غریبش با سلبریتی ها، 
رفت وآمدش با باشــگاه های ورزشــی، اسپانسر تیم های 
معروفی مثل استقالل شدن، سر و ِسّرش با هالل احمر و 
ارتباطش با سیاستمدارهای اصالح طلب! حتی خود یاسین 
رامین هم در تنها مصاحبه اش با یکی از  شــبکه های آن 
طرف آبی در پاســخ به این پرسش که چه کاره است، با 

خنده پاسخ می دهد: »شغل من آقازادگی ست«!

دادگاه، یاسین رامین را به 17 سال حبس محکوم کرد

شغل من آقازادگی ست!

برگزیده انجمن های ادبی جشنواره ملک الشعرای بهار از دالیل به حاشیه رفتن این کانون های ادبی می گوید

رقیبی کارنابلد به نام فضای مجازی!
رئیس  فدراسیون فوتبال برای امضای قرارداد با ویلموتس به بلژیک رفته است

 مذاکره در تهران
 تاج گذاری در بروکسل!
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نرفته اند!
رقیه توسلی: تلویزیون خانه روشن است. عده ای دور میز نشسته اند با اشک 

و لبخند.
این طرف »اولیای دم« از پسرشان می گویند. از جگرگوشه ای که رفته اما هر 
روز صبح بیدار می شود، می خندد، راه می رود، حرف می زند. از علی آقای شاخ 

شمشادشان. از او که در ده ها تَن، زنده است هنوز.
آن طرف »گیرندگان عضو« از خدایی می گویند که مهربان ها را جلو راهشان 

گذاشته. آن ها که سخا و ایمان را بلدند. روسفیدند. عاشق اند.
برنامه تمام می شــود و من می مانم و آیه ۳۲ ســوره مائده... من می مانم و 

مردمانی که رفته اند اما با قوت تمام زندگی می کنند.

وزیر محترم اینترنت!

فوری/ به خبری که هم اکنون به دستمان رسید توجه فرمایید: دبیر شورای 
عالی انقالب فرهنگی گفته است: »گره ای که در شبکه ملی اطالعات داریم 
این است که با دانش یکپارچه به این شبکه نگاه نکرده ایم... چهار سال پیش 
پیشنهاد دادم وزارت ارتباطات به وزارت اینترنت تغییر نام بدهد که هلندی ها 

این کار را در سال ۱۹۹۴ انجام دادند«.
خیلی فوری/ خبرهای رسیده حاکی است به دنبال پیشنهاد تشکیل وزارت 
اینترنت، برخی کارشناسان پیشنهاد داده اند برای جلوگیری از موازی کاری 
و تداخل امور مربوط به اینترنت، شایســته است در یک طرح پایلوت، اقدام 
به تشکیل ســه وزارتخانه با نام های: وزارت ُکند )وزارت فیلترینگ(، وزارت 
باسرعت و وزارت پُرسرعت کرده و برای هر کدام وزیری با سرعت مناسب و 

متناسب درنظر بگیریم.
خیلی فوری تر/ برخی خبرهای رسیده حاکی است کارشناسان معتقدند 
در راستای کاهش  هزینه ها و سرعت بخشیدن به امور، می شود پس از چند 
سال، چهار وزارتخانه: ُکند، باسرعت، پُرسرعت و وزارت ارتباطات را با یکدیگر 
تجمیع، تلفیق، تلقیح و غیره کرده و نام پدیده و دستاورد حاصل از این اقدام 
را »وزارت اینترنت« بگذاریم. کارشناسان معتقدند وقتی سال هاست در کشور 
از کره هلندی، گاو هلندی و مرغ هلندی استفاده می کنیم و اقتصادمان هم 
خدا را شکر به بیماری هلندی مبتالست، چه اشکال دارد که اینترنتمان هم 
»اینترنت هلندی« باشد! کارشناسان تأکید می کنند: از این ها گذشته، شما 
دقت کنید چقدر در وقت صرفه جویی شده و سرعت کارها باال می رود اگر به 
جای عبارت طوالنی »وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات«، دو کلمه بگوییم: 

وزیر اینترنت و تمام!

 ربنّا و رطب

 فوری فوتی 

 فؤاد آگاه 

قول هایی داده اند
بیشتر سیل زدگانی که خانه هایشان خراب شده بود، میهماِن اقوام و آشنایان 
در معمــوالن یا خرم آبــاد بودند. بقیه را هم در بخش بــاالي بلوار در چادر 
اســکان داده بودند. از نظر امکانــات و لوازم مورد نیاز، کمبودي نبود و همه 
چیز فراهم شده بود. حتي یک نفر را هم ندیدیم که از این نظر شکایت کند؛  
تنها نگراني و تقاضاشان بازسازي خانه ها بود. براي نماز برگشتیم مسجد که از 
تجمع نیروهای جهادی غلغله بود. ناهار، عدس پلو آوردند با سه تکه کوچک 
نان لواش. عدس پلوش چنان خشــک بود که فقط به کمک آب توانستیم 
بدهیمش پایین! آب شــهر وصل بود و هیچ مشکلي نداشت و مردم هم از 
همین آب مي خوردند. اما براي احتیاط بیشتر به همه گروهاي جهادي و هر 

کس که براي کمک مي آمد آب معدني مي دادند. 
ســاعت سه و نیم برگشتیم سر کار در همان خانه قبلي. کمي طول کشید 
تا دوباره گرم شــویم و به کار بچسبیم. دست بعضی از بچه ها تاول زده و یا 
زخم شده بود از جمله دست خودم. بیشتر بچه ها دستکش گیر آورده بودند 
وگرنه نمي توانستند کار کنند. کوهنوردها هم سر ساعت آمدند. یکي گفت: 
بچه هــا دل بدید، ِگل ندید. جوابش دادند: هم دل بدید هم گل. پیرمردي با 
عصا برایمان چاي آورد و شکالت. صاحب خانه ای بود که گل هایش را بیرون 
می ریختیم. ســر صحبت را باز کردم و گپي زدیم. او تأکید کرد: کوتاهي از 
خودمان بود. از ســه روز پیش بارها هشدار دادند که سیل مي آید... از رادیو 
اعالم کردند، داخل شــهر با بلندگو گفتند... شب آخر هم آمدند در زدند که 
بروید... سیل در راه است... 70 سال دارم... در عمر خودم و پدرم چنین آب و 
سیلي را یادم نمي آید. دلداري اش دادم تا کمي آرام تر شد. این تنها کاري بود 
که از دستم برمي آمد. دلداري دادن براي من راحت بود هر چند براي او خانه 
و زندگي نمي شد. از کار و بارش پرسیدم، گفت: قبالً کشاورزي مي کردم اما 
دیگر نمي توانم. کنار بلوار، مغازه اي دارم که از این طریق زندگي را مي چرخانم. 

گفتم: کمکي کردند؛ وامي، چیزي؟
گفت: قول هایي دادند تا ببینیم مي دهند یا نه. شاید هم رفتم باال و دیگر این 

خانه را نساختم!

شاهد عینی-قسمت نهم

  تک  نگاری های علی نور آبادی از  سفر به »معموالن«
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ورزش
یحیی به باشگاه لیست ورود و خروج می دهد

خانه تکانی در شهرخودرو

خسرو دلیر در گفت و گو با قدس:

 جودو خراسان
 هوای تازه می خواهد

امشب آخرین بازی سرخابی ها در لیگ قهرمانان آسیا

 »آزادی« 
ایستگاه پایانی  ژاوی

لیگ قهرمانان آســیا در حالی به هفته پایانی خود در مرحله گروهی نزدیک 
می شــود که در گروه هایی که نمایندگان کشورمان حضور دارند، تکلیف تیم 

های صعود کننده مشخص شده است و به جز ذوب آهن که در 
آخرین بازی خود برابر نماینده عربستان برای سرگروهی 
می جنگد، پرسپولیس و استقالل در دو بازی تشریفاتی 
بــه مصاف حریفان خود در آزادی و دوبی خواهند رفت. 
تیم فوتبال پرســپولیس در حالــی در آخرین بازی این 
فصل خود در خانه پذیرای السد قطر است، که وداع زود 

هنگامی را با این بازی ها داشت. شاگردان برانکو 
که امســال در گروه ساده تری نسبت به سال 
پیش قرار گرفته بودند، نتوانستند مانند فصل 
پیش با صالبت ظاهر شــوند تا امروز در یک 
بازی تشریفاتی پرونده شان در این فصل لیگ 
قهرمانان بسته شود. سرخپوشان پایتخت در 

فضایی کاماًل متفاوت نسبت به نیمه نهایی سال 
گذشته در ورزشگاه آزادی میزبان السد هستند. 

در آن بازی پرســپولیس برای صعــود به فینال 
می جنگید، 
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سینا حسینی: بعد از بازی بــا نام های بزرگ و پروژه 
دوباره طلــوع می کنیم وزارت نشــین ها برای هدایت 
تیم ملی، ســرانجام فدراســیون فوتبال به حضور یک 
مربی دم دستی و خانه نشــین رضایت داد تا یک مربی 
با کارنامه ای به مراتب ضعیف تراز کی روش در آستانه 
پذیرش مسئولیت فنی تیم ملی ایران قرار گیرد. نکته 
جالب توجه درفرایند جذب مــارک ویلموتس بلژیکی  
نحوه ادعاها و اظهارنظرهای عجیب وغریب مسئوالن 

فدراسیون فوتبال بویژه مهدی تاج است!
مهدی تاج که حــاال خود را در آســتانه یــک حمله 
تمام عیاراز ســوی منتقدان می بیند، تالش می کند با 
اظهارنظرهای احساســی افکارعمومی را به این سمت 
و ســو هدایت کند که ویلموتس هرگز شبیه کی روش 
نخواهد شد و فدراســیون به عنوان کارفرما مسئولیت 
نظارتی خود را اجرا خواهــد کرداما این ادعای واهی با 
انتشار خبر حضور مســئوالن فدراسیون فوتبال ایران 
در بلژیک برای امضای قرارداد ســرمربی جدید نقش 

برآب شد.
 این اتفاق در شرایطی رقم می خورد که هشت سال ونیم

پیش وقتی کارلوس کی روش قصد پذیرش مسئولیت 

فنی تیــم ملی ایران را داشــت در دفتــر رئیس وقت 
ســازمان تربیت بدنی حضور یافــت و در حضور رئیس 
فدراســیون فوتبال در خاک ایران قرارداد خودش را 
امضا کرد اما حاال مدیران فدراســیون پنج ستاره برای 
استخدام یک مربی فاقد کارنامه قصد دارند کیلومترها 
از ایران دور شوند تا زیر برگه قرارداد جانشین کی روش 

را امضا کنند.
آیا ارزش تیم ملی فوتبال ایران از ارزش سرمربی اخراج 
شده تیم ملی ساحل عاج و شالکه باالتراست؟ چرا باید 
گروهی از ایران برای امضــای قرارداد مربی خارجی به 
کشور دیگری بروند؟ مگرنه اینکه گفته شده، ویلموتس 
قرار است چند روز پس از امضای قرارداد بار دیگر وارد 
ایران شــود، پس چرا حرمت خود را نگــه نمی داریم 
و پس از اینکــه ویلموتس وارد ایران شــد با او قرارداد 

منعقد نمی کنیم؟
نکته نگــران کننده و قابل تأمل دیگــر اظهارنظر یکی 
از مدیران شناخته شــده فوتبال ایران درباره سرمربی 
جدید تیم ملی است. این مدیرارشد فوتبالی که پیش 
از این با فدراســیون مهدی تاج همکاری داشت اما به 
دلیل اینکه منتقد سیســتم مدیریت تــاج در فوتبال 

ایران بود، از ســمت خود کناره گیری کرد و با اشــاره به 
ناتوانی فنی گزینه مربیگری تیم ملــی در حوزه فوتبال 
و مربیگری می گوید: مارک ویلموتس بلژیکی  دســتیار 
سابق لیکنز سرمربی فعلی تراکتورسازی بود، که با مرور 
اتفاقات و نتایجی که در زمــان مربیگری و فعالیت او در 
تیم ملی بلژیک رقم خورده است می توان عیار این مربی 

را به دست آورد.
وی که تمایلی به ذکر نامش نداشــت، می گوید: شــما 
تصور کنید لیکنز که سرمربی مارک ویلموتس به حساب 
می آمد در جریان رقابت های این فصل تراکتورسازی بارها 
نشان داد قابلیت تصمیم گیری در مواقع اضطرار را ندارد و 
به هیچ عنوان بار فنی الزم در لحظات حساس و سرنوشت 
ساز را ندارد حاال دســتیار این مربی که فاقد کارایی الزم 
بوده است به عنوان گزینه مربیگری تیم ملی ایران معرفی 
شده و مسئوالن فدراســیون برای اینکه او را متقاعد به 
همکاری کنند حاضر شدند زیر بار شرط دور از منطق این 
مربی بلژیکی بروند تا در خاک کشــور او قراردادش امضا 
شود اتفاقی که به هیچ وجه در روابط دیپلماتیک ورزشی 
سابقه نداشته اما در فدراسیون مهدی تاج برای نخستین 

بار در وقوع است.

رئیس  فدراسیون فوتبال برای امضای قرارداد با ویلموتس به بلژیک رفته است

مذاکره در تهران، تاج گذاری در بروکسل!

عصبانیت گواردیوال از سؤال عجیب یک خبرنگار
ورزش: منچسترسیتی روز شنبه توانست قهرمان جام حذفی فوتبال انگلیس شود. در 
نشست خبری پس از بازی، یکی از خبرنگاران از گواردیوال سؤالی مطرح کرد که باعث 
عصبانیت وی شد . از سرمربی اسپانیایی سؤال شد که آیا او همچون مانچینی در سال 
2012، از دولت امارات برای کسب قهرمانی، پاداشی ویژه دریافت کرده؟ پپ که آشکارا 
عصبانی شده بود، پاسخ داد: »می دانی چه سؤالی از من پرسیده ای؟ از من می پرسی 
پولی خارج از باشگاه دریافت کرده ام؛ آن هم در چنین روزی و اینجا؟ واقعا فکر می کنی 

در روزی که من فاتح سه گانه شده ام، شایسته روبه رو شدن با چنین سؤالی هستم؟«

بنفیکا برای سی وهفتمین بار قهرمان پرتغال شد
ورزش: تیم فوتبال بنفیکا ماراتن لیگ پرتغال را از رقیب سنتی اش برد. تیم فوتبال 
بنفیکا با برتری در هفته پایانــی رقابت های لیگ پرتغال برای ســی وهفتمین بار 
فاتح این جام شــد. این تیم از شهر لیســبون در هفته پایانی لیگ پرتغال 4 بر یک 
تیم ســانتاکالرا را برد و بی توجه به نتیجه بازی پورتو، رقیب دیرینه و نزدیک ترین 
تعقیب کننده اش با 87 امتیاز قهرمان لیگ شد. پورتو هم با وجود برد 2 بر یک  مقابل 
اسپورتینگ لیسبون با 85 امتیاز به رتبه ای بهتر از دوم دست نیافت تا راهی پلی آف 

لیگ قهرمانان اروپا در فصل آتی شود.

رئال مادرید با شکست خانگی فصل را به پایان برد
در نخستین بازی از آخرین روز از هفته پایانی مسابقات اللیگای اسپانیا در فصل 19-

2018، دیروز تیم فوتبال رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو پذیرای رئال بتیس 
بود. شاگردان زین الدین زیدان که فصلی بد را سپری کردند، در این بازی 2 بر صفر تن 
به شکست دادند تا فصل را با ناکامی به پایان ببرند. سفیدپوشان مادریدی این فصل 21 
پیروزی، پنج تساوی و 12 شکست را تجربه کردند و با 68 امتیاز در جایگاه سوم به کار 
خود در اللیگا پایان دادند. این بدترین تاریخ رئال مادرید بعد از رئال فصل 85-1984 بود 
و رکورد دومین فصل بد این تیم که در فصل 95-1994 رقم خورده بود را هم شکست.

یوونتوس با اینزاگی تماس گرفت
احتمال انتصاب سیمونه اینزاگی به عنوان ســرمربی فصل آینده یوونتوس و جانشین 
ماسیملیانو آلگری قوت گرفت چرا که چند منبع خبری در ایتالیا اعالم کرده اند که این 
مرد ایتالیایی با بانوی پیر وارد مذاکره شده است. از مربیانی مانند مائوریتزیو ساری، پپ 
گواردیوال و مائوریسیو پوچتینو به عنوان گزینه هدایت بیانکونری در فصل آینده یاد می شود 
اما هر سه آن ها با تیم های فعلی شان )به ترتیب چلسی، منچسترسیتی و تاتنهام( قرارداد 
دارند. گزینه دیگر آنتونیو کونته بوده که او هم گویا با اینتر توافق کرده است. یوونتوس با 

اینزاگی تماس هم گرفته و او را در حالت آماده باش برای سفر به تورین قرار داده است.

حمید رضا خداشناس: لیگ قهرمانان آسیا در حالی 
به هفته پایانی خود در مرحله گروهی نزدیک می شود 
که در گروه هایی که نمایندگان کشورمان حضور دارند، 
تکلیف تیم های صعود کننده مشخص شده است و به 
جز ذوب آهن که در آخرین بازی خــود برابر نماینده 
عربســتان برای ســرگروهی می جنگد، پرسپولیس و 
استقالل در دو بازی تشریفاتی به مصاف حریفان خود 

در آزادی و دوبی خواهند رفت.

بازی تشریفاتی در روز وداع ژاوی
 تیم فوتبال پرســپولیس در حالــی در آخرین بازی 
این فصل خود در خانه پذیرای الســد قطر است، که 
وداع زود هنگامی را با این بازی ها داشــت. شاگردان 
برانکو که امســال در گروه ســاده تری نسبت به سال 
پیش قرار گرفته بودند، نتوانســتند مانند فصل قبل 
با صالبت ظاهر شوند تا امروز در یک بازی تشریفاتی 
پرونده شــان در این فصل لیگ قهرمانان بسته شود. 
سرخپوشان پایتخت در فضایی کاماًل متفاوت نسبت 
به نیمه نهایی سال گذشته در ورزشگاه آزادی میزبان 
السد هســتند. در آن بازی پرســپولیس برای صعود 
به فینال می جنگیــد، اما امروز در دیــداری که هیچ 
حساســیتی برای آن ها نــدارد بایــد از قهرمان قطر 
پذیرایی کنند، ولی برعکس پرســپولیس، السد برای 
اینکه به عنوان تیم نخست صعود کند نیاز به پیروزی 
در این بازی دارد. با این حال این بازی شانسی است که 
هواداران برای آخرین بار بــازی ژاوی، یکی از بزرگان 
فوتبال جهان را شاهد باشند که بعد از 22 سال و کسب 
افتخارات عدیده در این مسابقه برای آخرین بار بازی 
خواهد کرد. این دیدار آخرین بازی ژاوی در مستطیل 
سبز خواهد بود و بعد از این بازی اسطوره آبی  اناری ها 

برای همیشه از میادین خداحافظی خواهد کرد.

سود یک میلیاردی از ژاوی
باشگاه پرســپولیس امیدوار اســت از بلیت فروشی 
و پاداش بازی با الســد، ســود یک میلیــارد تومانی 
به دســت آورد. هر چند شــاگردان برانکو در بازی 
ای تشریفاتی به مصاف الســد می روند، با این حال 
قرمزها چندان به برد در این بازی بی میل نیســتند؛ 
چرا کــه در صــورت برد، ســود قابل توجهــی را از 
پــاداش AFC دریافت خواهند کــرد. طبق قوانین 
کنفدراسیون فوتبال آســیا، برد در هر بازی 50 هزار 
دالر جایزه دارد که باتوجه بــه نرخ فعلی دالر حدود 
800 میلیون تومان خواهد بــود.از طرف دیگر بازی 
پرســپولیس - الســد آخرین بــازی ژاوی ارناندس 
در دنیای حرفه ای فوتبال اســت و بــه همین خاطر 
پیش بینی می شــود حداقل 15-20 هــزار نفر این 
بازی را از نزدیک تماشــا کنند که با احتساب بلیت 
میانگین 12 هزار تومان، درآمد پرسپولیســی ها از 
بلیت فروشی نیز حدود 300 میلیون تومان می شود.

نبرد حذف شدگان در دوبی
دو تیم العین امارات و اســتقالل ایران در یک بازی 
کاماًل تشریفاتی در دوبی به مصاف هم خواهند رفت؛ 
تقابلــی بین حذف شــدگان این گروه کــه در واقع 
جذابیتی برای هیچ کــس ندارد!  در ایــن گروه نیز 
تکلیف تیم های صعود کننده مشــخص شــده است 
و این دو تیم فقط برای اعــاده حیثیت به مصاف هم 
می روند. آخرین بازی آبی پوشــان در دوبی ممکن 
اســت پایانی بر ســرمربیگری کوتاه مدت فرهاد در 
استقالل نیز باشــد؛ چرا که بر اساس گفته مسئوالن 
این باشگاه در چند روز آینده سرمربی جدید این تیم 
معرفی خواهد شد، که در آن صورت مجیدی نفر اول 

تیم نخواهد بود.

حسین فیضی: خراســان رضوی که با داشتن موقعیت و 
ظرفیت عالی در دنیای جودو از پشــتوانه ارزشمند کشتی 
باچوخه برخورداراست بزودی شاهد برگزاری مجمع انتخاب 
رئیس جدید هیئت جودو خواهد بود. حدود17مدعی خدمت 
به این رشته ورزشی ثبت نام کرده اند تا از بین آنان نماینده 
فدراســیون جودو در این اســتان پهلوان پرور تعیین شود. 
خراسان رضوی در این ورزش پهلوانی و خوشنام که فنون آن 
شباهت زیادی با فنون کشتی چوخه دارد به عنوان قطب اصلی 
جودو کشورمعرفی و تاکنون بسیاری از ورزشکاران وپهلوانان 
روســتایی از طریق کشــتی باچوخه وارد این رشته شده و 
افتخارات فراوانی کسب کرده اند. حضور جواد محجوب، جالل 
محجوب، حسن نیکنام و  حیدر زحمتکش در اردوهای تیم 
ملی و قهرمانی نوجوانان استان خراسان در مسابقات قهرمانی 
کشور در سال 97 نشان از آن دارد که جودو در مسیر همواری 
در حال حرکت است و رئیس جدید هیئت باید برای ماندن در 
این مسیر و البته سرعت بخشیدن به این پیشروی ها همت 
گمارد. بسیاری امیدوارند که در مجمع پیش رو رئیس جدید 
بعد از انتخاب بتواند طرحی نو دراندازد و عالوه بر حل مشکالت 
مالی هیئت که بحث اصلی استعداد پروری و اعزام تیم ها منوط 
به آن است در بعد سازماندهی هیئت کارهای جدیدی انجام 
دهد. راهبرد اصلی این هیئت باید توسعه و تقویت آموزش در 
سنین پایه و توجه به امر استعدادیابی و ایجاد انگیزه در مربیان 
سازنده باشد. طبق آمار منتشر شده در سال97، 4000 مرد و 
1000 ورزشکار زن به صورت سازمان یافته در رشته های جودو، 
جوجیتسو و کوراش در سطح خراسان رضوی فعالیت می کنند.

آشنایی با چم و خم جودو
خسرو دلیر برخواسته از گودهای کشتی با چوخه با پیشینه 
بسیار درخشان در رشته های ورزشی کشتی پهلوانی، جودو و 
کوراش جهان در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ما در رابطه 

با جودواستان گفت: استان ما با وجود اقلیم عالی و ظرفیت های 
فراوان تاکنون نام بلندی را در رشته جودو کشور و حتی آسیا از 
خود به یادگار گذاشته است. ولی واقعیت این است که اکنون از 
وضعیت کنونی جودوخراسان رضوی رضایت ندارم و معتقدم 
نیاز به هوای تازه دارد. مجمع پیش رو البته فرصت بسیارخوبی 
است که همه مدعیان گرد هم می آیند و قطعاً پیرامون رسیدن 
به روزهای پرفروغ جودو استان تبادل نظرهای خوبی خواهد 
شــد. وی در مورد انتخابات هیئت جودو هم یادآور شد: در 
انتخاب رئیس هیئت به دنبال رجال ارزشی هستیم.قرار است 
شایسته ساالری سودمند برای مدیریت جودو استان صورت 
پذیرد و امیدوارم فردی انتخاب شــود که به چم و خم جودو 

و مشکالت آن در استانی چون خراسان رضوی آشنا باشد.

دوری از افراط و تفریط ها
ســرمربی برتر کوراش جهان افزود: ورزش مقوله گرانسنگ 
است نگاه های سیاســی و اقتصادی در ورزش نتیجه خوبی 
نداشته و باید از افراط و تفریط ها دوری جست. در جمع کسانی 
که اکنون برای ریاست کاندیدا شده اند خوشبختانه افرادی 
هستند که سال ها خاک سالن های جودو را خورده اند و از نظر 
مدیریتی هم تجربه های خوبی دارند که می توانند ارتباطات 
خوبی با صنعتی ها برای بحث اسپانسرینگ و با فدراسیون برای 
برگزاری کالس های آموزشی و حتی حضور در میدان های 

بین المللی برقرار کنند.

توجه رئیس جدید
پهلوان خســرو دلیــر ضمــن آرزوی موفقیت بــرای آرش 
میراسماعیلی به عنوان رئیس جدید فدراسیون جودو اظهار 
امیدواری کرد که فدراسیون نگاه ویژه تری به خراسان داشته 
باشد و با توجه به ظرفیت خوب این منطقه از نظر استعدادها در 
چوخه و کوراش برنامه های جامع تری هیئت جودو در نظر بگیرد.

امشب آخرین بازی سرخابی ها در لیگ قهرمانان آسیا

»آزادی« ایستگاه پایانی ژاوی
خسرو دلیر در گفت و گو با قدس:

جودو خراسان هوای تازه می خواهد

مصاحبه کوتاه

توکلیان: به مسابقات قهرمانی آسیا به 
چشم تورنمنت تدارکاتی نگاه می کنیم

ورزش: سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان گفت: اولویت 
اصلی ما رقابت های جهانی است و به نوعی مسابقات قهرمانی 

آسیا را به چشم تورنمنت خواهیم دید.
امیر توکلیان در مورد تمرینات تیم ملی کشتی نوجوانان برای 
شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان توضیح داد: تمرینات 
پرفشاری را در اردوی اخیر پشت سر گذاشتیم. این اردو دوشنبه 
تمام می شود و بعد از چند روز استراحت مجدداً تمرینات را در 

خانه کشتی دنبال خواهیم کرد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه فاصله مسابقات آسیایی و جهانی 
کم است، اردوی بعدی ما هم پرفشار خواهد بود و در همان فشار 
تمرینات به رقابت های آسیایی خواهیم رفت تا بچه ها برای 
جهانی به اوج آمادگی برسند. در واقع اولویت اصلی ما رقابت های 
جهانی است و به نوعی آسیایی را به چشم تورنمنت خواهیم دید 

و کشتی گیران در فشار باید در آسیایی کشتی بگیرند.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان در خصوص انتخاب 
تیم اصلی تاکید کرد: در پایان اردوی بعد در مورد ســه وزن 
تصمیم گیری خواهد شد که به احتمال قوی انتخابی درون 

اردویی خواهیم داشت.
توکلیان با اشاره به وضعیت فدراسیون کشتی خاطرنشان کرد: 
کارمان را انجام می دهیم و انرژی مان را می گذاریم روی بحث 
فنی و آمادگی بچه ها ولی مگر می شود بحث های انتخاباتی روی 
کار ما اثر نگذارد؟ کشتی به آرامش نیاز دارد و باید اولویت وزیر 
ورزش برگزاری هر چه سریع تر انتخابات باشد. از طرفی چند 
قهرمان سابق کشتی جهان و المپیک که سابقه مدیریتی هم 
دارند، برای شرکت در انتخابات اقدام کرده اند، مدیریت کشتی 

باید به گوش شکسته ها برسد. 

جواد رستم زاده: اهالی شهرخودرو با حمایت هواداران 
خود موفق شــدند عملیات غیر ممکن را به ســرانجام 
برسانند و فرمانده خود را از دهان شــیر بیرون بکشند. 
یحیــی گل محمدی از پــای میز مذاکره با فدراســیون 
برخواست و قراردادش را با مشهدی ها تمدید کرد تا گامی 
بلند در جهت موفقیت های آتی این تیم برداشــته شود. 
پیشنهاد مالی مناســب حمیداوی و پافشاری هواداران 
عواملی بودند که گل محمدی در مشهد ماندگار شود. بعد 
از این مرحله حاال باید مسئوالن این تیم وارد فاز جدیدی 
از آماده سازی شوند. همانطور که مالک باشگاه می گوید 

حفظ این موفقیت و پیشروی در آسیا اهم برنامه های این 
تیم را تشکیل می دهد. تیم گل محمدی تیم یکدست و 
خوبی بود کــه زیباترین فوتبال را به نمایش گذاشــت و 
تحســین همگان را بر انگیخت با این حال برای حضور 
آبرومند در آســیا این تیم نیاز به ترمیــم در بخش های 
مختلف دارد. برخی بازیکنان ایــن تیم در حد لیگ برتر 
کیفیت خوبی دارند اما احتماال برای بازی های بین المللی 
و حتی حضور قدرتمندتر در لیگ ســال بعد یحیی باید 

دست به خریدهای قوی تری بزند. 
ستاره گریزی گل محمدی بر کسی پوشیده نیست و همه 

منتظرند ببینند لیست خروج و ورود این مربی شامل چه 
بازیکنانی است؟ با این حال آنچه واضح است شهر خودرو 
نیاز به سنگربانی ششــدانگ دارد . بهزادی و  فراهانی با 
وجود تمام تالشــی که انجام دادند امــا نقطه اطمینان 
صددرصدی نبودند و به احتمال بســیار زیاد نخســتین 
تغییر در تیم مشهدی جدایی یکی از این دو دروازه بان و 

خرید شماره یکی مطرح است.
در خــط دفاعی حفــظ مرادمنــد بایــد اولویت اول 
حمیداوی و گل محمدی باشــد. بــازی های بی نقص 
این مدافع باعث شــده مشــتری های فراوانی پشــت 
در باشــگاه باشــند. ولی در روزگاری کــه تخم دفاع 
وســط های مســتحکم را ملخ خورده تمدید قرارداد 
با مرادمند از نان شــب واجب تر اســت. ضمن اینکه 
گل محمــدی به طــور حتم در لیســت خریدش یک 
 مدافــع وســط دیگــر را هم ســفارش خواهــد داد.

حفظ مربع  پسرعموهای قاســمی نژاد،مسعود ریگی 
و اکبر صادقی به طور حتم در اولویت باشــگاه اســت 
ضمن اینکه شنیده می شــود گل محمدی نیم نگاهی 
هم بــه خرید عالیشــاه از پرســپولیس دارد. منشــا 
هم در حال جدایی از اســتقالل اســت . در حالی که 
شــکل بازی این مهاجم مورد توجه یحیــی بود و در 
نیم فصل تــا پای ثبت قــرارداد هم پیــش رفت ولی 
بخاطر قیمت بــاال این وصلت میســر نشــد.االن اما 
 ظاهرا می توان با کمی مذاکره منشا را به مشهد آورد.

شــهر خودرو البته یک مهاجم شماره 10 هم در نوک 
حمله می خواهد. جایی که شــاکری با تجربه گاهی از 
پس این همه فشار بر نمی آید و بهنام برزای و حسین 

مهربان جوان نیاز به حمایت بیشتری دارند. 
شــهرخودرو در روزهای پیش رو قطعا دچار خانه تکانی 
خواهد شد و باید منتظر خریدهای اقتصادی و هدفمند 

یحیی بود.

امیرمحمد سلطان پور: زمانی که گرد و غبارهای فصل 
19-2018 بخوابد، بیشتر آن را به عنوان فصل کامبک ها 
و از بین رفتن موقعیت های خوب بعضی از تیم ها به یاد 
خواهیم آورد. لیگ قهرمانــان اروپا در مرحله نیمه نهایی 
به ما نشــان داد که چگونه تیم های بارســلونا و آژاکس 
پیش افتادگی چشمگیر خود در بازی رفت را با شکستی 

بد در بازی برگشت عوض کرده تا رقیب هایشان نام خود 
را در تاریخ ثبت کنند. با اینکــه دو تیمی که به نام آن ها 
اشاره شد پیش افتادگی با ســه گل را از دست دادند اما 
هیچ کدام به سختی و غمناکی اتفاقی نبود که دورتموند 
در از دســت دادن صدر جدول در این فصل بوندس لیگا 

متحمل شد.

چگونگی به وجود آمدن امید
روز شنبه بایرن همانگونه که پیش بینی می شد با پیروزی 1-5 
آینتراخت فرانکفورت را بدرقه کرد تا قهرمانی را از چنگال رقیب 
زردپوش خود برباید. پیروزی دورتموند در زمین مونشن گالدباخ 
برای پایان دادن به سلطه هفت ساله بایرن بر بوندس لیگا کافی نبود 
تا شاگردان کوواچ جامی را باالی سر ببرند که زنبورها آن را حق 
خود می دانستند. در پایان نیم فصل و بعد از تعطیالت زمستانی، 
دورتموند اختالف 6 امتیازی را در صدر جدول به وجود آورده بود 
و کامال فراتر از توقعات کار کرده بود. شاگردان لوسین فاوره در نیم 
فصل اول در 17 بازی 13 برد و سه  تساوی را ثبت کرده بودند که 
خود شامل مینی کامبک مقابل بایرن و پیروزی مقابل قرمزپوشان 
بود. آن ها در ژانویه نیز به روند خوب خود با پیروزی 1-0 مقابل 
الیپزیش و 5-1 مقابل هانوفر ادامه دادند تا اختالف با بایرن به 9 
امتیاز افزایش یابد. خود بایرنی ها نیز سرمربی جدیدی داشته و 
چهره برخی از بازیکنان تیم آن ها نیز عوض شده بود؛ اما با همه 
این ها از پرافتخارترین تیم آلمان این توقــع می رفت که دوباره 
بتوانند از عنوان قهرمانی خود دفاع کنند. اما عملکرد پایین تر از 
انتظار برخی از ستارگان باواریایی ها و همچنین برخی اشتباهات 
تاکتیکی کوواچ باعث شد که همه فکر کنند امسال سال بایرن نبوده 

و دورتموند می تواند کار آن ها را تمام کند.

شروع سراشیبی از زمستان
اما در نیم فصل دوم همه چیز برای دورتموند عوض شد. آن ها در 
این مقطع از فصل از لحاظ کسب امتیاز بعد از بایرن، الیپزیش و 
بایرلورکوزن در رتبه چهارم قرار گرفتند. دو پیروزی که به آن در 
باال اشاره شد شــروع خوبی برای نیم فصل دوم بود اما بعد از آن 
فروپاشی آغاز شد. سه تساوی پیاپی باعث شد که اختالف با بایرن 
تنها به سه امتیاز کاهش یابد. مصدومیت رویس، منوئل آکانجی، 
لوکاش پیشچک و دن اکسل زاگادو هم دفاع و هم حمله دورتموند 
را بشدت ضعیف کرد. این شرایط در آستانه بازی با بایرن اوضاع را 

به هم ریخته بود و آن دیدار تعیین کننده فصل لقب گرفت. اگر 
دورتموند آن بازی را می برد اختالف به پنج امتیاز افزایش می یافت 
اما با یک شکست 5-0 مقابل بایرن تمام شیرازه آن ها از هم پاشید. 
بایرن هم امتیازاتی را بعد از آن از دست داد اما باخت دورتموند مقابل 
شالکه در کمتر از یک ماه پیش بایرن را در آستانه کسب هفتمین 

قهرمانی پیاپی قرار داد.

زنبورها هنوز زنده اند
طرفداران دورتموند شاید برای از دست دادن جام ناراحت باشند 
اما هیچ کس در ابتدای فصل فکر نمی کرد که آن ها بتوانند چنین 
رقابت نزدیکی را با بایرن به وجود بیاورند. امسال قرار بود فصل گذار 
برای هر دو تیم باشــد و امتیازات زیادی که هر دو از دست دادند 
نشانگر خوبی برای چنین اتفاق بود. تنها کیفیت ستاره های بایرن 
باعث شد که در نهایت سرنوشت جام مشخص شود. زنبورها برای 
فصل بعد امیدوارتر خواهند بود چون با وجود اینکه بایرن دوگانه 
داخلی را کسب کند اما مدیران باشگاه همچنان حمایت زیادی از 
کوواچ به عمل نمی آورند. آن ها دو رهبر بزرگ تیم خود یعنی ریبری 
و روبن را نیز از دست داده اند و بسیاری دیگر از بازیکنان اصلی آن ها 
سی سالگی را گذرانده اند. از طرف دیگر مدیران دورتموند از فاوره 
حمایت کامل خواهند کرد و با پولی که از فروش پولیشیچ بدست 
آورده اند احتماال برای تزریق خون جدید در ترکیب تیم استفاده 

خواهند کرد.
از هم پاشیدگی دورتموندی ها در این فصل در راه قهرمانی شبیه به 
نا امیدی لیورپولی ها در پایان فصل گذشته و شکست در فینال لیگ 
قهرمانان است. قرمزها این فصل قدرتمندتر بازگشتند و با شکست 
تیم هایی مثل بایرن و بارسلونا دوباره به فینال رسید و تا آخرین روز 
هم با منچسترسیتی برای قهرمانی لیگ برتر جنگید. در حالی که 
بایرن همچنان در حال پوست اندازی است دورتموند این فرصت را 
دارد تا لیورپول آلمان لقب گرفته و از سرمربی قبلی خود یعنی کلوپ 

درسی برای رسیدن به موفقیت بیاموزند!

مهاجم استقاللی ها در میان شایعات در خصوص 
آینده او در این باشگاه اســتوری جالب توجهی 
منتشــر کرد. در حالی که صحبت ها در خصوص 
خروج قطعی او از اســتقالل مطرح شده است، اما 
گادوین منشا در استوری خود و در حالی که در هتلی 
در دوبی در اردوی آبی پوشان حضور دارد، ظاهرا 
از شنیدن خبری، بسیار خوشــحال و به پایکوبی 
مشغول است. او در توضیح استوری خود تنها نوشته 

»وقتی می دانی که خبر خوبی در راه است...« .

بســیاری از بازیکنان داماش گیالن در آستانه بازی 
این تیم در فینال جام حذفی، در اســتوری مشترکی 
اولتیماتوم نهایی خود را بــه مالکین و مدیریت این 
باشــگاه در خصوص پرداخت حق و حقوق های خود 
داده اند. این بازیکنان در استوری های خود نوشته اند: 
»یا حقمون رو میدین یا میتونین با دار و دسته تون به 
جای ما تو فینال جام حذفی شرکت کنین. هر چی به 
سازتون رقصیدیم دیگه تموم شد. نوبتیم باشه نوبت 

رقص شماست.«

بازیکنان داماشگادوین منشا
کاپیتان کهنه کار منچسترسیتی در توییتر خود از این 
باشگاه خداحافظی کرد. بعد از قهرمانی در جام حذفی 
و تکمیل کسب ســه گانه جام داخلی انگلیس در کنار 
لیگ برتر و جام اتحادیه، ونسانت کمپانی در نامه ای به 
هواداران منچسترسیتی از یازده سال حضور پرافتخار 
خود در این باشگاه قدردانی کرده، از آن ها خداحافظی 
می کند و می گوید که در فصل آینده به باشگاه اول خود 
یعنی اندرلشت بر خواهد گشت تا به عنوان سرمربی 

بازیکن به کارش ادامه دهد.

صفحه اینستاگرام فدراسیون جهانی بسکتبال 
)فیبا( در پستی به ســالروز تولد کاپیتان تیم 
ملی بسکتبال کشــورمان واکنش نشان داده 
اســت. حامد حدادی که یکی از ســتارگان 
بســکتبال ایران در دهه گذشته بوده و بعد از 
مدتی دوری از تیم ملی هنوز درگیر حواشــی 
بازگشت به تیم قرار دارد، دیروز 34 ساله شد 
تا صفحه فیبا در پســتی با انتشار عکسی از او 

تولدش را تبریک بگوید.

فدراسیون جهانی بسکتبالونسانت کمپانی

یحیی به باشگاه لیست ورود و خروج می دهد

خانه تکانی در شهرخودرو

ضد  حمله

برگزاری فینال جام حذفی در مشهد 
قطعی نیست

ورزش: برخالف اخبار منتشرشــده در برخی رسانه ها برگزاری فینال جام 
حذفی فصل 98-97 در شهر مشهد قطعی نیست. در حال حاضر چند شهر 
نامزد میزبانی مسابقه فینال جام حذفی هستند که سازمان لیگ در حال بررسی 
شرایط آن هاست.یک دیدار دیگر از مرحله نیمه نهایی جام حذفی باقی مانده 
است، بنابراین بعد از تصمیم گیری، شهر و محل دیدار داماش گیالنیان با برنده 

بازی سپاهان اصفهان - پرسپولیس مشخص و اعالم خواهد شد.

ادعای باشگاه پرسپولیس
 درباره پرونده سوپرجام 

ورزش: ایرج عرب،  مدیرعامل باشگاه پرسپولیس مدعی شد رأی دادگاه 
بین المللی CAS درباره سوپرجام به نفع این باشگاه است. به نقل از سایت 
باشگاه پرسپولیس، ایرج عرب در مورد رأی پرونده سوپرجام یادآور شد: فکر 
می کنم رأی سوپرجام به نفع ما باشد و احتماالً اواسط خرداد ماه نتیجه نهایی 

اعالم خواهد شد.

یک سایت عربی ادعا کرد
توافق اولیه برانکو با االهلی مصر 

ورزش: در شــرایطی که خود برانکو اعالم کرده چند پیشنهاد خارجی در 
 دست دارد، یک رسانه عربی خبر از یکی از این پیشنهادها داده است. سایت 
ارم نیوز، در خبری اعالم کرده است که باشگاه االهلی مصر به دنبال جذب 
برانکو ایوانکوویچ برای جانشینی مارتین السارته، سرمربی اروگوئه ای فعلی 
این تیم است. ارم نیوز به نقل از منابع خبری داخل باشگاه االهلی، ادعا می کند 
که برانکو با توجه به اینکه قراردادی با پرسپولیس ندارد، موافقت اولیه خود را 
برای هدایت االهلی اعالم کرده است و یکی از شروط مهم او این بوده که کادر 

فنی این تیم را خودش به صورت کامل مشخص کند.

 مالک »شهرخودرو«: مذاکره فدراسیون 
با گل محمدی غیرحرفه ای بود

ورزش: مالک باشگاه پدیده درباره تمدید قرارداد دو ساله با یحیی گل محمدی 
گفت: به هر حال این چیزی بود که دغدغه مردم مشهد بود و ما دوست داشتیم 

آن ها با خیال راحت به دنبال حمایت از تیم برای فصل بعد باشند.
حمیداوی درباره مذاکره سرمربی تیمش با فدراسیون فوتبال برای پذیرفتن 
هدایت تیم ملی امید تصریح کرد: با توجه به اینکه ما فکر می کردیم در جام 
حذفی کنار نرویم و بتوانیم در فینال هم حضور داشته باشیم، قراردادی که با 
او تنظیم کرده بودیم تا 15 خرداد 98 بود و بعد از بازی آخر یحیی به مدت سه 
هفته دیگر با ما قرارداد داشت. در این بین فدراسیون فوتبال کار غیرحرفه ای 
را انجام داده بود که با مربی تحت قرارداد باشگاه پدیده صحبت کرده بود اما 
با صحبتی که با تاج داشتیم، گل محمدی به تیم برگشت و توانستیم با او 

قراردادی دو ساله ببندیم.

 گل محمدی: وفاداری مردم مشهد 
موجب تمدید قرارداد شد

ورزش: سرمربی تیم پدیده شهر خودرو به تمدید قراردادش با این باشگاه 
مشــهدی واکنش نشــان داد. یحیی گل محمدی گفت: من در این زمان 
پیشنهادات خوبی داشتم که قطعاً پیشنهاد فدراسیون و تیمی ملی امید اولویت 
داشت. خدمت به فوتبال ملی برای هر مربی موجب افتخار است و من هم واقعاً 
خوشحال شدم که با چنین پیشنهادی روبه رو شدم اما وفاداری هواداران پدیده 
شهر خودرو و مردم شریف مشهد باعث شد قراردادم را تمدید کنم.سرمربی 
پدیده شهر خودرو در ادامه صحبت هایش افزود: واقعاً عالقه مند بودم به تیم 
ملی امید کمک کنم اما شرایط پدیده در این مقطع بسیار حساس بود.امیدوارم 

در مقطع دیگری بتوانم به فوتبال ملی کشور خدمت کنم.

خداحافظی اوکتاویو از تیم ملی فوتبال ساحلی
ورزش: در پی اعالم مارکو اوکتاویو ســرمربی برزیلــی تیم ملی فوتبال 
ســاحلی به کمیته فنی و توســعه فوتســال و فوتبال ســاحلی مبنی 
بر بروز مشــکالت خانوادگی و درخواســت تفاهم دو جانبه جهت پایان 
همــکاری وی بــا فدراســیون فوتبال ایــران، پــس از طــرح موضوع 
در نشســت مشــترک با اعضا، بیان مشــکالت پیــش آمــده و در نظر 
گرفتن نیاز مبرم ایشــان به بازگشــت به برزیل، در نهایت کمیته فنی و 
توسعه فوتسال و فوتبال ســاحلی با درخواســت اوکتاویو موافقت کرد.

پاداش برانکو به بازیکنان پرسپولیس
ورزش: با قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس برای سومین سال متوالی در لیگ 
برتر، برانکو ایوانکوویچ سرمربی کروات این تیم به بازیکنان تیمش پاداش نقدی 
داد. برانکو بابت این قهرمانی به همه بازیکنان تیمش از بازیکنان فیکس گرفته 
تا بازیکنان ذخیره نفری 1000 یورو به صورت نقدی هدیه داد تا با این کار از 

زحمات آن ها برای قهرمانی در لیگ برتر قدردانی کند.

توافق مهاجم سپاهان با تیم پرتغالی
ورزش: یک سایت پرتغالی خیر از پیوستن مهرداد محمدی به تیم آوس در 
لیگ برتر این کشور داد. به نقل از ojogo، مهرداد محمدی مهاجم ایرانی که 
اکنون در عضویت تیم سپاهان به سر می برد، با مسئوالن باشگاه آوس پرتغال 
 به توافق نهایی رسیده است و بعد از پایان فصل جاری با امضای قراردادی 
 سه ساله به عضویت این تیم پرتغالی در می آید که در لیگ برتر پرتغال در 

نیمه دوم جدول قرار دارد.

مجیدی: آخرین ایرانی ام که لیگ قهرمانان را 
لمس کرد 

ورزش: فرهاد مجیدی، سرمربی استقالل در نشست خبری پیش از دیدار با العین 
گفت: می توانستیم الدحیل را شکست داده و با شرایط بهتری به این مسابقه بیاییم 
اما این اتفاق رخ نداد و نتیجه این دیدار نیز تأثیری روی صعود تیم ها ندارد. تمرینات 
و مسابقات خوبی را پشت سر گذاشتیم و اکنون برای این دیدار آماده هستیم.وی 
درباره تقابل با العین خاطر نشان کرد: من سال 2004 با العین قهرمان آسیا شدم 
و باید از برونو متسو مربی خودم یاد کنم؛ او را هرگز فراموش نمی کنم و مسائل 
زیادی را از او یاد گرفتم و آخرین ایرانی هستم که جام لیگ قهرمانان آسیا را لمس 

کردم. با آقای متسو من قهرمان آسیا شدم و خاطرات خوبی با این باشگاه دارم. 

بازیکن سابق میالن در راه بازگشت به تبریز
ورزش: باشگاه تراکتورسازی تبریز در ماه های گذشته قرارداد کوین کنستانت 
را به دلیل مشکالت پزشکی تعلیق کرده بود و این بازیکن مراحل درمانی خود 
را در خارج از کشور پیگیری کرده است. کنستانت با انتشار بلیت سفر خود به 
تبریز اعالم کرده است که راهی تبریز می شود که البته ادامه حضور این بازیکن 

در تراکتورسازی به صورت قطعی مشخص نشده است.

منهای فوتبال

لیگ قهرمانان آسیا
ذوب آهن - النصر

      سه شنبه 31 اردیبهشت -  22:15 شبکه ورزش

ورزش در سیما

دبیرکل کمیته المپیک با قرار وثیقه آزاد شد
فارس: شاهرخ شــهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک با قرار وثیقه و 
پیگیری صالحی امیری آزاد شــد. وی به دلیل مشکالتی که داشت نه 
می توانست از کشور خارج شود و نه حق امضای نامه ها و چک های مربوط به 
کمیته ملی المپیک را داشت. وی حتی در زمانی که سرپرست کاروان ایران 
در بازی های کشورهای اسالمی بود، به دلیل ممنوع الخروجی نتوانست در 
این مسابقات شرکت کند. سرانجام بعد ازگذشت چند روز شاهرخ شهنازی 
دبیرکل کمیته ملی المپیک که به دلیل مشکل اقتصادی و ورشکستگی در 
فعالیت تجاری بازداشت شده بود، با پیگیری سیدرضا صالحی امیری رئیس 

کمیته ملی المپیک با قراروثیقه آزاد شد.

حیدری از حضور در انتخابات کشتی 
انصراف داد

ورزش: حیدری با انتشار پستی در شــبکه های اجتماعی از حضور در 
انتخابات فدراسیون کشتی انصراف داد.

علیرضا حیدری قهرمان ســابق جهان و یکــی از نامزدهای انتخابات 
فدراسیون کشتی از حضور در انتخابات این رشته ورزشی انصراف داد.وی 
با انتشار پستی در شبکه های اجتماعی به دلیل آنچه آن را فرمایشی بودن 
انتخابات خواند، رسماً از حضور در انتخابات فدراسیون کشتی انصراف داد.

آغاز اردوی بانوان نوجوان و جوان 
از 31 اردیبهشت ماه

ورزش: اردوی آماده سازی تیم های ملی بانوان در رده های سنی نوجوانان 
و جوانان از 31 اردیبهشت ماه آغاز می شود.

جوجیتسو و کوراش؛ مرحله جدید اردوی آماده سازی تیم ملی بانوان در 
رده های سنی نوجوانان و جوانان از روز سه شنبه 31 اردیبهشت ماه در سالن 

شهید کبکانیان تهران آغاز می شود و تا 10 خرداد ادامه خواهد داشت.
تکتم بیدل و ستاره موسوی مسئولیت سرمربیگری تیم ملی جوانان و 
نوجوانان را برعهده دارند، راضیه سلیمی و معصومه جعفری هم به عنوان 
مربی در کنار تیم هستند. فریبا دریایی و خاطره اسفندیاری هم به عنوان 

مربی مدعو در این مرحله از تمرینات حاضر هستند.

انتصاب سرپرست کمیته داوران 
فدراسیون تنیس  روی  میز

ورزش: رئیس فدراسیون تنیس روی میز، سرپرست کمیته داوران این 
فدراسیون را منصوب کرد.

با حکمی از سوی مهرداد علی قارداشی ریاســت فدراسیون، داریوش 
ضرغام پور از داوران بین المللی و با تجربه ترین سرداور کشورمان به سمت 
سرپرست کمیته داوران فدراسیون تنیس روی میز منصوب شد. داریوش 
ضرغام پورعالوه بر امر قضاوت و برگزاری مســابقات دارای ســابقه ای 
درخشان در زمینه بازیکنی بوده و در سال های 65 الی 75 به مدت 10 

سال عضو تیم ملی بزرگساالن کشورمان بوده است.

کاتای تیمی مردان، صاحب مدال برنز 
لیگ سری آ شد

ورزش: کاتای تیمی مردان کشورمان با پیروزی مقابل تیم صربستان 
صاحب مدال برنز لیگ سری آ ترکیه شد.

درسومین وآخرین روزازپیکارهای لیگ سری آ که با حضور 1813 کاراته 
کا از 103 کشور در شهر استانبول ترکیه در حال برگزاری است، تیم کاتای 
مردان ایران با ترکیب ابوالفضل شهرجردی، علی زند و میالد فرازمهردر 
دیداررده بندی مقابل تیم صربستان قرار گرفت و موفق شد با امتیاز 25.68 
صاحب مدال برنز شود. در این دیدارتیم صربستان نیز به امتیاز 25.4 رسید. 
تیم ایران پیش از دیدار رده بندی امتیازات 25.2 و 24.63 را کسب کرده و 

به دیداررده بندی رسیده بود.
دیگر تیم ایرانی)jka کرمان( با ترکیب علیرضا ابوالحسنی، عباس حیاتی فر 
و حمیدرضا پوراعماء نیز در دیدار رده بندی مقابل تیم ایتالیا امتیاز 24.54 را 
بدست آورد و از رسیدن به مدال برنز بازماند. تیم ایتالیایی به امتیاز 25.74 
رسید و مدال برنز را از آن خود کرد. در بخش بانوان نیز تیم ایران با ترکیب 
مظفری نژاد، حسینی نصب و صادقی به امتیاز 22.72 رسید و نتوانست 
مدال برنز را از آن خود کند. در دیدار رده بندی تیم پرو حریف ایران بود که 

امتیاز 24.6 را بدست آورد و سوم شد.

غفور: صعود به المپیک، مهم ترین هدف ماست
ورزش : پشت خط زن تیم ملی والیبال گفت: امیدواریم در همان دور اول 

به المپیک صعود کنیم، اما اگر هم نشد در دور بعدی الیق صعود هستیم.
پشت خط زن تیم ملی والیبال که فصل گذشته را در ترکیب تیم مونزای 
ایتالیا سپری کرد، در حاشــیه اردوی تیم ملی اظهار داشت: تقریباً سه 
هفته ای است تمریناتم را با تیم شروع کردم و خدا را شکر وضعیتم خوب 
است. تیم هم شرایط نسبتاً خوبی دارد. تعداد مصدومان نسبت به سال های 
قبلی که بازیکنان آسیب دیده زیادی داشتیم، خیلی کمتر است. تعدادی 
از بازیکنان مصدومیت جزئی دارند که قابل درمان است و مصدوم جدی 
نداریم. وی افزود: ان شاءاهلل خودمان را برای یک دوره لیگ ملت های سخت 
آماده کنیم. امسال به واسطه دوهفته میزبانی که در ایران داریم، می توانیم 
نتیجه قابل قبولی بگیریم. امیدوارم به آن چیزی که استحقاقش را داریم، 
برسیم. ملی پوش والیبال درباره مسابقات کسب سهمیه المپیک گفت: راه 
پیدا کردن به المپیک امسال مهم ترین هدف والیبال است. سهمیه گرفتن 
در مرحله اول خیلی سخت است. ما با روسیه در کشور خودش بازی داریم 
و فقط یک تیم صعود می کند. امیدواریم در همان دوراول صعود کنیم، اما 

اگرهم نشد در دور بعدی الیق صعود هستیم.

تاج: ویلموتس برای 
فیفا دی می آید

مهدی تــاج دربــاره دالیــل انتخــاب مارک 
ویلموتس به عنوان ســرمربی جدیــد تیم ملی 
ایران بحث هایی را مطرح کــرد که در زیر با هم 

مرور می کنیم.
  نظرات این بود که سرمربی تیم ملی بین 45 
تا 55 سال داشته باشــد. زیر 45 سال توصیه ای 
نشــد چون اعتقاد ایــن بود در این ســن مربی 

تجربه زیادی ندارد.
  با خولن لوپتگی )ســرمربی پیشین اسپانیا( 
صحبت کردیم و مذاکراتی داشــتیم. مهم ترین 
دلیلش عــدم حضور خیلی جدی ایشــان و نوع 
نگاهــش بود. بــا اروه رنار )ســرمربی مراکش( 
هم صحبت شــد. او با تیم ملی مراکش قرارداد 
داشــت و تا جام ملت های آفریقــا باید در این 

کشور می ماند. 
 ویلموتس وقتی در تیــم ملی بلژیک بود، این 
تیم در رنکینگ جهان 52 بود ولی تا اول و دوم 

فیفا باال آورد. این یک برند خیلی خوبی است. 
 وقتــی ویلموتس تهران و خود شــهر را دید، 
تعجب کــرد! نگاهش خیلی مثبت بود. ایشــان 
ساختمان پِک را دید. تصورویلموتس از امکانات 

ما این نبود.
 امضای قرارداد را به سه شنبه و سفارت ایران 
در بروکســل موکول کردیم. ما ســفری به فیفا 
داریم و قبــل از آن قرارداد را امضــا می کنیم. 
ویلموتس بعد از آن می آید و اســامی تیم ملی را 

برای فیفا دی برگزار می کند.
 تیم ملی ســرمربی محور و کــی روش محور 
شده بود. چون آن تجربه را داشتیم، حتی ورود 
و قــرارداد ویلموتس را مدنظر قــرار دادیم. در 
قراردادهای قبلی یک سرمربی انتخاب می شد، 
رسانه ها بحث های مختلفی ایجاد می کردند. این 
بار بسته عمل کردیم و تا نهایی نشد، اسم مطرح 
نشد! وقتی اســم ویلموتس رسانه ای شد که این 

بحث نهایی شده بود. 

چگونه دورتموند متحمل یکی از بزرگ ترین ناکامی های بوندس لیگا شد؟

سقوط یک زنبور!

لیگ قهرمانان آسیا
پرسپولیس - السد

دوشنبه 30 اردیبهشت-  21:00 شبکه سه

لیگ قهرمانان آسیا
العین امارات - استقالل

     دوشنبه 30 اردیبهشت- 22:30 شبکه سه
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فرهنگ و هنر

خبر

فریدون شهبازیان از ارکستر ملی رفت
ایرنا: در پی اجرایی شدن قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان در مشاغل 
فریــدون شــهبازیان چوب  دائم، 
رهبری ارکســتر ملــی را به زمین 
گذاشت. در پی انتشــار  این خبر، 
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
بنیاد رودکی در گفت و گو با ایرنا، ضمن تأیید این خبر گفت: موضوع خداحافظی 
اســتاد شهبازیان از ارکستر ملی ایران به عنوان رهبر از حدود اسفند گذشته 
به دلیل قانون منع حضور بازنشســتگان در مشاغل دائم مطرح شده است. با 
توجه به اینکه فریدون شهبازیان بازنشسته سازمان صدا  و  سیماست و شغل 
رهبری ارکستر اصوالً شغل دائم محسوب می شود، از ادامه همکاری با ایشان 
به عنوان رهبر دائم ارکســتر ملی معذور بودیم. امید صدیق ادامه داد: از این 
پس همکاری ما با این هنرمند به عنوان مشاور در امور هنری و رهبر میهمان 
خواهد بود.  وی درباره انتخاب رهبر جدید ارکستر ملی گفت: تا انتخاب گزینه 
جدید رهبری دائم ارکستر ملی، برای اجراهای ماهانه ارکستر از حضور رهبران 

میهمان استفاده خواهیم کرد.

ضابطیان:
کسی که بتواند اسپانسر بیاورد تهیه کننده می شود!

فرهنگ و هنر: منصور ضابطیان، 
مجری و برنامه ساز تلویزیونی با اشاره 
به حضور تهیه کنندگانی که تنها با 
اسپانســر آوردن برای تلویزیون به 
این جایگاه دست پیدا می کنند، به 
تسنیم گفت: اسپانسرهایی که در 
تلویزیون کار می کنند حرف اول و آخر را می زنند و شــاید این حضور پررنگ 
و حکمرانی شان به کیفیت و ارزش های برنامه سازی لطمه وارد کرده است. از 
طرفی مشــکل تهیه کننده کاربلد هم داریم، زیرا هر کسی بتواند اسپانسری 
بیاورد و پول برنامه سازی را تأمین کند، براساس روابط درست و غلط می تواند 
نقش تهیه کننده تلویزیونی را داشــته باشــد، در صورتی که تهیه کننده در 

دوره های پیش براحتی نمی توانست این جایگاه را بدست بیاورد.
ضابطیان افزود: جمله ای بر سر درِ تلویزیون نوشته شده که حضرت امام)ره( 
فرمودند: »صداوســیما یک دستگاه عظیم آموزشی و تربیتی و به منزله یک 
»دانشگاه عمومی« است«. بنابراین صداوسیما قرار است دانشگاه باشد و همه 
برنامه ها، واحدهای مختلف دانشگاه! چند برنامه و سریال تلویزیونی توانسته اند 

رسالت دانشگاهی شان را انجام دهند؟

برگزیده انجمن های ادبی جشنواره ملک الشعرای بهار از دالیل به حاشیه رفتن این کانون های ادبی می گوید

رقیبی کارنابلد به نام فضای مجازی!

فرهنــگ و هنر/ زهره کهندل: مســعود فروتن، 
کارگردان پیشکســوت با انتقــاد از خالی بودن جای 
تله تئاتر در تلویزیون گفت: بیشــتر بازیگرانی که در 
سال های گذشــته می درخشیدند، حاصل تله تئاترها 
بودند، ولی اکنون تله تئاتر از تلویزیون کنار گذاشته شده 
اســت. او در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به اهمیت 
تله تئاتر در تولیدات صدا و سیما خاطرنشان کرد: وجود 
تله تئاتر سبب می شود بازیگر تمرکز بیشتری داشته 
باشــد و یاد بگیرد چطور تمرکز کند، چون تله تئاتر 
با ســینما فرق می کند. در سینما، کارگردان پالن به 

پالن می گیرد ولی در تله تئاتر، حس بازیگر باید تداوم 
داشته باشد و بازیگر باید بلد باشد بازی کند؛ این روی 
آثار نمایشی تلویزیون اثر می گذارد. کمبود تله تئاتر را 
بشدت احســاس می کنیم. بازیگران جایی که خود و 
هنرشان را نشان دهند، کم دارند. حیف است تلویزیون 
که مخاطبان گسترده ای دارد، تله تئاتر نداشته باشد تا 

هنر بچه ها در تله تئاتر کشف شود.
وی با بیان اینکه در حوزه بازیگری اگر از ستاره سازی 
دور شویم و به بازی ها تکیه کنیم، چهره های شاخص 
بازیگری پیدا می شوند، اظهار داشت: پخش تله تئاتر 

در دهه 70 بســیار زیاد بود. بازیگران برای بازی در 
تله تئاتر اشتیاق داشتند. بیش از یک دهه است که 
تله تئاتر در تلویزیون نداریــم و این برای بازیگران 
جای افسوس دارد. مردم از نظر نمایشی با یک اثر 
فرهیخته آشنا می شوند و هم اینکه هنرمندان تئاتر 

جایی برای نمایش هنرشان دارند.
فروتن درباره بی توجهی تلویزیون به تله تئاتر یادآور 
شد: تولید تله تئاتر هزینه بر است. فقط بحث دستمزد 
بازیگران نیســت، هزینه طراحی دکور و لباس هم 
باالست. کاش مدیران روی تله تئاتر سرمایه گذاری 

کنند، چون تله تئاتر فرهنگ نمایشی را ارتقا می دهد 
و تماشاگر از تماشای یک اتفاق خوب تصویری در 

تلویزیون لذت می برد.

سیما

انتقاد مسعود فروتن
 از بی توجهی تلویزیون 

به تله تئاتر

 فرهنگ و هنر/خدیجه زمانیان  چند ســالی 
است وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با هدف توجه به 
انجمن های ادبی کشور، جایزه »ملک الشعرای بهار« 

را راه اندازی کرده است. 
سه دوره اســت که این جایزه در سالروز درگذشت 
ملک الشعرای بهار برگزار می شود تا هم از مقام ادبی 
بهار تجلیل شــود و هم به فعالیت های انجمن های 
ادبی توجه شود. در سومین دوره برگزاری این جایزه 
چند انجمن به عنوان انجمن های برگزیده انتخاب 
شــدند. مالک انتخاب هیئت داوران، ارائه گزارش 
بهترین برنامه های انجام شده سال گذشته و برترین 
طرح هــای قابل اجرای انجمن های ادبی در ســال 

جاری بوده است. 
در میان انجمن های برگزیده جایزه امسال، انجمن 
ادبی »صراط« از زنجان به دبیری حســن  پاکزاد، با 
ارائه ســه طرح، عنوان برگزیده برگزیده ها را از آن 

خود کرد. 
ایجاد ســامانه جامع جشنواره ها و کنگره های ادبی 
کشور، کارگاه تجربه زیســتی در مشاغل با عنوان 
»کاغذ کاهــی« و برگزاری کارگاه های آموزشــی 
آشــنایی با ادبیات جهــان با محوریــت ترجمه، 
طرح هایی هستند که انجمن ادبی صراط به جایزه 
ادبی »ملک الشــعرای بهار« ارائه داد و توانست نظر 

داوران را جلب کند. 
به همین بهانــه با دبیر این انجمــن به گفت وگو 
نشستیم تا از وضعیت فعلی انجمن ها و تأثیر جوایزی 
نظیر جایزه بهار بر رونــد کار این انجمن ها مطلع 

شویم. 
گفت وگوی ما را با حسن پاکزاد، شاعر دو مجموعه 
شعر »ماشین حساب کوچک من جای گریه نیست« 

و »راه را برداشت« بخوانید. 

 تأثیر جایزه ای مثل »ملک الشعرای بهار« بر 
روند انجمن ها چه بوده اســت. آیا در این سه 

دوره به اهدافش نزدیک شده است؟ 
این جایزه هنوز جوان است و صحبت های خود آقای 
وزیر در اختتامیه نشان می داد برگزارکنندگان هنوز 
به این هدف نرسیده اند. جمله وزیر این طور بود، ما با 
بذر مواجه نیستیم و آنچه می بینیم نهالی است که 
هنوز تنومند نشده است. نیت این جایزه شناسایی 
انجمن ها و رصد فعالیت ها و طرح های آن هاســت. 
هنــوز خیلی از انجمن هــا از این جایــزه و یا نوع 
طرح نویسی بی خبرند، اما فکر می کنم در سال های 

آینده اتفاق های بهتری رخ دهد. 

 توقع خود شما از برگزاری چنین جایزه هایی 
چیست؟ 

برگزارکنندگان با هدف کمــک به انجمن ها وارد 
گود شده اند. به ما که برگزیده برگزیده ها بودیم 7 
میلیون تومان تعلق گرفت و این رقم برای رتبه های 
بعدی کمتر می شود تا به 2 میلیون تومان می رسد. 
در دوره فعلــی محال اســت بتوان بــا این میزان 
پول کاری انجــام داد. به هر حال توانایی و حضور 
بنیاد همین مقدار است و نمی شود توقع بیشتری 
داشت؛ همین توجه بنیاد در خور ستایش است، اما 
نهادهایی مانند شــهرداری و ارشاد هم باید کمک 

کنند. 
و  ادبی شــاعرپرور  انجمن هــای  زمانی   
آموزش دهنده داستان به مستعدان بودند و گاه 

در فضای ادبی شهرها و استان ها جریان سازی 
می کردند. در حال حاضر هم چنین کارکردی 

دارند؟ 
اکنون رقبای انجمن ها زیاد شــده اســت و فضای 
مجازی یکی از آن هاست. بسیاری از عالقه مندان با 
ورود به فضای مجازی چند شعر و یا اثر می گذارند 
و با الیک و توجه کاربران ناوارد روبه رو می شــوند. 
نتیجه این توجه های کارناشناسانه این می شود که در 
نمایشگاه کتاب امسال با کتاب هایی مواجه شدیم که 
صدای پیشکسوتان را درآورده بود که چرا کتاب هایی 
بی ارزش منتشر و مورد اقبال هم واقع شدند. فضای 
مجازی هم رقیبی ســخت برای انجمن های ادبی و 

هم کارنابلد است. 
بسیاری از افرادی که در فضای مجازی فعال بوده اند 

و بعد جذب انجمن شــده اند، دچــار ذهنیت های 
اشتباهی هســتند که همه آن ها باید از بین برود و 

همین مسئله روند کار انجمن را کند می کند. 
از طرفی تنوع انجمن ها بیشتر شده است. پیش از 
این یک یا دو انجمن در یک شهر فعالیت می کرد، 
اما اکنون انجمن ها متعدد و یا تخصصی شده اند، مثاًل 
انجمن کودک و یا شاهنامه خوانی.  انجمن های فعلی 
هم همــان کار انجمن های قدیم را انجام می دهند، 
البته با تعداد اعضای کمتر. ما در انجمنمان بیشتر 
به نوجوانان توجه می کنیم؛ نوجوانی که هنوز وارد 
فضای مجازی نشده و قرار است نخستین آموزش 
را در انجمن ببیند. در حال حاضر در انجمن ما 20 
نوجوان زیر 20 سال عضو هستند، همه آن ها پس از 
رصد مدارس و کانون پرورش فکری جذب انجمن 
شــده اند. کار انجمن های ادبی تربیت نویســنده، 
شاعر، منتقد و فعال ادبی است، اما واقعاً همه آن ها 
نمی توانند جریان سازی کنند، مگر اینکه هر کدام 
از اعضای نوجوان در بســتر آموزش بتوانند آینده 
درخشانی در عرصه های ادبی داشته باشند. تالش 
ما این است که بچه ها در مسیر درست حرکت کنند. 

 مهم ترین مشکل فعلی انجمن ها چیست؟ 
انجمن ها گروه های خودجوش هســتند؛ نمی شود 
برای آن ها تعیین تکلیــف کرد. خیلی از انجمن ها 
بدون هدف و فقط به نیت رقابت با انجمنی خاص 
تشکیل می شــوند و خیلی از انجمن ها هم به مرور 
تجزیه می شوند. مثالً انجمنی که در شهری ریشه دار 
بوده و بخش شعر، زبان های محلی و داستان داشته 
به مرور، هر بخش انجمن مستقلی شده است. این 
تجزیه شــدن خوب نیست. از طرفی در شهری که 
100هــزار جمعیت دارد نیازی نیســت مثالً پنج 
انجمن باشد. گاهی می بینیم چند انجمن تشکیل 
شده با اعضای ثابت، یعنی اعضا عضو چندین انجمن 

هستند؛ این ها آفت های انجمن های ادبی است. 
 بحــث حمایت هــای مالی از انجمن هــا هم مهم 
است. بعضی از انجمن های ادبی حمایت های مالی 
نمی شــوند، درصورتی که با حمایــت اتفاق های 
خوبی خواهد افتاد. اکنــون 450 انجمن در جایزه 
ملک الشعرای بهار شــرکت کردند که هر کدام سه 
طرح داده اند که حتماً نیمی از این ها خالقانه و مفید 
اســت. اگر این ها در استان خودشان به اجرا درآید 
حتماً برای ادبیات هر شــهر و استان و درنهایت در 

ادبیات کشور اتفاق های خوبی خواهد افتاد. 

برش

بســیاری از عالقه مندان با ورود 
به فضــای مجازی چند شــعر و یا 
اثر می گذارند و بــا الیک و توجه 
کاربران ناوارد روبه رو می شوند. 
نتیجه این توجه های کارناشناسانه 
این می شــود کــه در نمایشــگاه 
کتاب امسال با کتاب هایی مواجه 
شدیم که صدای پیشکسوتان را 

درآورده بود

آگهى دعوت از مجاورين
حسب درخواست احد از مالكين مشاعى ششدانگ پالك 811 فرعى واقع در اراضى مايان عليا پالك 160- اصلى بخش 
ــند مالكيت تك برگ، با توجه به اعالم عدم امكان دسترسى به مجاورين  ــه بردارى و صدور س ــهد، مبنى بر نقش 6 مش
ــازمان ثبت اسناد و  ــماره 90/46869- 90/3/11 س ــنامه ش ــيله در اجراى كد 914 م.ب.ثبتى و بخش پالك، بدين وس
امالك كشور، به اطالع مالكين مجاور و ساير مالكين مشاعى پالك فوق الذكر به آدرس روستاى مايان عليا كه عبارتند 
از: پالكهاى 810 و 814 و 809 و 816 فرعى ميرساند: نماينده و نقشه بردار اين اداره در ساعت 10 صبح روز دوشنبه 
ــت  ــته اس ــه بردارى حضور خواهند يافت، شايس مورخ 98/3/13 در محل وقوع پالك جهت انجام معاينه محل و نقش
ــاعت مقرر جهت جلوگيرى از تضييع حقوق احتمالى خويش در محل حضور بهم  مالكين پالك هاى مزبور در روز و س

رسانند، عدم حضور مجاورين مانع از ادامه عمليات ثبتى نخواهد شد. آ- 9802139 م.الف 1096
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت  ــتناد 2 برگ فرم استش ــهريارى باس نظر به اينكه آقاى على اكبر زهتابيان ش
سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ يكباب منزل به شماره 
ــهل انگارى مفقود گرديده  ــد به علت س ــهد كه متعلق به نامبرده مى باش پالك يك فرعى از 1508 اصلى بخش دو مش
ــماره ثبت 6309 دفتر 58 صفحه 74 بنام بانو  ــد مالكيت نامبرده در ذيل ش ــى دفتر امالك، معلوم ش ــت. با بررس اس
ــماره چاپى 813494 صادر گرديده است. سپس برابر سند قطعى شماره  ــند به ش صغرى مهدويان گيوه دوز ثبت و س
ــده است. دفتر امالك  ــهريارى منتقل ش ــهد بنام على اكبر زهتابيان ش 25524 مورخ 1351/05/10 دفترخانه 53 مش

بيش از اين حكايتى ندارد....
ــبت به ملك مورد  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس لذا به اس
ــد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار  ــند مالكيت نزد خود ميباش آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله 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- 9802140 م.الف 1097
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

شماره پرونده: 139804006092000424/1      شماره بايگانى پرونده: 9800593
شماره ابالغيه: 139805106092002207        تاريخ صدور: 1398/02/18

دفترخانه ازدواج شماره 101 و طالق شماره 88 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139804006092000424/1

بدينوسيله به خانم معصومه اله پناهى نام پدر: غالمرضا تاريخ تولد: 1341/03/17 شماره ملى: 0940534886 شماره 
ــماره ملى: 0927660891  ــام پدر: مجيد تاريخ تولد: 1384/05/09 ش ــوران دخت ابراهيم پور ن ــنامه: 327 و پ شناس
ــاهرخ ابراهيم پور به قيوميت على رسولى راد نام  ــنامه: 0927660891 با قيمومت على رسولى راد و ش ــماره شناس ش
پدر: مجيد تاريخ تولد: 1397/07/17 شماره ملى: 0961825405 شماره شناسنامه: 0961825405 با قيمومت على 
رسولى راد ورثه مرحوم مجيد ابراهيم پور بدهكار پرونده كالسه 139804006092000424/1 كه برابر گزارش مأمور 
پست شهرستان مشهد مورخ 98/2/10 در آدرس مورث شناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر سند ازدواج شماره 
15322، تاريخ سند: 1381/04/16، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج شماره 101 و طالق شماره 88 شهر مشهد 
ــما و خانم ريحانه دامن كشان نام پدر: غالم رسول م تعداد سيصد و سيزده عدد  ــتان خراسان رضوى بين مورث ش اس
ــد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از  ــكه طالى بهار آزادى بدهكار مى باش س
تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد 
ــما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه  ــمى بش رس
درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى 

ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9802141 م.الف 1098
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــورخ 1393/05/06 بوكالت از طرف خانم مهرى  ــماره 125148 م ــر به اينكه آقاى امير رضا كوثر برابر وكالتنامه ش نظ
ــند مالكيت المثنى نوبت  ــهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت س ــوى باستناد 2 برگ فرم استش ــمى پور موس هاش
ــند مالكيت 8 سهم مشاع از 64 سهم اعيان ششدانگ اعيان يك باب  ــت س اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس
ــهد كه متعلق به نامبرده ميباشد به  ــماره پالك 18240 فرعى از 27496 فرعى از 5 اصلى بخش 9 مش آپارتمان به ش
علت سهل انگارى مفقود گرديده است. با بررسى دفتر امالك، معلوم شد مالكيت نامبرده در ذيل شماره ثبت 274897 
ــماره چاپى 063679 ب 93 صادر  ــوى ثبت و سند به ش ــمى پور موس دفتر 1567 صفحه 380 بنام خانم مهرى هاش

گرديده است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد.......
ــبت به ملك مورد  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس لذا به اس
ــد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار  ــند مالكيت نزد خود ميباش آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله 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- 9802142 م.الف 1099 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

شماره پرونده: 139804006092000201/1
شماره بايگانى پرونده: 9800271

شماره ابالغيه: 139805106092002605
تاريخ صدور: 1398/02/24

دفترخانه ازدواج شماره 55 و طالق شماره 42 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

بدين وسيله به آقاى مرتضى بقايرى پور نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1363/01/31 شماره ملى: 0941372162 شماره 
ــكه بهار آزادى به استناد مهريه  ــود كه خانم فريده عطاريانى جهت وصول پانصد عدد س ــنامه: 542 ابالغ مى ش شناس
مندرج در سند ازدواج شماره 3984- 1395/07/08 دفترخانه ازدواج شماره 55 و طالق شماره 42 شهر مشهد استان 
خراسان رضوى عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9800271 در اين اداره تشكيل شده و طبق 
ــده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار  ــرح متن سند شناخته نش ــما به ش گزارش مورخ 1398/01/31 مأمور، محل اقامت ش
ــود  ــار محلى آگهى مى ش طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام  ــوب مى گردد، نس و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.
 آ- 9802143 م.الف 1100

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــميان به استناد 2 برگ استشهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت  ــيدمرتضى هاش نظر به اينكه س
ــاع از  ــهم مش ــند مالكيت 3000 س ــند س ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى مى باش س
255850 سهم ششدانگ يك قطعه زمين به شماره پالك 215 فرعى از 151 اصلى بخش 9 مشهد كه متعلق به وى 
ــى دفتر امالك، معلوم شد ششدانگ ذيل شماره ثبت 474696  ــهل انگارى مفقود گرديده. با بررس ــد به علت س ميباش
ــند 059213 صادر گرديده است دفتر  ــميان ثبت و س ــيدمحمد مرتضى هاش صفحه 256 دفتر 3073 به نام آقاى س
امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد 
ــتى  ــد، بايس ــند مالكيت نزد خود ميباش ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س هر كس نس
ــند مالكيت يا سند معامله رسمى  ــت اصل س ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس ظرف مدت ده روز از تاريخ انتش
ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه  ــليم نمايد. بديهى اس به اين اداره تس
ــليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.  ــند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تس ــند مالكيت يا س س

آ- 9802144 م.الف 1101
رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه 5 مشهد مقدس- حميدرضا افشار

آگهى مزايده كالسه 9600256
به موجب پرونده اجرائى كالسه 9600256 ششدانگ پالك دويست و بيست و سه فرعى از هشت- اصلى 
بخش 7 درگز كه ذيل ثبت 21508 دفتر 141 صفحه 124 به نام غالمحسن روشندل ارتيانى ثبت و سند 
ــماره 20609- 91/5/25 دفتر اسناد رسمى 32 درگز در رهن  ــند رهنى ش ــپس برابرس مالكيت صادر و س
ــاورزى شعبه درگز قرار گرفته كه با تقاضاى مرتهن و صدور اجرائيه و ابالغ آن به مديونين نهايتاً  بانك كش
ــمى به مبلغ 900/000/000 ريال(نهصد ميليون ريال)مورد ارزيابى  ــناس رس مورد وثيقه طبق نظر كارش
ــانى درگز روستاى ارتيان كه برابر نظر كارشناس  ــت و ششدانگ پالك فوق به نش واقع و قطعيت يافته اس
ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين با كاربرى مسكونى به مساحت عرصه به ميزان 509/43 متر مربع 
و داراى اعيان به مساحت 135 متر مربع بناى ساختمانى واقع در طبقه همكف بصورت سازه ديوار باربر و 
سقف ضربى و آشپزخانه اپن داراى 4 متر كابينت ديوارى و زمينى و يك عدد كولر آبى 7500 و يك عدد 
آبگرمكن مخزنى و داراى امتيازات كامل آب و برق و گاز و تلفن و مساحت 120 متر مربع سالن و تاسيسات 
ــزى و ايرانيت كه به مبلغ 900/000/000  ــقف خرپا فل ــت توليد قارچ خوراكى بصورت ديوار باربر با س جه
ــنبه مورخ ــاعت 9 الى 12 روز چهارش ــت. لذا مزايده از س ــون ريال) ارزيابى گرديده اس ــد ميلي ريال(نهص

 29 /98/3 در شعبه اجراى ثبت اداره ثبت اسناد درگز واقع در بلوار امام رضا بين امالم رضا 7 و 9 از طريق 
ــروع و به باالترين  ــد. مزايده از مبلغ 900/000/000 ريال(نهصد ميليون ريال) ش مزايده به فروش مى رس
قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آبو برق و گاز اعم 
ــتراك ومصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و  ــعاب و اش از حق انش
عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده 
مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده 
مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى 

گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.9802171
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك درگز

ناصر حسن زاده

آگهى فقدان سند مالكيت
ــده اعالم نموده است كه سند  ــليم دو برگ استشهاديه تصديق ش ــتان ضمن تس ــفائى گلس خانم فريده ش
ــى از 151  ــماره پالك 8746 فرع ــاحت 156متر مربع بش ــاب خانه بمس ــدانگ اعيان يكب ــت شش مالكي
ــتان كرج  مورد ثبت  ــع در اراضى حوزه ثبتى شهرس ــالك 88 فرعى از اصلى مذكور واق ــى مفروز ازپ اصل
ــليم  ــماره چاپى 733821 صادر و تس ــند بش ــر 1363 بنام متقاضى ثبت و س ــه 202 دفت 497815صفح
ــت لذا تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى نموده است.  ــهل انگارى مفقود گرديده اس گرديد كه به علت س
ــود  ــتناد تبصره يك اصالحى به ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى ش لذا مراتب به اس
تا چنانچه كسى مدعى وجود سند مالكيت نزد خود و يا انجام معامله نسبت به ملك مذكور باشد از تاريخ 
ــند مالكيت به اين اداره تسليم تا وفق  ــار اين آگهى به مدت ده روز اعتراض خودرا ضمن ارائه اصل س انتش
ــود و يا در صورت اعتراض  ــت چنانچه ظرف مدت مقرراعتراضى واصل نش ــررات عمل گردد بديهى اس مق
ــليم خواهد شد.  شماره پرونده:  ــند مالكيت المثنى طبق مقررات به متقاضى تس ــند ارائه نگردد س اصل س

98/1/892  آ-9802168
شوش پاشا – رئيس ناحيه 1    

رونوشت آگهى حصر وراثت  
ــرح دادخواست به كالسه  ــماره 245 به ش ــنامه ش نظر به اينكه آقاى غالمحيدر جان ميرزائى داراى شناس
ــادروان آمنه  ــوده و چنين توضيح داده كه ش ــت گواهى حصر وراثت نم ــورا درخواس ــن ش ................. از اي
محمدخانى به شناسنامه 94 در تاريخ 1382/6/8 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين 

الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  غالمحيدر جان ميرزائى شماره ملى 0748470883 متولد 1343/4/9 فرزند متوفى
2- غالم رضا جان ميرزائى شماره ملى 0749340126 متولد 1333/9/20 فرزند متوفى
3- محمد عمر جان ميرزائى شماره ملى 0748426841 متولد 1357/4/1 فرزند متوفى

4- بادام جان ميرزائى شماره ملى 0748378308 متولد 1337/1/2 فرزند متوفى
5- مريم جان ميرزائى شماره ملى 0749513934 متولد 1345/3/3 فرزند متوفى
6- عالم جان ميرزائى شماره ملى 0749527171 متولد 1348/6/4 فرزند متوفى

7- فاطمه جان ميرزائى شماره ملى 0748396993 متولد 1351/6/2 فرزند متوفى
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. آ-9802165     تاريخ انتشار : 1398/2/30 
قنبر مرزانى

قاضى شورا شعبه يك شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت  
ــماره 0768849241 به شرح دادخواست به كالسه  ــوراى داراى شناسنامه ش نظر به اينكه خانم فاطمه ش
ــادروان احمد  ــوده و چنين توضيح داده كه ش ــت گواهى حصر وراثت نم ــورا درخواس ــن ش 980016 از اي
چنگيزى به شناسنامه 0749512237 در تاريخ 98/1/3 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه 

حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 

1-  صبوبر پيوندى با كد ملى 0748544550 فرزند باقى مادر متوفى 
2- فاطمه شوراى با كد ملى 0768849241 فرزند جان محمد همسر متوفى 

3- ناديا چنگيزى با كد ملى 0740102915 فرزند احمد فرزند متوفى 
4- نيكتا چنگيزى با كد ملى 0740300849 فرزند احمد فرزند متوفى
5- زهرا چنگيزى با كد ملى 0740350269 فرزند احمد فرزند متوفى

6- محمدامين چنگيزى با كد ملى 0740509136 فرزند احمد فرزند متوفى
7- محمد نعيم چنگيزى با كد ملى 0740747312 فرزند احمد فرزند متوفى

ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9802167  تاريخ انتشار : 1398/2/30 
سيدسعيد هرمزى

قاضى شورا شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت                                                          
نظر به اينكه آقاى  محمد جواد قدميارى   داراى شناسنامه   91  به شرح دادخواست به كالسه   59    از 
ــادروان موسى قدميارى     به  ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس اين ش
ــنامه  143  در تاريخ   1398/2/21  در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت  شناس

آن مرحوم منحصر است به   
1.  محمد جواد قدميارى    فرزند   سعادت   ش.ش  91    ت.ت  1322/8/5  نسبت پدر  مرحوم  

2.  معصومه مرشدلو   فرزند حسين   ش.ش  4338  ت.ت  1333/2/1  نسبت مادر  مرحوم 
3. مريم  قدميارى    فرزند  محمد صادق    ش.ش   1050245784  ت.ت  1369/9/2    نسبت همسر 

مرحوم     
ــبت فرزند   ــى  ش.ش 5740242061   ت..ت  1390/12/22  نس ــارى  فرزند  موس ــى قدمي ــر عل 4.  امي

مرحوم
ــبت  ــى   ش.ش  105116616   ت.ت  1383/8/18    نس ــد   موس ــارى     فرزن ــين قدمي ــر حس 5 . امي

فرزند  مرحوم 
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
مى نمايد  تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.9802163
سيد حسن سامغانى  قاضى شورا شعبه   هفتم دشوراى حل اختالف شهر خرو 

رونوشت آگهى حصر وراثت                                                          
ــه   58   از  ــت به كالس ــرح دادخواس ــنامه  54 به ش نظر به اينكه آقاى  محمد على حيدرى   داراى شناس
ــرو حيدرى    به  ــادروان خس ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس اين ش
ــنامه   347  در تاريخ   1396/9/15 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت  شناس

آن مرحوم منحصر است به   
1.  محمد على حيدرى    فرزند   عيسى  ش.ش  54   ت.ت  1339/5/3 نسبت پدر  مرحوم  

2.  انسيه قدميارى   فرزند  محمد على     ش.ش  60   ت.ت  1337/3/1   نسبت مادر  مرحوم 
3. مريم رحمانى    فرزند  تقى     ش.ش  178  ت.ت  1361/4/10    نسبت همسر مرحوم     

4. مهدى حيدرى  فرزند  خسرو  ش.ش 5740195871   ت..ت  1387/4/13   نسبت فرزند  مرحوم
ــد   ــبت فرزن ــرو  ش.ش  5740261872    ت.ت  1392/6/21   نس ــد   خس ــدرى    فرزن ــه حي 5 . فاطم

مرحوم 
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
مى نمايد  تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 
به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.   9802164                                                                                                           

سيد حسن سامغانى  قاضى شورا شعبه   هفتم دشوراى حل اختالف شهر خرو 

اداره كل ثبت اسناد و امالك سيستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك زابل

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 

و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره  139760322002004113-1397/12/07    هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بال معارض  ــمى مس ــند رس ــاختمان هاى فاقد س اراضى و س
ــنامه  1115 صادره از زابل در ششدانگ يك قطعه زمين  ــماره شناس ــى بش ــارانى فرزند عيس متقاضى آقاى محمد س
ــتان  ــمتى ازپالك 176 فرعى از 127- اصلى  واقع در بخش 6 سيس ــاحت  341100 متر مربع در قس مزروعى  به مس
ــارانى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم  ــفلى  خريدارى از مالك رسمى آقاى عيسى س ــتاى كندو س روس
ــخاص نسبت به  ــود در صورتى كه اش ــار  آگهى مى ش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى كثيراالنتش
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع  ــيد ، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس را به اين اداره تس
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند . بديهى اس

صادر خواهد شد . م الف: 127  آ9801465
تاريخ انتشار نوبت اول:يكشنبه 1398/2/15
تاريخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1398/2/30

مهدى پهلوانروى– رئيس ثبت اسناد امالك زابل

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــماره 139860306015001370 -1398/02/07 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
متقاضى آقاى اسماعيل دستگير قادرى به شناسنامه شماره 56 كد ملى 0749351462 صادره تايباد فرزند غالمنبى 
در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 100 متر مربع پالك شماره 4434 فرعى از 251 اصلى واقع در خراسان رضوى 
ــتگير قادرى و قسمتى از پالك محرز  ــماعيل دس ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت اس بخش 14 مش
گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود 

ــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  ــت در صورت انقضاى مدت مذك ــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس را ب
سند مالكيت صادر خواهد شد. 98013553

تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/02/15 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/30

مهدى حسين زاده  
كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــماره 139760306015009574 -1397/12/13 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــر راى ش براب
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــنامه 51 صادره از تايباد در ششدانگ يكباب منزل مسكونى به مساحت  ــماره شناس آقاى رمضان مرادى فرزند على بش
ــتان تايباد خريدارى از محل تمامت  ــهد شهرس 150 متر مربع پالك 1266 فرعى از 257 اصلى واقع در بخش 14 مش
مالكيت رسمى و مشاعى آقاى رمضان مرادى (متقاضى) و تمامت پالك محرز گرديه است. لذا به منظور اطالع عمومى 
ــند مالكيت متقاضى  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
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 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 

است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9801401 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/02/15 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/30

مهدى حسين زاده  / كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت

هيئت موضوع قانون تعيين وتكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــند رسمى   ــاختمانهاى فاقد س آگهى ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139760318603006064مورخ 1397/12/04 هيئ برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك ناحيه 2رشت ، تصرفات مالكانه بالمعارض  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس اراضى و س
ــعبان پور رواجيرى فرزند محمد به شماره شناسنامه 62 صادره از رشت در قريه الكان در ششدانگ  ــمعيل ش آقاى اس
ــاحت 1047 متر مربع پالك فرعى 3365 از اصلى 38 مفروز مجزى از  ــاختمان به مس ــتمل بر س يك قطعه زمين مش
پالك 92 از اصلى 38 واقع در بخش چهار رشت خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد شعبان پور محرز گرديده است 
ــد كه اداره ثبت مطابق با ماده 13 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــهامى از پالك اوليه مجهول مى باش ، توضيحا س
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى اقدام مى نمايد و ضمنا برابر نامه شماره 96/1481/ص مورخع 1396/09/28  اراضى و س
ــاحت 140/05 مترمربع از عرصه و 16/83  ــاس طرح تفضيلى به مس ــتان رشت و بر اس ــازى شهرس اداره راه و شهرس
ــد  ــهر قرار دارد و فاقد كاربرى مى باش مترمربع از اعيان در تعريض خيابان 45 مترى و باقيمانده در محدوده قانونى ش
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتى كه اش ، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى 
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند. بديهى اس

خواهد شد. 9801352  م الف 549
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اداره ثبت اسناد و امالك حوره ثبت ملك بهار
 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــماره 139860326007000023 مورخه 1398/1/19 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى محمود اقبالى فرزند لطف اله بشماره شناسنامه 2149 صادره از بهار در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى 
ــك آباد حوزه ثبتى بهار  ــتاى كوش ــاحت 81095/52 متر مربع پالك 780 فرعى از 1 اصلى واقع در اراضى روس به مس
ــت. لذا به منظور  ــمى آقاى نعمت اله توچيان محرز گرديده اس ــطه از مالك رس بخش چهار همدان خريدارى مع الواس
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش متقاضى اعتراضى داش
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم  ــليم و پس از اخذ رس تس
ــند مالكيت صادر خواهد  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س نمايند. بديهى اس
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رئيس ثبت اسناد و امالك بهار- هادى يونسى عطوف

آگهى ابالغ اجرائيه طبق ماده 18 آيين نامه
 اجراى اسناد رسمى پرونده كالسه 9800101

ــه ملى: 6928 به نشانى: همدان خيابان  ــيله شركت تعاونى توليدى چشمه صنعت كاسيان شناس  بدينوس
ــغ 1/886/393/328 ريال به  ــك تجارت جهت وصول مبل ــود كه بان ــهيد چمران پالك 131 ابالغ ميش ش
ــماره 94670 و 97960 مورخ 1387/5/6و 1388/9/30 عليه شما اجرائيه صادر  ــتناد سند رهنى به ش اس
ــه 9800101 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/2/12  نموده و پرونده اجرائى به كالس
ــرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين  ــما به ش مامور، محل اقامت ش
ــود و چنانچه  ــار آگهى مى ش ــرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثير االنتش ــه اج نام
ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 

ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.9802193
تاريخ انتشار: 1398/2/30 

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى همدان 
جالل حدادى
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