
كينه شترى
96 ســال پيش، در هشــتم شوال سال 
1344 هجرى، ســعودى ها قبرســتان 
بقيــع را به طور كامــل تخريب كردند. 
كاربران فضاى مجازى هم به مناســبت 
سالگرد تخريب قبرستان بقيع، با هشتگ 
#شــجره_ملعونه توفان توييترى به راه 
انداختنــد تا جايى كه اين هشــتگ به 
هشتگ نخست توييتر فارسى تبديل شد. يكى از كاربران در قالب اين هشتگ 
نوشــته است: «ما شيعيان كينه شــترى وهابيت را بيش از هركس ديگرى 
مى شناسيم. وهابى هايى كه در عربستان آثار يهوديان را حفظ مى كنند، اما 

آثار مربوط به اسالم و پيامبر را نابود مى كنند».

نخستين تصوير از آزادى «زاكا»
عباس ابراهيم، رئيس امنيت داخلى لبنان، 
روز دوشــنبه اعالم كرد «نزار زاكا»، تبعه 
بازداشت شــده لبنانى در ايران كه اقامت 
آمريــكا را نيــز دارد روز سه شــنبه آزاد 
مى شود و به كشورش باز مى گردد. گفته 
مى شــود آزادى زاكا كه از سال 2015 به 
جرم جاسوسى در بازداشت ايران بود، به 
دليل وساطت سيدحسن نصراهللا صورت گرفته است. حاال صفحه توييترى 
امنيت عمومى لبنان تصويرى از عباس ابراهيم و نزار زاكا هنگام خروج از ايران 

را منتشر كرده كه حسابى در فضاى مجازى بازتاب پيدا كرده است.

توضيح «حسينى باى» درباره بنر جنجالى
 چندى پيش تصوير بنرى مربوط به اقامه 
نماز عيد فطر در فضاى مجازى منتشر شد 
كه در آن حسينى باى به عنوان ميهمان 
ويژه اين مراسم معرفى شده بود. پس از 
انتشار اين تصوير، حسينى باى توضيحاتى 
را درخصوص اين بنر حاشيه ساز ارائه كرد 
كه به شــرح ذيل است: «اين بنر مربوط 
به عيد فطر ســه سال پيش يعنى سال95 اســت. من به دعوت امام جمعه 
وقت تكاب در روزعيد فطــر و پس از نماز عيد براى مردم عزيز حاضر چند 
دقيقه اى به عنوان خبرنگار درخصوص جنگ با تروريست هاى داعش در عراق 

و تحوالت مربوط به آن صحبت كردم».

تحريف يك عكس
همزمان با وقوع ســيل در شهرستان 
پلدختــر، تصويــرى از تــالش مردم 
براى بلند كــردن ميله پرچــم ايران 
در فضاى مجازى داغ شــد و حسابى 
مورد اســتقبال كاربران فضاى مجازى 
قــرار گرفت. حــاال يكــى از كاربران 
فضاى مجازى تصويــرى را از يكى از 
بيلبوردهاى خيابان هاى تهران منتشــر كرده كه همان تصوير روى آن 
چاپ شــده اســت، اما با تحريف! اين كاربر در توييتر نوشته است: «در 
بيلبوردى كه در تقاطع خيابان شــهيد گمنام و اتوبان كردستاِن تهران 
قرار گرفته، در اقدامى عجيب، فرد ارتشى حذف و يك كارگر شهردارى 

جايگزين آن شده»!

محمد تربت زاده: سينماى آمريكا 33 سال درباره 
فاجعه «چرنوبيل» سكوت مى كند و پس از گذشت 
اين همه ســال، با يك برنامه ريزى دقيق، توان فنى 
باال و ابعاد هنرى درجه يك، اين فاجعه  هسته اى را 
در چشــم مخاطبانش فرو مى كند. طورى كه مردم 
كوچه و خيابان هم با باالترين سطح كيفى به تحليل 
ابعاد سياسى فاجعه چرنوبيل، نقش رهبران شوروى 
در ايــن ماجرا، بروكراســى عريض و طويل ســرخ 
و دســتان آلوده دولتمردان شــوروى به خون مردم 
اروپا مى پردازند. كيفيــت فنى و هنرى چرنوبيل را 
نمى شــود ناديده گرفت، اما اين  زيبايى هاى ظاهرى 
موجب نمى شــوند كه ما از خودمان نپرســيم چرا 
آمريكايى ها بايد تصميم بگيرند اين ســريال ساخته 

شود؛ آن هم پس از گذشت 33 سال؟

 به سوى مرگ
ســاعت 1:24 صبح 26 آوريل سال 1986، شعله اى 
رنگين كمانــى به ارتفــاع 1000 متر در آســمان 
اوكرايــن كه آن زمان بخشــى از قلمرو گســترده 
شوروى به حســاب مى آمد، زبانه كشيد. شعله هايى 
كه آســمان شــهر مرزى چرنوبيــل را ديدنى تر از 
هميشــه كرده بودند. نه فقط ســاكنان «چرنوبيل» 
و «پريپيات» بلكه ســاكنين «بــالروس» يا همان 
«روسيه ســفيد» هم خواب از سرشان پريده بود و 
گروه گروه به سمت منشأ نورهاى رنگى و صداهاى 
عجيب و غريب مى رفتند. مردم شــوروى آن شــب 
احتماالً نمى دانســتند كه با پاى خودشان به سمت 
فاجعه بار ترين حادثه غيرنظامى تاريخ گام برمى دارند 
كه آثارش اگر جانشان را نگيرد تا صدها سال بعد در 
بدن فرزندان، نوه ها، نبيره ها و شايد نديده هاى شان 
باقى خواهد ماند و احتماالً شــانس چشــيدن طعم 
يك زندگى معمولى را براى هميشه از  آن  ها خواهد 

گرفت.

 تا سال 2065
احتماالً حوصله خواندن داليل علمى فاجعه چرنوبيل 
و اينكه مسئوالن نيروگاه  هســته اى چرنوبيل براى 
آزمايــش كردن توربين هاى برقى، سيســتم ايمنى 
راكتــور شــماره 4 را از كار انداخته بودند را نداريد! 
پس مســتقيم مى رويم ســر اصل مطلــب. يعنى 
زمانى كه به علت افزايش دما در راكتور شــماره 4، 
موادى كه واكنششــان منجر به بروز فاجعه مى شد، 
با همديگر واكنش دادنــد و در نتيجه آن، انفجارى 
ايجاد شد كه پوشش 1000 تنى باالى راكتور را به 
اطراف پرتاب كرد و در چشم برهم زدنى 25 درصد 
تأسيسات راكتور از بين رفت. نابودى پوشش اصلى 
راكتــور، راه را براى خروج مقدار زيادى بخار آب باز 
كرد و اين اتفاق، شرايط را براى دومين انفجار مهيا 
كرد. ماده گرافيت موجود در راكتور هسته اى كه به 
عنوان كند كننده مورد اســتفاده قرار مى گرفت، به 
همراه مواد داغ درون هسته، 30 آتش سوزى بزرگ 
ديگر را به وجود آورد. پس از اين حادثه، سه راكتور 
ديگر هم به طور كامل تعطيل شــدند و نيروگاه در 
يك منطقه بزرگ ايزوله، منطقه ممنوعه اعالم شد. 
پاك سازى چرنوبيل از فرداى انفجار در سال 1986 
آغاز شــد و طبق پيش بينى ها تا سال 2065 به طور 

كامل پاك سازى نخواهد شد.

 90 ثانيه مرگ بار
نخســتين قربانيان نيروگاه چرنوبيــل كارمندان اين 
نيروگاه بودند كه بى خبر از همه جا براى كنترل شرايط 
تالش مى كردند. تشعشــعات راديو اكتيو به قدرى در 
بدن اين افراد نفوذ كرده بود كه بيشتر آن ها در همان 
ســال هاى پس از حادثه ُمردنــد. دومين قربانيان اين 
فاجعه آتش نشانانى بودند كه براى خاموش كردن آتش 
وارد محدوده چرنوبيل شــدند. 132 نفر از كاركنان و 
آتش نشانان بعدها در بيمارستان مسكو بسترى شدند، 
اما شدت آلودگى بدن آن ها به اندازه اى باال بود كه حتى 
به خانواده هاى شــان اجازه مالقات داده نمى شد. گروه 
ســوم 100 معدن كارى بودند كه بدون هيچ پوشش 
محافظتى براى جلوگيرى از ورود مواد ســمى داخل 
راكتور هــا به آب منطقه، زير نيــروگاه را عايق كردند. 
روايت اين كارگران آن قدر تراژيك است كه كارگردان 
سريال «چرنوبيل» يكى از تأثيرگذار ترين سكانس هاى 
فيلمــش را به گفت و گــوى ميــان دو كارگر معدن 
اختصاص داده است. گروه بعدى قربانيان «روبات هاى 
زيستى» هستند. اين لقبى است كه رسانه ها به 3828 
نفرى دادند كه پس از افزايش تشعشعاتى كه منجر به 
از كار افتادن روبات هاى پاكســاز شد، با پاى خودشان 
روى ســقف نيــروگاه رفتند تا در عــرض 90 ثانيه با 
«بيل» قطعات سمى گرافيت را از روى سقف نيروگاه 
به منطقه اوليه برگردانند. اين 90 ثانيه بعدها به عنوان 
مرگبارترين 90 ثانيه تاريخ مشــهور شــد. از مجموع 
3828 روبات زيســتى فقط چند صد نفر زنده ماندند 
كه در ازاى خدماتشان فقط 800 روبل پاداش گرفتند!

 
 آمار متناقض

«بزرگ ترين هزينه دروغ اين نيست كه شايد ما دروغ را 
با حقيقت اشتباه بگيريم. خطر اصلى اينجاست كه اگر 
زياد دروغ بشنويم بعد ديگر قادر نيستيم اصالً حقيقت 

را تشخيص بدهيم».
ايــن معرو ف  ترين ديالوگ ســريال چرنوبيل اســت. 
ديالوگى كه ثابت مى كند چــرا آمار دقيقى از تلفات 
و خســارات فاجعه چرنوبيل در دست نيست. مخفى 
كار ى  هاى شوروى و دروغ هاى شاخدار دولتمردانش و 
از آن طرف اغراق رسانه هاى آمريكايى كه در سال هاى 
اوج جنگ ســرد مى خواستند بيشــترين ماهى را از 
آب هاى گل آلود چرنوبيل بگيرند، همه و همه موجب 
مى شود رسانه ها حتى پس از گذشت 33 سال نتوانند 
با قطعيت درباره قربانيان اين فاجعه هسته اى  صحبت 
كنند. اما چيزى كه تقريباً خيلى ها بر سرش به تفاهم 
رسيده اند اين است كه حادثه چرنوبيل تقريباً 400 بار 
قوى تر از بمبى بود كه در هيروشيما منفجر شد! برخى 
از كارشناس ها مى گويند بيش از 500 ميليون نفر به 
طور مستقيم و غيرمستقيم از اين فاجعه اتمى آسيب 
ديد ه  اند. برخى از رسانه ها هم تعداد قربانيان مستقيم 
حادثه را 10 تا 100 هزار نفر تخمين زد ه اند. با وجود 
ايــن، اما هنوز هيچ كس نمى داند بر اثر اين انفجار، از 
180 تن سوخت هســته اى موجود در چرنوبيل چه 
ميزان آن وارد اتمسفر شد. درحال حاضر 9 ميليون نفر 
در مناطق آلوده سكونت دارند و پيش بينى كارشناسان 
انگليسى مى گويد كه حدود 66 هزار نفر ديگر به علت 
ابتال به سرطان كه انفجار نيروگاه هسته اى چرنوبيل 
ســبب آن شده است در سال هاى آينده جانشان را از 

دست خواهند داد.

 موفق اما نامعتبر
سريال چرنوبيل كه اين روزها از سريال هاى معروف 
«بريكينگ بد» و «گيم آو ترونز» جلو زده و به عنوان 
برترين ســريال تاريخ در صدر فهرست 250 سريال 
برتر ســايت «آى  ام دى بى» قرار گرفته اســت هم 
همين حرف هــا را برايتان مى زند، اما با آب و تاب و 
احتماالً اغراق بيشــتر. رو س ها اما مى گويند سريال 
 «KP» چرنوبيل سرتاسر دروغ اســت. مثًال روزنامه
پرمخاطب ترين روزنامه روسيه اين سريال را نمايش 
يك «كاريكاتور و خــالف واقعيت» عنوان مى كند. 
«مسكو تايمز» روزنامه معروف روسى هم مى نويسد: 
«توليد شبكه «HBO» عليه اتحاد جماهير شوروى 
بــوده و «كاريكاتورى از ملت» را ارائه داده اســت». 
«RT» شــبكه تلويزيونى برون مرزى روســيه هم 
در ســايت خود تيتر مى زند: چرنوبيل سريال موفق 
اما نامعتبــر. روزنامه «گاردين» هــم اعالم مى كند 
كه روس ها مدعى اند انفجــار چرنوبيل كار مأموران 
ســازمان ســيا بوده و براى اثبــات حقيقت درحال 
ساخت ســريالى هســتند كه ابعاد «واقعى» فاجعه 
چرنوبيــل و نقش مأموران «ســيا» در اين انفجار را 

روايت مى كند!

 ترس فروشى
در ســريال چرنوبيل همه چيز تقصيــر دولتمردان 
شوروى اســت. حتى خاصيت انفجارى اورانيوم هم 
زير ســر مسئوالن شوروى است! در چرنوبيل فضاى 
شوروى سرد اســت و ابرهاى سياه و دود تأسيسات 
آتش گرفته اتمى، فضــا را گرفته اند. انگار هيچ چيز 
قشــنگى در دنيا وجود نــدارد و تمام دنيا شــكل 

شوروى است؛ سرد و بى روح.
بعضى از تحليلگران سياســى مى گويند اين فضاى 
غبارآلود، پاسخ همان پرســش اصلى است كه چرا 
حــاال؟ چرا چرنوبيــل آن هم 33 ســال بعد؟ مگر 
چرنوبيل نخســتين و آخرين فاجعه  هسته اى بوده 
اســت؟ پس «هيروشــيما» كجاى ماجرا اســت؟ 
اصًال چرا آمريكايى ها تمام توان فنى و هنرى شــان 
را مى گذارند براى ســاخت ســريالى درباره فاجعه 

چرنوبيل؟
ايــن كارشــناس ها مى گوينــد براى اينكه پاســخ 
پرسشمان را بگيريم بايد به ساخته هاى اخير هاليوود 
نگاه كنيم. ساخته هايى كه شعار اصلى شان يك چيز 
اســت: «بازگشت به دوران اوج آمريكا». و اين يعنى 
احتماالً دوران ابر قدرتى سر آمده است. مبادا در اين 
ميان مردم هوس بازگشت به دوران غبارآلود گذشته 
را بكنند. به آن دورانى كه در آن آمريكا يكه تاز نبود 
و رقيبى داشــت در حد و انداز ه هاى خودش. مردم 
البد بايد بترسند از جهانى كه «تك قطبى» نباشد. 
جهانى كه در آن هيچ چيز شــبيه دنياى يكپارچه 
سرمايه دارى نيست. دنياى «دوقطبى» دنياى بدون 
ابرقدرت، دنياى بدون ســرمايه دارى و دنياى بدون 
كدخــدا، دنياى «فاجعه»، «دروغ»، «بروكراســى» 
و «فريــب» اســت. يعنى همــان چيــزى كه در 
سكانس  هاى اوليه چرنوبيل ديديم؛ سرد، بى روح و 
غبارآلود. نتيجه اش هم ويرانى و  خرابى اى است كه 
در پايان چرنوبيل ديده مى شود. دنياى «دوقطبى» 
دنياى ترسناكى است، مبادا كسى هوس بازگشت به 

آن دنيا را داشته باشد!

رابطه طنز با دماغ

فؤاد آگاه: آقاى ژوله! البته صفحه اينســتاگرام شما مال خودت است و اگر 
فرض را بر اين بگذاريم كه به كسى مربوط نيست محتويات كدام عضو بدن از 
جمله مغز، زبان، پاچه و...ات را در آن تخليه مى كنى، البد به شما هم مربوط 
نيست كه مردم دوست دارند محتويات سليقه شان را براى حمايت يا شماتت 
و سرزنش ديگران، در اينستاگرام چه كسى خالى كنند. ممكن است در همه 
اين سال ها، طنز نوشتن را ياد گرفته باشى و روزى روزگارى خيلى از همين 
مردمى را كه در اينستاگرام، همه محتويات كينه دانت را سرشان خالى كردى، 
خندانده باشى اما اين توفيق، آيا به تو مجوز روان شناسى و اينكه براى مردم 

ايران نسخه روان پزشكى بپيچى را مى دهد؟
 در راســتاى اينكه، هيچِى موجوداتى مثل شما معموالً به هيچ كس مربوط 
نيســت و همه چيِز مردم دنيا حتماً به موجودى مثل شما مربوط مى شود، 
بنابراين به من و اين يادداشــت هم مربوط نمى شــود كه  مگر در خانواده و 
يا محله و شهر شــما رسم است وقتى خانمى مى خواهد وضع حمل كند و 
مادر شــود، همسرش به او مى گويد: برو يه جايى محتويات رِحمت را خالى 
كن؟ همان طور كه به من مربوط نمى شــود نخستين بار پس از اينكه شما 
را در نقطــه اى از ايران خالى كردند، كدام مدير، مســئول، اســتعداد ياب و 

برنامه سازى، پيدايت كرد، دستت را گرفت و به تلويزيون بُرد؟ 
امير مهدى جان! اســتعداد و طنازى شما، خدادادى است، مال خودت است 
و الزم نيســت بابت آن يقه پدر، مادر و ســاير اعضاى خانواده ات را بگيرى! 
امــا وقاحت، عصبانيت و پريدنت به مردم خدادادى نيســت و مى توانى يقه 
هركدام از نزديكانت را كه خواستى بابتش بگيرى و گاليه كنى چرا شما را در 
سرزمينى تخليه كردند كه همه مردمش «گريه بلدند» و زحمت خنداندن 

آن ها با هر روش و  وسيله اى، افتاده گردن شما! 
ژوله خان! آدم هاى دنيا از حيث ارتباط ميان طنز و دماغ دو دسته اند. دسته 
اول آن هايى كه طنزدانشــان به دماغشان چسبيده اســت، بنابراين وقتى 
طنزشــان مى گيرد، چون جلوتر از دماغشان جايى را نمى بينند، طنزشان را 
همان جايى كه هستند ول مى كنند! دسته دوم اما طنزدانشان را برداشته و 
كنار عقلشان گذاشته اند (البته بدون عمل جراحى زيبايى) و ترجيح مى دهند 
دنيا و مردمش را درست ببينند، بشناسند و به آن ها توهين نكنند. حاال شما 
اگر فكر مى كنى جزو هيچ كدام از اين دو دســته نيستى، بهتر است با دماغ 
پزشك و متخصص مغز واعصاب مشورت كنى. البته دماغ، مغز و طنزدان مال 
خودت است، هرچه مى خواهى با آن ها بكن اما جان عزيزت آن ها را هرجا و 

هر وقت كه عصبانى شدى، تخليه نكن!  

 مجازآباد
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ورزش
حساس ترين هفته ليگ واليبال ملت ها

 از فردا در اروميه شروع مى شود

«ايران - كانادا» 
نبرد در رده باال

تأييد مذاكره شهرخودرو 
با كاپيتان استقالل

رحمتى به دروازه مشهد 
نزديك شد

گفت و گو با استاد محمدرضا سرشار به مناسبت سالروز تولدش

رهگذر سرزمين قصه ها

َكَلك روزگار

پيرمردي داخل كوچه، روي صندلي كوچكي نشسته بود و كار كردن ما را نگاه 
مي كرد. موهاي ســفيد سرش، آشفته و دو دندان جلوش افتاده بود. عصايش 
را بين زانوهايش گرفته بود و گاهــي پاهايش را دراز مي كرد. خانه اش دقيقاً 
روبــه روي خانه اي بود كه آن را پاك ســازي مي كرديم. خانه اش را گل روبي و 
تميز كرده بودند. به گفته خودش 72 سال داشت و اسمش «آسيد ميرزا» بود. 
مى گفت: زمين خانه ام 300 متر است و من 40 سال پيش، اول انقالب آن را 
ساختم. شب آمدند و در زدند كه تخليه كنيد، فردا سيل مي آيد. يكسري وسايل 
كه مي توانستيم، برديم، اما بيشتر آن ها ماند و زير گل رفت. مِن پيرمرد بيشتر از 
اين نمي توانستم كاري بكنم. يكي از پسرهايم تهران است و يكي در خرم آباد. 
كارگرند. 10 هكتار زمين داريم اما كشاورزي نمي كنند. مي گويند كشاورزي 
چيزي ندارد. خودم آشپز بودم و در عزاها و عروسي ها آشپزي مي كردم،  اما حاال 
ديگر نمي توانم كار كنم. هيئت دارم و محرم هر سال 1500 تا غذا مي دهيم. 
چند سال پيش مي خواستم خانه را بفروشم و برويم باال، اما عيالم موافقت نكرد 
و  گفت اينجا بزرگ و جادار است كجا برويم؟ پيش از سيل، زمين خالي در اين 
منطقه متري 500 هزار تومان معامله مي شد. ولى باالي بلوار، خانه متري يك 
تا يك و نيم ميليون تومان قيمت دارد، نمي توانم بخرم. ما سه نفريم و فقط با 

پول يارانه و مختصر درآمدي كه از دكان داريم، زندگي مي كنيم. 
تنها اميد ما به قول هاي كمكي اســت كه مســئوالن داده اند. البته نمي دانم 
مي شــود روي حرفشان حساب كرد يا نه،  14 سال از زلزله بم مي گذرد هنوز 

بعضي هاي شان خانه ندارند! 
آســيد ميرزا سرد و گرم روزگار را ديده و چشيده بود و با لهجه لري، شيرين 
صحبــت مي كرد. او ادامه داد: از صبح اينجا نشســتم چون جايي ندارم بروم. 
پيرمردي مثل من كجا مي تواند برود به جز خانه اش؟ بيشتر او صحبت مي كرد 
و من گاهي كه الزم بود سؤالي مي پرسيدم. اشاره كرد كه سرم را جلوتر ببرم. 
گوشم را نزديك تر بردم. گفت: «اين ها كلك روزگار است... آدم يك عمر، آجر 
به آجر روي هم مي گذارد و آن وقت سيلي مي آيد و يك شبه و يك ساعته همه 
چيز را مي برد. كلك روزگار، براي هر كسي يك جور است. يك جا زلزله مي آيد، 
يكي در جاده با تصادف مي رود و اينجا هم سيل مي آيد. اين ها همه مي گذرد 
مهم آن است كه وقتي رفتي، حق كسي بر گردنت نباشد. آنجا ديگر هيچ چيز 

و هيچ كس به دادت نمي رسد به جز كارهايي كه كردي».

كريم باقرى: من را چه به 
سرمربيگرى  پرسپوليس!

 مربى تيم فوتبال پرســپوليس مى گويد كســانى كه درباره قهرمانى اين تيم 
مســائلى را مطرح مى كنند بايد ســند ارائه دهند.كريم باقــرى درباره روند 

قهرمانى پرســپوليس در دو جام در فصل گذشته 
به صحبــت پرداخت. او در ايــن گفت وگو به 
ســختى هاى پيش روى كادر فنى و بازيكنان 

اشاره كرد.
 در اواخر فصل، حرف و حديث هاى زيادى 

درباره قهرمانى پرســپوليس مطرح شد، 
حتى امير قلعه نويى از مهندسى ليگ 

بود. نظر شما راجع به  سخن گفته 
اين اظهارات چيست؟

اين صحبت ها هميشــه وجــود دارد. 
تيم هــاى رقيب هميشــه اين گونه 
صحبت ها را مطرح مى كنند اما همه 
اين را مى دانند كه در نيم فصل دوم 
كار ســخت تر مى شــود و ما هم با 
توجه به اينكه بازى هاى فشرده اى 
را انجام مى داديم كارمان بســيار 

سخت بود...

قسمت هجدهمشاهد عينى-قسمت هجدهم

  تك  نگارى هاى على نور آبادى از  سفر به «معموالن»

َته نوشت 

قهرمانى پرســپوليس در دو جام در فصل گذشته 
به صحبــت پرداخت. او در ايــن گفت وگو به 
ســختى هاى پيش روى كادر فنى و بازيكنان 

 در اواخر فصل، حرف و حديث هاى زيادى 
درباره قهرمانى پرســپوليس مطرح شد، 

حتى امير قلعه نويى از مهندسى ليگ 
بود. نظر شما راجع به  سخن گفته 

اين اظهارات چيست؟
اين صحبت ها هميشــه وجــود دارد. 
تيم هــاى رقيب هميشــه اين گونه 
صحبت ها را مطرح مى كنند اما همه 
اين را مى دانند كه در نيم فصل دوم 
كار ســخت تر مى شــود و ما هم با 
توجه به اينكه بازى هاى فشرده اى 
را انجام مى داديم كارمان بســيار 
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پر  هزينه ترين حادثه تاريخ چرا تبديل به سريال شد؟
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ورزش: هفته دوم لیگ والیبال ملت ها با تداوم باالنشینی 
بلندقامتان ایران در جدول رده بندی پیگیری شد. اما هفته 
سوم شاید حساس ترین هفته برای تیم ملی است چرا که 
هر سه تیم کانادا، لهستان و روسیه از رقبای جدی ایران 
در راه صعود به فینال شــیکاگو 2019 هستند و کسب 
نتیجه مطلوب در این سه بازی ایران را به صعود نزدیک تر 

خواهد نمود.

نگاهی به میهمانان
کانادا تیم قدرتمند آمریکای شمالی همواره مقابل ایران 
نمایش خوبی داشــته و ایران جــز در انتخابی المپیک 
2016 موفق به برد این تیم نشده است. لهستان قهرمان 
دو دوره اخیر مســابقات قهرمانی جهان همواره جدال 
نزدیکی با ایران داشــته و غالباً بازی هــای دو تیم بازی 
نزدیک و پرحاشیه ای بوده اســت. روسیه مدافع عنوان 
قهرمانی نیز امسال فقط در بازی نخست باخته و با کسب 
پنج پیروزی متوالی جدی ترین و قدرتمندترین حریف 

ایران در هفته سوم است.

مدعیان در کمین
در هفته سوم تیم های صدرنشین شــرایط متفاوتی را 
تجربه می کنند. ایران در شهر والیبال خیز ارومیه پذیرای 
سه تیم کانادا، لهستان و روسیه که هر سه مدعی صعود 
هستند می رود. به عبارتی پیروزی ایران مقابل حریفان 
در این سه بازی تا حدود زیادی رقیبان اصلی بر سر راه 
صعود را از پیش رو برداشته و ایران را آماده برپایی جشن 
صعود در سه بازی هفته چهارم در اردبیل خواهد نمود. 
برزیل تنها تیم شکست ناپذیر در 6 بازی نخست احتماالً 
در هفته سوم نیز بتواند صدرنشــینی را حفظ کند چرا 
که به مصاف صربستان، چین و پرتغال میزبان می رود.

فرانســه تیم ســوم جدول در خانه از آلمان، آرژانتین و 
آمریکا میزبانی می کند.

ایران - کانادا، 18/30 جمعه
کانادا در 12 دوره برگزاری لیگ جهانی و ملت ها حاضر بوده 
است. بهترین عنوان و افتخار آن ها در این مسابقات به دو 
سال پیش بر می گردد جایی که با برتری در بازی رده بندی 
مقابل آمریکا بر سکوی سوم مسابقات ایستادند. ایران در سه 
سال از6 سال حضور خود در لیگ جهانی و ملت ها در رتبه ای 
باالتر از کانادا قرار گرفته است. بهترین بازیکن کانادا شارون 
ورنان ایوانس است که با کسب 107 امتیاز در رتبه نخست 
جدول امتیازآورترین بازیکنان دو هفته نخست مسابقات 
قرار دارد.کانادا 2019 در آرژانتین با باخت مقابل بلغارستان 
شــروع کرد و چهار برد ارزشــمند متوالی مقابل پرتغال، 
آرژانتین، استرالیا و آلمان بدست آورد و در ماراتن بازی آخر 

مقابل صربستان 3-2 مغلوب شد.

در گذر از تاریخ
ایران و کانادا تاکنون در چهار مسابقه رسمی به مصاف هم 
رفته اند که ســهم ایران تنها یک برد و آن هم در بازی های 
انتخابی المپیک ریو با نتیجه 3-2 است. نخستین مصاف دو 
تیم در جام جهانی 2015 ژاپن اتفاق افتاد که با برتری قاطع 
3-0 کانادایی ها همراه بود. سال گذشته )2018( دو تیم دو 
بار در لیگ ملت ها و مسابقات قهرمانی جهان به مصاف هم 

رفتند که هر دو بازی را کانادا برد.

 زنگ خطر در میزبانی 
بارها صحبت هایی در این مورد مطرح شــده است که باید 
میزبانی های خود از مســابقات بین المللــی تیم های ملی 
رشته های مختلف همچون فوتبال، والیبال و... را از تهران 

خارج کنیم و در شهرستان ها میزبان باشیم که اکنون چنین 
اتفاقی برای والیبال رخ داده و ایران باید در هفته های سوم 
)ارومیه( و چهارم )اردبیل( لیــگ ملت های والیبال 2019 

میزبان حریفان خود باشد.
با این حال، باوجــود میزبانی های خوبی کــه در برخی 
رشته ها داشته ایم، متأسفانه بارها در مسابقات باشگاهی 
خود در رشته های مختلف و از جمله در لیگ برتر والیبال 
شاهد اتفاقات تلخی از ســوی تماشاگران و سهل انگاری 
مسئوالن بوده ایم که محرومیت ها و جریمه های سختی 
را برای ورزش ایران در پی داشته است. حال اگر رخ دادن 
چنین اتفاق های ناگواری را در میزبانی ایران از لیگ ملت ها 
متصور شویم، با حضور تعداد زیادی از تیم های ملی مختلف 
در اردبیل و ارومیه شــاهد به خطر افتادن آبروی ورزش 

کشور خواهیم بود.
بــرای درک دقیق تر ایــن موضوع، می تــوان به آخرین 
صحبت های افشین داوری در مورد میزبانی سالن غدیر 
ارومیه از تماشــاگران والیبال در هفته سوم لیگ ملت ها 

اشاره کرد.
در حالی که گفته می شــد ظرفیت این سالن 6 هزار نفری 
است، افشین داوری در آخرین صحبت های خود به ایسنا 
گفت: »با توجه به اینکه سالن غدیر ارومیه را صندلی گذاری 
کرده اند، ظرفیت سالن به4600 نفر کاهش یافته است، اما اگر 
سکوهای فوقانی سالن به جز راهروها را هم در نظر بگیریم، 

احتماالً 6 هزار نفر در سالن جای می گیرند!«
با توجه به این صحبت عجیب سرپرست فدراسیون والیبال 
در مورد ظرفیت ســالن غدیر ارومیه، جا دارد این موضوع 
مهم را گوشــزد کرد که با کمی سهل انگاری در نحوه بلیت 
فروشی ها از سوی مسئوالن و در صورت ازدیاد جمعیت در 
داخل سالن، قطعاً شرایط سختی برای هواداران ایجاد خواهد 
شد که می تواند دردسرهای زیادی را در این رویداد معتبر 
بین المللی ایجاد کند ضمن اینکه کار کنترل تماشــاگران 

سخت خواهد شد.

حساس ترین هفته لیگ والیبال ملت ها از فردا در ارومیه شروع می شود

»ایران - کانادا« نبرد در رده باال  ورزش: مربی تیم فوتبال پرسپولیس می گوید کسانی که درباره 
قهرمانی این تیم مسائلی را مطرح می کنند باید سند ارائه دهند.

کریم باقری درباره روند قهرمانی پرسپولیس در دو جام در فصل 
گذشته به صحبت پرداخت. او در این گفت وگو به سختی های 

پیش روی کادر فنی و بازیکنان اشاره کرد .

 در اواخر فصل، حرف و حدیث هــای زیادی درباره 
قهرمانی پرسپولیس مطرح شد، حتی امیر قلعه نویی 
از مهندسی لیگ سخن گفته بود. نظر شما راجع به این 

اظهارات چیست؟
این صحبت ها همیشــه وجود دارد. تیم های رقیب همیشه 
این گونه صحبت ها را مطرح می کنند اما همه این را می دانند 
که در نیم فصل دوم کار سخت تر می شود و ما هم با توجه به 
اینکه بازی های فشــرده ای را انجام می دادیم کارمان بسیار 
سخت بود اما در مجموع فکر می کنم که سال 
خیلی خوبی را پشت سر گذاشتیم و دو جام 
به هوادارانمان هدیه کردیم. درست است که 
برخی حرف هایی می زنند اما ما توجهی به آن ها 
نداشتیم و فقط تمرکزمان روی موفقیت تیم 

خودمان بود.

 به راســتی آیا جریانی خارج از 
فوتبال به پرسپولیس برای 

قهرمانی کمک کرد؟
برخــی از دوســتان 
این گونه حرف ها را 
مطرح کردند اما هر 
کسی که حرف می زند 
باید صحبت های خود 
را به اثبات برســاند. 
اگر قرار بر صحبت 
کردن باشد همه 
می توانند صحبت 

کنند. 

کسانی که می گفتند از جایی به پرسپولیس کمک شده است 
باید اسناد و مدارک آن را ارائه دهند. 

 بعد از دو قهرمانی حاال همه هواداران انتظار دارند که 
روند خوبتان ادامه داشته باشد. آیا فکر می کنید در 
فصل آینده هم پرســپولیس با قدرت در لیگ ظاهر 

خواهد شد؟
هواداران شرایط تیم را بهتر می دانند. در حال حاضر که هیچ 
چیزی مشخص نیست. متأسفانه مشکالتی وجود دارد. باید 
منتظر باشــیم و ببینیم چه اتفاقی رخ خواهد داد، آیا برانکو 
ایوانکوویچ بازمی گردد یا خیر. اگر بازگردد که طبق روال سابق 
کار را ادامه می دهیم و اگر برنگردد باشگاه باید تصمیمات الزم 

را اتخاذ کند.

البته باشگاه پرسپولیس تالش زیادی انجام داده که 
برانکو را حفظ کند، نظر شما در این رابطه چیست؟

من خودم را درگیر باشگاه نمی کنم چون در حیطه وظایف 
من نیست. باید ببینیم که آیا باشگاه می تواند به تعهدات خود 

عمل کند یا خیر؟

آیا حاشــیه های رخ داده در روزهای اخیر، در آینده 
پرســپولیس و روند این تیم در فصل بعد تأثیرگذار 

خواهد بود؟
باشگاه در حال حاضر تمام تمرکزش روی این است که مطالبات 
برانکو را فراهم کرده و به او پرداخت کند اما همه می دانند که 
بازیکنان هم طلبکار هستند و هنوز مطالباتشان پرداخت نشده 

است. اگر اتفاق خوبی رخ ندهد تیم دچار مشکل خواهد شد. 

شما فصل آینده هم در پرسپولیس فعالیت خواهید کرد؟
من با پرسپولیس قرارداد دارم اما هنوز مشخص نیست که چه 
اتفاقی رخ خواهد داد. فعاًل تمام تمرکز باشگاه روی این است 

که برانکو را حفظ کند. 

اگر برانکو به هر دلیلی نماند و باشگاه نیز از شما بخواهد 
سرمربیگری پرســپولیس را قبول کنید، آیا آن را 

می پذیرید؟
پیشنهاد ســرمربیگری کجا بود! من را چه به سرمربیگری 

پرسپولیس.

امیرمحمد سلطان پور:  روبرتو کارلوس هنوز در سن 46 
سالگی در فوتبال فعال است و از آن لذت می برد. روزنامه مارکا 
آخرین شرایط تیم ملی برزیل در کوپا آمریکا و همین طور 
رئال مادرید را از روبرتو کارلوس جویا شده که در زیر آن را با 

هم مرور می کنیم:

آیا همان طور که زیدان گفته رئال باید فصل آینده 
برای قهرمانی اللیگا تالش کند؟

رئال مجبور است که هدف خود را چنین چیزی تعیین کند؛ 
و با توجه به بازیکنانی که خریداری شده نه تنها اللیگا بلکه 
رئال باید خود را برای قهرمانی جام حذفی و لیگ قهرمانان 
اروپا نیز آماده کند. بعد از این همه قهرمانی در اروپا به نظرم 
اکنون قهرمانی در اللیگا آسان تر است. یکی از مشکالت اخیر 
رئال همین بوده که بشدت به موفقیت در اروپا عادت کرده 
و لیگ را فراموش کرده بود. اما یادتان باشدبه اندازه بارسا و 

لیورپول جام بردیم!

نظر شما در مورد سه خرید اخیر و تاثیر آن بر ترکیب 
تیم چیست؟

قطعا بازیکنانی از باشگاه جدا خواهند شد اما 80درصد ترکیب 
کنونی باقی خواهد ماند. برای رئال خرید بازیکن عادی است 
اما باز هم نباید فراموش کنیم که ترکیب کنونی یک ترکیب 

برنده است که می تواند کارهای بزرگی را به انجام برساند.

لوکا یوویچ را چگونه می بینی و به نظرت می تواند در 
کنار بنزما در ترکیب اصلی قرار گیرد؟

یوویچ یک بازیکن عالی است. او فصل خوبی را با آینتراخت 
گذرانده و به این دلیل به مادرید آمده تا قهرمانی های زیادی 
را بدست آورد. هر بازیکنی در رئال می تواند در کنار بازیکنی 
دیگر بازی کند و به نظرم یوویچ نیز در کنار بنزما در ترکیب 

اصلی جای خواهد داشت.

هازارد چطور؟ آیا رئال دوباره یک کهکشانی خریده؟
قطعا هازارد الیق لفظ یک خرید کهکشانی است. او بازیکنی 
تراز اول است که می تواند در لحظات حساس تعیین کننده 

باشد.

کدام مدافع چپ را به عنوان بهترین انتخاب می کنی؟
انتخاب من پائولو مالدینی اســت. من سبک بازی برانکو 
دفاع چپ برزیلــی را نیز دنبال می کردم اما اســطوره من 

مالدینی است. 

به نظرت برزیل در کوپا آمریکا چه عملکردی خواهد 
داشت؟

ما مدت اندکی پیش از شــروع بازی ها نیمــار را به دلیل 
مصدومیت از دست دادیم اما اکنون شــرایط آرام تر شده 

است. امیدوارم قهرمان شــویم اما در خاک 
برزیل به خاطر فشار هواداران و رسانه ها 

کار سختی است.

چه نصیحتی برای نیمار داری که 
اخیرا درگیر حاشیه  شده است؟

امیدوارم همه مشکالت اخیر او حل شود. 
ما همه می خواهیم که او خوشحال باشد 
و اگر کمکی الزم داشته باشد بداند که 
ما در کنار او هستیم. او به عنوان مرجع 
فوتبال برزیل محسوب می شود و در 

نسل ما رونالدو مثل او یک پدیده 
بود. امیدوارم برزیل قهرمان شود 

و این قهرمانی را به او تقدیم 
کند.

روبرتو کارلوس از آخرین شرایط رئال و برزیل می گوید کریم باقری: من را چه به سرمربیگری پرسپولیس!

به اندازه بارسا و لیورپول جام بردیم!
ضد  حمله

ابهام در حضور استراماچونی در استقالل!
ورزش: در حالی که هنوز یک روز از بازگشت دستیاران استراماچونی به 
ایتالیا نمی گذرد، زمزمه هایی مبنی بر احتمال منتفی شدن حضور وی در 
استقالل به گوش می رسد. آندره استراماچونی گزینه تیم استقالل برای 
لیگ هجدهم پس از توافق نهایی، دستیارانش را برای تهیه یک گزارش 
میدانی به تهران فرستاد تا آن ها از امکانات آبی پوشان بازدید به عمل 
آورند.دستیاران این مربی ایتالیایی بامداد دیروز به کشورشان بازگشتند 
تا گزارش خود را به اســتراماچونی داده و وی شخصاً برای عقد قرارداد 
به تهران بیاید.این اتفاقات در حالی افتاد که از روز گذشته زمزمه هایی 
مبنی بر احتمال منتفی شــدن حضور این مربی ایتالیایی در استقالل 
به گوش رسید.اخبار تأیید نشــده در این رابطه حکایت از آن دارد که 
استراماچونی امکانات تیم استقالل را کافی ندانسته تا شانس حضورش 
در این تیم کم شود.باید دید در آینده چه اتفاقی در این خصوص می افتد 

و آیا استراماچونی سرانجام به تهران خواهد آمد یا خیر؟

سایپا ۲ بازیکن جدید جذب کرد
ورزش: دو بازیکن جدید با نظر ابراهیم صادقی به تیم فوتبال ســایپا 
پیوستند. علی داوران و امیرمهدی جانملکی، مدافعی که سابقه حضور 
در رده های مختلف تیم ملی و باشگاه های تراکتورسازی و ملوان را در 

کارنامه خود دارد، قراردادی سه ساله با نارنجی پوشان منعقد کردند.

کاهش ۳ میلیون یورویی قیمت کاوه رضایی
ورزش: کاوه رضایــی که پس از درخشــش در تیم شــارلوا با قرارداد 
5 میلیون یورویی اوایل فصل گذشته ژوپیلر لیگ به کلوب بروژ پیوسته 
بود پس از ناکامی در تیم جدیدش دچار افت قیمتی شد.بر اساس این 
گزارش، قیمت کنونی کاوه رضایی از 5 به 2 میلیون یورو کاهش یافته 
است.چند روز پیش نیز رسانه های ورزشی بلژیک اعالم کردند سرمربی 
جدید کلوب بروژ کاوه رضایی را در فهرســت بازیکنانــی قرار داد که 

می توانند به تیم های دیگری بپیوندند.

بازگشت پاتوسی به استقالل سخت شد
ورزش: سایت ورزشــی اســپورت 24 خبر داد که تیم فوتبال العین 
امارات خواهان به خدمت گرفتن آیاندا پاتوسی هافبک آفریقای جنوبی 
استقالل اســت. در این گزارش آمده که پاتوســی نیم فصل دوم سال 
گذشته به صورت قرضی به استقالل پیوســت و با توجه به درخواست 
مالی این بازیکن )مبلغ 300 هزار دالر(، به نظر نمی رسد که قراردادش 
با باشگاه ایرانی تمدید شود.ایوان لکو سرمربی العین از مسئوالن باشگاه 

خواسته پاتوسی را جذب کنند.

خبر

مسابقه گلف دایی با گواردیوال لغو شد
ورزش: علی دایی به مسابقات گلف با حضور بزرگان فوتبال دنیا در شهر 
بارسلون اسپانیا دعوت شد. در این مسابقات جذاب، بزرگان فوتبال دنیا نظیر 
گواردیوال، رونالدینیو و... حضور دارند و در کنار یکدیگر مسابقات گلف جذابی 
را برگزار خواهند کرد. دایی که از مفاخر فوتبال ایران در دنیاست، بار ها در 
مسابقات مختلف همراه با بزرگان فوتبال جهان حاضر شده و در کنار آن ها 
به رقابت پرداخته است و حاال به این مسابقات جذاب دعوت شده بود که در 

آخرین لحظه به دلیل گرفتاری کاری از حضور درآن عذرخواهی کرد.

الهامی از مشهد رفت
ورزش: مدیران تیم پدیده شــهرخودرو به همکاری شان با الهامی پایان 
بخشیدند. یحیی گل محمدی که بتازگی از سفر خارج از کشور به تهران 
برگشته به مسئوالن باشگاه پدیده شهرخودرو اعالم کرد که مایل به ادامه 
همکاری با ساکت الهامی نیست و به همین دلیل قرارداد او برای فصل آینده 
تمدید نشود.به همین دلیل الهامی از کادرفنی تیم پدیده شهرخودرو جدا 

خواهد شد و بزودی دستیار جدید گل محمدی انتخاب و معرفی می شود. 

توافق استقالل با مدافع میانی سپاهان
ورزش: تیم فوتبال استقالل در آشفته بازار نقل و انتقاالت بی کار نیست و با 
محوریت علی خطیر معاون ورزشی اش خریدهایی را انجام می دهد که قرار 
است بعد از حضور سرمربی جدید در تهران، از آن ها به صورت رسمی رونمایی 
کند.به گزارش مهرجدیدترین بازیکنی که آبی پوشان روی او دست گذاشته 
و با وی توافق کرده اند، سیاوش یزدانی مدافع میانی و بلند قامت تیم سپاهان 
است.گفته می شود یزدانی با استقاللی ها به توافق رسیده و اگر اتفاق خاصی 

نیفتد این مدافع را در لیگ نوزدهم با پیراهن استقالل خواهیم دید.

هافبک های شهرخودرو به استقالل و فوالد رفتند
ورزش: گفته می شود مسعود ریگی، هافبک فصل گذشته پدیده با مسئوالن 
استقالل به توافق رسید و فصل آینده در جمع آبی پوشان حضور خواهد 
داشت. این بازیکن شب گذشته  برای حضور دو ساله در جمع آبی پوشان 
با مسئوالن استقالل به توافق رســیده  است.این در حالی است که محمد 

قاسمی نژاد هم دیروزبا قراردادی دو ساله به فوالد پیوست.

جانشین یزدانی در سپاهان مشخص شد
ورزش: با توجه به اینکه سیاوش یزدانی هنوز پاسخ قطعی به باشگاه سپاهان 
نداده، این باشگاه با عقد قرارداد دو ساله با گئورگی والسیانی مدافع گرجستانی 

سابق تیم نساجی مازندران به توافق رسید. 

 تأیید مذاکره شهرخودرو 
با کاپیتان استقالل 

رحمتی به دروازه مشهد نزدیک شد 
ورزش: مهدی رحمتی به باشگاه پدیده اعالم کرده که پنج روز برای 
تصمیم گرفتن وقت می خواهد.در حالی که مالک باشگاه پدیده جذب 
سید مهدی رحمتی کاپیتان اســتقالل به این تیم را تکذیب کرد اما 
این باشــگاه با مهدی رحمتی مذاکره کرده است و منتظر پاسخ این 

دروازه بان است. جواد طاری بخش، ســخنگوی باشگاه شهر خودرو 
گفت: سرمربی تیم ما با کاپیتان اســتقالل مذاکراتی را داشته است 
و منتظر پاسخ او هستیم. ســخنگو و مدیررسانه ای باشگاه پدیده در 
واکنش به این پرسش که آیا رحمتی قراردادی هم با این باشگاه امضا 
کرده است یا نه؟، تصریح کرد: مذاکرات گل محمدی با رحمتی منجر 
به عقد قرارداد نشده اســت، چرا که این دروازه بان از ما وقت خواسته 
است تا بهترین تصمیم را در مورد آینده اش بگیرد.داوود فنایی،مربی 
گلرهای شــهرخودرو هم انتقال مهدی رحمتی را تایید کرد و گفت: 

برای فصل آینده برنامه مشــخصی داریم و با مهدی رحمتی مذاکره 
کردیم و این بازیکن از اســتقالل به تیم ما آمده است تا فصل آینده 
از دروازه ما حراســت کند؛ البته ایــن به آن معنا نیســت که دیگر 

دروازه بان های تیم را کنار بگذاریم. 
وی افزود: میالد فراهانی و یوسف بهزادی نیز در کنار ما هستند و رقابت 
برای ایستادن درون دروازه تیم ما تا پایان فصل ادامه خواهد داشت.
این در حالی است که حتی گفته می شود شهرخودرویی ها مذاکراتی 

با دروازه بان جوان سایپا هم داشته اند.

 آخرین وضعیت برانکو 
از زبان مدیرعامل 

ورزش: ایرج عرب درباره آخرین وضعیت بازگشت برانکو گفت: روز قبل 
نامه ای را به آقای برانکو ایوانکوویچ و وکیل ایشــان فرستادیم تا شماره 
حسابی را به ما بدهند و طلب آن ها را واریز کنیم. وکیل برانکو هم شماره 
حساب ایشان را داد.مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ادامه داد: پس از آن 
خبری اعالم شد که برانکو سال بعد به پرسپولیس نمی آید. این مصاحبه را 

با آقای برانکو چک کردیم که ایشان گفت مصاحبه به این شکل نبوده و قبل 
از نامه شما بوده است. برانکو در مصاحبه اش درباره وضعیتش با پرسپولیس 
گفته بود بستگی به آینده دارد. پس از نامه ما، ایشان دوباره مصاحبه دیگری 
را با سایت معتبری انجام داد که با قدرت در پرسپولیس هستم.وی افزود: 
االن شماره حساب را اعالم کرده اند. آخرین خبر همین است. وکیل برانکو 
هم شماره حساب را اعالم کرد و جای نگرانی وجود ندارد. برانکو یک فصل 
دیگر قرارداد دارد.مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در واکنش به ادعاهای 
مطرح شده درباره اینکه پیگیری مسائل مربوط به سرمربی تیم باعث وقفه 

در پیگیری نقل و انتقاالت شده است، تصریح کرد: اصال این طور نیست. 
قبل از این هم اعالم کرده ایم که باشگاه در حال اقدام است ولی بعضی با 
طرح مسائل انحرافی، می خواهند ذهن هوادار و تمرکز ما را بر هم بریزند. در 
باشگاه تقسیم وظایف و کارها انجام شده است. گروهی که نقل و انتقاالت 
را دنبال می کنند، کامال از گروهی که کارهای مالی را دنبال می کردند، 
جدا هستند. در این مدت امور مربوط به نقل و انتقالت همزمان پیگیری 
شده است اما سیاست باشگاه در حوزه نقل و انتقاالت این است که درباره 

اقدامات تا کاری به قطعیت نرسد، مطلب و خبری منتشر نشود.

شماره پرونده: 139704001013000641/2
شماره بايگانى پرونده: 9702443

شماره آگهى ابالغيه: 139803806091000016
تاريخ صدور: 1398/03/20

دفترخانه اسناد رسمى شماره 990 شهر تهران استان تهران
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده اجرايى شماره 139704001013000641 بكالسه 

9702443
ــماره ملى 0938282442 2- شركت  ــوقت فرزند على بش ــن خورسند خوش ــيله به 1- آقاى حس بدينوس
ــت و امضاى آقاى  ــناد و امالك جوين به مديري ــماره ثبت 39 ثبت اس ــهامى عام) بش ــيمان جوين (س س
ــماره ملى 0933608871 بدهكاران پرونده اجرايى شماره  ــيدكاظم اورعى ميرزمانى فرزند سيدباقر بش س
ــت آدرس شما شناخته  ــه 9702443 كه برابر گزارش مأمور ابالغ پس 139704001013000641 بكالس
ــرمايه  ــما و بانك س ــماره 2802- 1388/06/08 بين ش ــند رهنى ش ــده ابالغ مى گردد كه برابر س نگردي
ــصت و دو  ــزار و پانصد و ش ــى و نه ه ــتصد و س ــد و نود و نه ميليون و هش ــارد و نهص ــازده ميلي ــغ ي مبل
ــارت تأخير تأديه تا تاريخ 1396/12/09 بانضمام  ــود و خس ــامل اصل و س (11/999/839/562) ريال ش
ــتانكار درخواست صدور اجرائيه  ــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بس ــارت تأخير روزانه بدهكار مى باش خس
ــد لذا طبق ماده  ــه فوق در اين اجراء مطرح مى باش ــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالس نموده پس از تش
ــما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ  ــناد رسمى بش 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اس
ــبت به  ــر مى گردد ظرف مدت ده روز نس ــت فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و منتش ــوب اس اجرائيه محس
پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. 
ضمناً مورد وثيقه ششدانگ اعيان پالك ثبتى شماره دوازده هزار و پانصد و نه فرعى از دويست و سى و دو 

اصلى بخش نه مشهد مى باشد. آ-9803257 م.الف 215
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه برابر درخواست 98/5303 مورخ 1398/3/11 خانم الهه مهرگان استناد به دو برگ استشهاديه 
گواهى اعالم مى دارد ميزان هفتصد سهم مشاع از سه ميليون و صدهزار سهم ششدانگ پالك 3783 فرعى 
از 1384 فرعى از 93- اصلى بخش شش طرقبه شانديز كه به علت سهل انگارى مفقود شده است با بررسى 
ــدانگ پالك فوق الذكر ذيل ص 298 دفتر 667 بنام  ــاع مذكور از شش ــد مالكيت مش دفتر امالك معلوم ش
ــماره سريال 036906 صادر و سوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد  ــند به ش خانم الهه مهرگان ثبت و س
لذا به استناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن ماه سال 1380 مراتب يك نوبت آگهى 
ــند مالكيت  ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س و متذكر مى گردد هر كس نس
نزد خود باشد بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل 
ــمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض  ــند مالكيت يا سند معامله رس س
ــند مالكيت يا معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت  در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س

المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ-9803255 م.الف 213
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز

 سيدمحمود حسينى نژاد

شماره پرونده: 9204006091000743/1  شماره بايگانى پرونده: 9201910
شماره ابالغيه: 139805106091001944 تاريخ صدور: 1398/03/09

آگهى ابالغ ماده 169 آيين نامه اجرا
بدينوسيله به ورثه مرحوم على آقا توتونچيان شامل آقاى امير يوسف توتونچيان و خانم ها آيلين توتونچيان 
ــاملو و آيدا توتونچيان ابالغ مى گردد پيرو اجرائيه صادره كالسه 9201910 له: بانك ايران زمين  و غزاله ش
ــى 225883- 91/05/25 با توجه به اعتراض به  ــند رهن ــه: ورثه مرحوم على آقا توتونچيان موضوع س علي
ــت محترم ثبت گزارش گرديد چنين اظهارنظر نموده اند  ــط بانك ايران زمين به رياس عمليات اجرايى توس
ــارت نسبت به باقيمانده طلب پس از  ــود و خس ــتندى براى اخذ س ((همكار محترم با توجه به گزارش مس
ــاده 169 آيين نامه اجرا مراتب به  ــود عليهاذا در اجراى م ــاهده نمى ش ــده مورد رهن در آيين نامه مش مزاي
طرفين ابالغ گردد.)) حال شما چنانچه به نظريه فوق الذكر اعتراضى داريد از تاريخ رويت اين اخطاريه 10 
ــورت برابر نظريه فوق الذكر اقدام  ــعبه اعالم در غير اين ص ــت داريد اعتراض خود را كتباً به اين ش روز مهل
ــت بستانكار در خصوص مانده مطالبات آن بانك، پالك ثبتى هفتاد  ــد. ضمناً با توجه به درخواس خواهد ش
و شش فرعى از صد و  سى و چهار اصلى بخش 9 مشهد و پالك ثبتى چهل و سه فرعى از دو هزار و صد 
ــتور اين شعبه بازداشت  ــهد ملكى مرحوم على آقا توتونچيان با دس ــت و چهار اصلى بخش يك مش و بيس

گرديده است.آ-9803256 م.الف 214
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره نامه: 139804906091000157 تاريخ نامه: 1398/03/20  شماره پرونده: 139704001013004066
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده اجرايى شماره 139704001013004066 مربوط به 

اداره سوم اجراى اسناد رسمى تهران
بدينوسيله به شركت مهرگان پرتو يگانه سهامى خاص بشماره ثبت 45698 مشهد بنشانى خراسان رضوى، 
ــرمايه تهران باستناد اجرائيه شماره  ــيار 1 پالك 3 ابالغ مى گردد بانك س ــهد، ملك آباد، انتهاى هوش مش
ــماره  ــماره 24933- 1394/10/26 پرونده اجرايى ش ــند رهنى ش 139700752511000029 جهت س
139704001013004066 نزد اداره سوم اجراى اسناد رسمى تهران تشكيل كه برابر گزارش مأمور پست 
ــايى آدرس عودت شده است. بدينوسيله به آن شركت ابالغ مى گردد  ذيل اجرائيه مذكور بعلت عدم شناس
ــماره 1394/10/26- 24933 دفترخانه 838 تهران بين شما و بانك سرمايه مبلغ  ــند رهنى ش كه برابر س
ــصت و يك  ــازده ميليارد و يكصد و هفتاد و يك ميليون و چهارصد و ش ــد و ي 111/171/461/081 (يكص
هزار و هشتاد و يك) ريال بانضمام هزينه هاى قانونى و محاسبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ 1397/09/25 
ــتانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس  ــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بس تا روز وصول بدهكار مى باش
ــد لذا طبق ماده 18/19  ــه فوق در آن اداره اجرا مطرح مى باش ــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالس از تش
ــما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه  ــناد رسمى بش آئين نامه اجرائى مفاد اس
ــر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت  ــت فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و منتش ــوب اس محس
ــد. ضمناً  ــما تعقيب خواهد ش بدهى خود اقدام و در غير اين صورت عمليات اجرائى طبق مقررات عليه ش
مورد وثيقه پرونده اجرايى مذكور ششدانگ پالك ثبتى شماره ششصد و بيست و پنج (625) فرعى از سى 

(30) اصلى بخش دو (2) نوشهر ناحيه دو قشالقى نوشهر مى باشد. آ9803259 م.الف 216
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

مدير اجرا شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى مشهد /  حسين ناصرى

شماره پرونده: 139704006093000970/1
شماره بايگانى پرونده: 9706795

شماره ابالغيه: 139805106093001179
تاريخ صدور: 1398/03/12

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9706794
ــتى پرى ناز طوس تاريخ ايجاد: 1393/08/08 شناسه ملى:  ــركت صنايع توليدى بهداش ــيله به ش بدينوس
10380414962 و آقاى مهدى سامانى فرزند: حسن تاريخ تولد: 1352/01/08 شماره ملى: 0940751704 
ــنامه: 2015 و آقاى على اكبر طورانيان فرزند: محمد تاريخ تولد: 1347/12/22 شماره ملى:  ــماره شناس ش
ــرارداد بانكى  ــتناد ق ــارگاد با اس ــنامه: 22327 ابالغ ميگردد كه بانك پاس ــماره شناس 4568752231 ش
ــند: 1391/05/12، اقدام به صدور اجرائيه به مبلغ  ــماره: 14- 10539115- 4000- 1004، تاريخ س ش
8/230/750/000 ريال (شامل اصل طلب: 3/000/000/000 ريال، سود 2/615/375/000 ريال، خسارت 
ــارت روزانه: 2/541/666 ريال و تاريخ مبناى محاسبه خسارت:  تأخير تأديه: 2/615/375/000 ريال- خس
ــما در اين اداره اجرا تشكيل گرديده  ــه 9706795 عليه ش 1397/05/28) نموده و پرونده اجرائى به كالس
ــما ابالغ اجرائيه ميسر نگرديده  ــت بدليل عدم شناسائى آدرس ش ــت و چون برابر اعالم مأمور ابالغ پس اس
ــمى الزم االجراء مراتب طى اين آگهى به شما  ــتناد ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رس ــت لذا باس اس
ــما ادامه خواهد يافت و به جز آگهى مزايده  ــار آگهى به ش ابالغ و عمليات اجرائى ظرف ده روز پس از انتش

آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. آ-9803260 م.الف 217

شماره پرونده: 139804006092001060/1
شماره بايگانى پرونده: 9801618

شماره ابالغيه: 139805106092004100
تاريخ صدور: 1398/03/20

دفترخانه ازدواج شماره 23 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجراييه كالسه 9801618

ــماره ملى:  ــد: 1344/06/05 ش ــر تاريخ تول ــدر: على اصغ ــورى نام پ ــاى يونس كش ــيله به آق ــن وس بدي
ــانى بلوار معلم چهارراه 12 پالك  ــانى: محل زوجه به نش ــنامه: 78 به نش ــماره شناس 0829318550 ش
ــيروان نام پدر: على اصغر تاريخ تولد: 1342/03/25 شماره ملى: 0829313133  ــورى ش ــف كش 4 و يوس
ــانى بلوار معلم چهارراه 12 پالك 4 ورثه مرحوم فيروز كشورى شيروان ابالغ  ــماره شناسنامه: 61 به نش ش
مى شود كه خانم ليال عطائى نام پدر: قربان تاريخ تولد: 1337/10/10 شماره ملى: 0849270006 شماره 
ــماره سند: 12696،  ــتناد ش ــكه طالى بهار آزادى به اس ــنامه: 2662 جهت وصول چهارصد عدد س شناس
تاريخ سند: 1379/04/07، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج شماره 23 شهر مشهد عليه مورث شما 
اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9801618 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 
98/3/11 مأمور پست مشهد محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار 
طبق ماده 18 و 19 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى 
ــوب مى گردد، نسبت به  ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس آگهى مى ش

پرداخت بدهى مورث خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ-9803261 م.الف 218
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139604006091002109/1  شماره بايگانى پرونده: 9608038
شماره ابالغيه: 139805106091001649  تاريخ صدور: 1398/02/31

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9608038
ــيله آقاى صادق توانا نام پدر: حسن تاريخ تولد: 1362/09/29 شماره ملى: 0940011093 شماره  بدينوس
ــنامه: 4996 (بعنوان بدهكار و راهن) مديون سند رهنى 141016 تنظيمى دفترخانه 4 مشهد ابالغ  شناس
ــما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور  ــه 9608038 عليه ش ميگردد كه بانك ملت اجرائيه اى به كالس
اجراى ثبت مشهد، آدرس شما مورد شناسائى واقع نگرديده، لذا بدينوسيله به شما ابالغ ميگردد كه بدهى 
ــود ميليون و صد و  ــات الزم االجرا: 90/164/649 ريال (ن ــند مذكور به تاريخ تقاضا موضوع ــما بابت س ش
شصت و چهار هزار و ششصد و چهل و نه ريال) مى باشد و خسارت تأخير و و ساير هزينه هاى قانونى تا روز 
پرداخت نيز به آن اضافه ميگردد و طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى، يك نوبت در روزنامه 
ــر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائيه ابالغ شده محسوب، در غير اينصورت طبق  ــما منتش جهت اطالع ش
ــت ده روز از تاريخ ابالغ اجرائيه، عمليات اجرائى جريان خواهد  ماده 34 اصالحى قانون ثبت پس از گذش
ــدانگ يكباب آپارتمان به شماره پالك دو هزار و هشتصد فرعى از  ــت از: شش يافت و مورد رهن عبارت اس
ــيد و بجز آگهى  ــد، طبق مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رس ــهد ميباش چهارده اصلى بخش نه مش

مزايده، آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. آ- 9803262 م.الف 219
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت جام 

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 
ــماره  139260306007000127     -21/1/92 هيئت اول / دوم  كالسه   ــند رسمى برابر راى ش فاقد س
ــمى مستقر در  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س 544,92  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــين بهرامى   فرزند كاظم    واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى آقاى افش

بشماره شناسنامه 114
ــاختمان  به مساحت 401,5 متر مربع پالك   صادره از تربت جام در يك باب قطعه زمين محصور داراى س
فرعى از 411 - اصلى مفروز و مجزى شده از پالك فرعى  واقع در خراسان رضوى بخش 13 مشهد حوزه 
ــاهى(حوريه لقا و حنيفه و زهرا و  ــمى آقاى غالم احمد گوهر ش ثبت ملك تربت جام خريدارى از مالك رس
ــهرت همگى گوهر شاهى وراث غالم احمد گوهر شاهى)   محرز گرديده است. لذا به منظور  ــرور ش آقاى س
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و 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 
را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9802484
تاريخ انتشار نوبت دوم:98/3/7

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/3/23
سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

س
,۹
۸۰
۳۲
۲۵

︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︀ز﹡︡﹎︀ن ا﹇﹙﹫﹛ ﹨︪︐﹛︫   ︨﹟﹢﹡ ️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵١۶٣٩ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۴١۵٨٢٨٢

 ﹩︲︀﹫ ︀﹡﹛ ﹝︥﹎︀ن︋   ︠-١ : ︡ ︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠١,٢٨ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
︣در ﹋︡﹝﹙﹩: ١٢٩٢۵٨٧٨۴٩  ــ﹢ر︋  ﹋ــ︡ ﹝﹙﹩: ٠٩۴٣٣٣۵٨٨۴ -آ﹇︀ی ﹝︡ی ︗︺﹀︣ی ﹋︡﹝﹙﹩: ١۵۴٠٠٨٧١۶۶ - آ﹇︀ی ︧ــ﹟ ︻︣ب︎ 
︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡ ٢-آ﹇︀ی ﹨︀دی ﹎﹢﹨︣ی ﹋︡﹝﹙﹩:٠٨٧٢٩۶٠٨٢١ ︋﹥ ︨﹞️ 
︣ای ﹝︡ت ﹊︧ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب  ︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل︋  ــ﹞️︋   ︨﹤ ︋ــ︀زرس ا︮﹙ــ﹩ و آ﹇︀ی  ︡﹝﹞︀︑﹛ زاده ﹋︡﹝﹙﹩: ٠٩٠١٣٧١۶۴۵︋ 

﹎︣د︡﹡︡. ٣- روز﹡︀﹝﹥ و︵﹟ ا﹝︣وز ︗️ درج آ﹎﹩ و د︻﹢ت ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡
(۴٩٧٠٧٩) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
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︀ ﹝﹞ ️﹫﹛﹢︧︡ود   ︋️﹋︣ ︀︠️ د︊︀ ﹡﹆︩ ﹁︣از︫  ︣﹋️ ︵︣ح و︨  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵٠٩٠١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠٣٩٧٢٣٧۴

 ﹏︣ار ذ﹇ ﹤ ︡ : ١ - ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,١٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹫﹞︀ ﹎﹙︧︐︀﹡﹩ ٠٩۴٣۵۵٩٩١١ ٢- آ﹇︀ی ︧﹫﹟ ا︸︣ی ٠٨٣٩۴٢۵٩٩۶ ٣- آ﹇︀ی ﹝﹞︡ر︲︀ ︻︣﹁︀﹡﹫︀ن ︻︊︡ی   ︫﹜﹡︀  ︠:︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡ا
︵﹢︨ــ﹩ ٠٩۴۶٠۵۴۴٧٩ ︡︠ ﹜﹡︀︠ -۴︖﹥ ︻︧﹊︣ی ٠٧٩٣۶٣٧٢٨٧ ۵- آ﹇︀ی ︧ــ﹟ ﹫︡ری ٠٠۵۴٢٨۶٠۵٠ ۶- آ﹇︀ی ا﹝﹫︡ ر﹡﹍﹩ 
︣ای ﹝︡ت ﹡︀﹝︡ود  ــ﹙﹫﹞︀﹡﹩ ٠٩٣٧٩٠۵۴٣٧︋   ︨﹏﹫ــ ︵︣ا﹡ــ﹩ ٠٩۴٠٧١۵٨١٣ ٧- آ﹇︀ی ﹨︀دی ﹎﹙﹫︀ن ۴۵٩٢٠٨٩۶٨۵ ٨- آ﹇︀ی︨ 

.︡﹡︡ ا﹡︐︀ب︫ 
(۴٩٧٠٧۴) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

١٠٣٨٠۶٣۶٩٢٨ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ۴٧۵۵٨ و︫   ︫﹤ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︀ژ︫  ︀ز﹡︡﹎﹩ ﹡︭︣︎  ﹫︪﹍︀﹝︀ن︨  ︀زه︎  ﹏ راه︨   ︎️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ﹤﹚﹞-︪︡﹞ ︣ ︩ ﹝︣﹋︤ی -︫   ︋- ︪︡﹞ آدرس ﹤︋︪︡﹞ ﹩︐︊︔ ︡در وا ️﹋︣  ︫﹏﹞- ١ : ︡ ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠۵,٠٢ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 

.︡و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︋︪︣ح ﹁﹢ق ا︮﹑ح ﹎︣د ️﹁︀ ︣﹫﹫︽︑ ٩١٨٧٣۶﹝﹫︓︀ق ٣٨)-︎﹑ک ٠-︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿-﹋︡︎︧︐﹩ ٣٩١٣) ﹤﹢﹆︑ ار﹢﹚︋-(١٠ ﹤﹢﹆︑) ﹩﹡︀﹁︡﹫︫ ︀︋︀ن﹫︠-﹤﹫﹛ا
(۴٩٧٠۶٠) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی  اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۳۲
۲۲

آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

امالك واقع در بخش6يزد- تفت و توابع
ــدانگ كارگاه بطورمفروزقسمتى  ــنى طزرجانى شش ــيد على سيدحس 213 فرعى از 4932- اصلى - آقاى س
ــماره 139860321006000335 مورخ  ــب راى ش ــع بموج ــاحت 360 مترمرب ــالك ثبتى برابربه مس از پ

1398/02/19 واقع در تفت در ازاى مالكيت رسمى مشاعى متقاضى  
امالك واقع در بخش7يزد- طزرجان و توابع

ــمتى  ــدانگ خانه باغچه بطورمفروزقس ــى 141- اصلى-  خانم محبوبه ايرانى فرد شش ــى و 1 فرع 141- اصل
ــماره 139860321006000243 مورخ  ــب راى ش ــع بموج ــاحت 549 مترمرب ــالك ثبتى برابربه مس از پ

1398/02/08 واقع در طزرجان موروثى و خريدارى عادى مع الواسطه از محمود ايرانى فرد مالك رسمى
امالك واقع در بخش12يزد- ده باال و توابع

ــى برابربه  ــمتى از پالك ثبت ــدانگ  خانه بطورمفروزقس ــفيعى شش ــاى على ش ــى - آق 1997 و 1998-اصل
مساحت385/50 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006000277 مورخ 1398/02/11 واقع در ده 

باال خريدارى عادى مع الواسطه از رضا مالك زاده و ميرزا حبيب اله هدشى مالكين رسمى 
امالك واقع در بخش16يزد- سانيج و توابع

ــدانگ  خانه  باغچه بطورمفروزقسمتى از پالك  ــانيج شش 620 فرعى 24-اصلى - آقاى محمدعلى دهقانى س
ثبتى برابربه مساحت  744,50 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006000179 مورخ 1398/02/05 

واقع در چشمه قلعه  سانيج خريدارى عادى مع الواسطه از حسن منتظرى سانيجى مالك رسمى 
ــمتى از پالك ثبتى  ــكونى بطورمفروزقس ــدانگ  خانه  مس 230 فرعى از 72-اصلى - آقاى پيمان فرجى شش
برابربه مساحت 426,50 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006000310 مورخ 1398/02/14 واقع 

در سانيج خريدارى عادى از على دره شيرى مالك رسمى
ــيرى 6,5 سهم مشاع از 32,50 سهم ششدانگ  زمين محصور  687 فرعى 72-اصلى - آقاى فيض اله دره ش
مشجر پالك ثبتى برابربه مساحت ششدانگ 1772مترمربع بموجب راى شماره 139860321006000114 
ــانيج خريدارى عادى مع الواسطه از محمدحسين زرگر يزدى مالك  مورخ 1398/01/24 واقع در دره شيرس

رسمى
ــدانگ  زمين  ــهم شش ــاع از 32,50 س ــهم مش ــيرى 6,5 س 688 فرعى 72-اصلى - آقاى فيض اله دره ش
ــماره  ــب راى ش ــع بموج ــدانگ 596,60 مترمرب ــاحت شش ــه مس ــى برابرب ــالك ثبت ــجر پ ــور مش محص
ــطه از  ــانيج خريدارى عادى مع الواس ــورخ 1398/01/24 واقع در دره شيرس 139860321006000110 م

محمدحسين زرگر يزدى مالك رسمى 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند 
ــند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود  ــته باش مالكيت متقاضى اعتراضى داش
ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به  ــليم و پس از اخذ رس را به اين اداره تس

مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــند مالكيت صادر خواهد  ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س بديهى اس

شد. 9802501
تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1398/03/08  تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1398/03/23

اميرحسين جعفرى ندوشن - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرستان تفت

آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

امالك واقع در بخش7يزد- طزرجان و توابع
2602- اصلى - آقاى محمد صالح نترس باقى آبادى ششدانگ زمين محصور بطورمفروزقسمتى از پالك ثبتى 
برابربه مساحت 268,45 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006000286 مورخ 1398/02/14 واقع 

در طزرجان تفت  خريدارى عادى از على محمد نترس باقى آبادى مالك رسمى 

لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند 
ــند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود  ــته باش مالكيت متقاضى اعتراضى داش
ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به  ــليم و پس از اخذ رس را به اين اداره تس

مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــند مالكيت صادر خواهد  ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س بديهى اس

شد.9802505
تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1398/03/08   تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1398/03/23

اميرحسين جعفرى ندوشن - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرستان تفت

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
ــاختمانهاى  آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
فاقد سند رسمى            برابر راى شماره139860308001000979-1398/02/30 هيئت اول/دوم موضوع 
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم عصمت بنيابادى  فرزند محمد على  بشماره شناسنامه 
ــاختمان به مساحت  ــدانگ يك باب س ــبت به شش ــماره ملى 0651869668 نس 121 صادره از بيرجند و ش
151/91 مترمربع از پالك 1402  - اصلى بخش2بيرجند  از محل مالكيت على اصغر حسينى مقدم  محرز 
ــود در صورتى كه  ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش گرديد اس
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
ــليم  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
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-9802541
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/03/08   تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/03/23
على فضلى  رئيس  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
ــاختمانهاى  آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
فاقد سند رسمى            برابر راى شماره139860308001000986-1398/02/31 هيئت اول/دوم موضوع 
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــين   بشماره شناسنامه  ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مهدى محمدپور   فرزند حس
ــدانگ يك قطعه زمين و محوطه متصل  ــبت به شش ــماره ملى 0652636403 نس 21 صادره از بيرجند و ش
مشتمل بر ساختمان به مساحت 4980 متر مربع قسمتى از پالك 6 فرعى از 29  - اصلى بخش 9 بيرجند  
ــول زاده و غيره محرز گرديد است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  ــين رس از محل مالكيت آقاى حس
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس  ــته باش داش
از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
ــند مالكيت صادر خواهد  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س بديهى اس

شد.آ-9802542
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/03/08   تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/03/23

على فضلى  /  رئيس  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

ــاختمانهاى  آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
فاقد سند رسمى            برابر راى شماره  139860308308000013 مورخه 1398/02/31 هيئت اول/دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملك سربيشه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم  زينب رمضانى پور  فرزند حاجى محمد حسين  
ــماره شناسنامه 85 صادره از بيرجند در يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 23593مترمربع قسمتى از  بش
ــهر مود خريدارى از وراث مالك رسمى خانم  ــه واقع در ش پالك 1641فرعى 1105 - اصلى بخش 2 سربيش
حوراء مودى و معصومه قالسى  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 دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف 
ــت در  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ــليم اعتراض،دادخواس مدت يك ماه از تاريخ تس

صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9802545
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/03/08   تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/03/23

على فضلى 
رئيس  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
ــاختمانهاى  آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
فاقد سند رسمى            برابر راى شماره  13986030830800009 مورخه 1398/02/16 هيئت اول/دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملك سربيشه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم  زينب رمضانى پور  فرزند حاجى محمد حسين  
بشماره شناسنامه 85 صادره از بيرجند در يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 11503 مترمربع قسمتى از 
پالك 1641فرعى 1105 - اصلى بخش 2 سربيشه واقع در شهر مود خريدارى از وراث مالك رسمى خانمها 
حوراء مودى و معصومه قالسى  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 دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف 
ــت در  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ــليم اعتراض،دادخواس مدت يك ماه از تاريخ تس

صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9802547
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/03/08   تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/03/23

على فضلى  / رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند
 

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

ــماره 139860306015002273 - 1398/3/1 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  برابر راى ش
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه  ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــد ملى 0748552618 صادره  ــماره 575 ك ــنامه ش بالمعارض متقاضى آقاى يحيى غفرانى بهلولى به شناس
ــاحت 99,02 متر مربع پالك شماره 2783  ــكونى به مس ــدانگ يكباب منزل مس تايباد فرزند محمد در شش
فرعى از 765 و 1038 فرعى از 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد 
از محل تمامت مالكيت رسمى و مشاعى آقاى يحيى غفرانى بهلولى (متقاضى) و تمامت پالك محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عمومى 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 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. 9802539
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/3/8    تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/23

غالمرضا آقازاده  
 رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139860306015002271 - 1398/3/1 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  برابر راى ش
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد سند رس ثبتى اراضى و س
بالمعارض متقاضى آقاى احمد ابراهيمى به شناسنامه شماره 42 كد ملى 0748466411 صادره تايباد فرزند 
ــاحت 99,02 متر مربع پالك شماره 2783 فرعى از 765 و 1038  ــدانگ يكباب منزل به مس ميردل در شش
فرعى از 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت 
ــمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو  ــمى و مشاعى متقاضى و قس رس
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
ــليم و  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش داش
پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر  نمايند. بديهى اس

خواهد شد. 9802540
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/3/8

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/23
غالمرضا آقازاده 

رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
آگهى ماده سه قانون و ماده 13 آيين نامه قانون  تعيين وتكليف وضعيت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر راى شماره 139760318603003521مورخ 1397/09/05 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه 2  رشت تصرفات 
ــيد على اصغرپاكزاد سلكى سرى فرزند سيد حسن به شماره شناسنامه 10 صادره  مالكانه بالمعارض آقاى س
ــدانگ يكبابخانه به مساحت 76/70 مترمربع پالك فرعى 3367 از اصلى 38  ــت در قريه الكان در شش از رش
ــمى آقاى صديقه  ــت خريدارى از مالك رس ــالك 8 از اصلى 38 واقع در بخش چهار رش ــروز مجزى از پ مف
سيارى محرز گرديده است ، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در 
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار  ــخاص نس صورتى كه اش
ــيد ظرف مدت يكماه از  ــليم و پس از اخذ رس اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
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. م الف 932
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/03/08   تاريخ انتشار نوبت دوم : 23 /1398/03  9802518

حسين اسالمى كجيدى
 مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت
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١٠٣٨٠٣٧۴٧٠١ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ٢١٩٨۶ و︫   ︫﹤ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︣ق︫  ︐︀ب ﹎︧︐︫︣   ︫️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ﹏︣ار ذ﹇ ﹤ ﹞️ ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋   ︨- : ︡ ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,٢٨ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
︀﹡﹛ ز﹨︣اد﹜︣︋︀                 ︠﹏﹞︀︻ ︣︡﹞︣ه و︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ــ﹞️ ر  ︨﹤  ︋٠٩٣۴٠٨٧٩٠٣﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹩︡︮︀دق رو﹝﹞ آ﹇︀ی :︡﹡︡ــ﹟ ﹎︣د﹫﹫︺︑
 ️﹫﹨ ﹢︱︻ ️﹝٠٩٢١٣٨٩٣٣٧ ︋﹥ ︨ــ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹩رو ﹟︣︣ه ︠︀﹡﹛ ﹡︧ــ︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ️﹝٠٩٣۴٧١٨٧۵١ ︋﹥ ︨ــ﹩﹚﹞ ︡﹋
 ﹩︡︮︀دق رو﹝﹞ آور ︫︣﹋️ ︋﹥ ا﹝︱︀ء آ﹇︀ی ︡︺︑ ︀دار و︋ ا︨﹠︀د و اوراق ﹤﹫﹚﹋ . ︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو︨︀ل ا︡﹞

︀ ︠︀﹡﹛ ز﹨︣ا د﹜︣︋︀ ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ دارای ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡.
(۴٩٧٠۵٢) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۳۲
۱۹

﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵٠٩٠١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠٣٩٧٢٣٧۴ ︀ ﹝﹞ ️﹫﹛﹢︧︡ود ︋  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︵︣ح و ︨︀︠️ د︊︀ ﹡﹆︩ ﹁︣از ︫︣﹋️︋ 
 ︦﹫و ر ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ️﹝  ︨﹤  ︋٠٩۴٣۵۵٩٩١١ ﹩﹡︀︐︧﹚﹎ ︀﹝﹫  ︫﹜﹡︀  ︠- ١ : ︡ ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,١٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
 ️﹝  ︨﹤ ــ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ٣) آ﹇︀ی ﹝﹞︡ر︲︀ ︻︣﹁︀﹡﹫︀ن ︻︊︡ی ︵﹢︨ــ﹩ ٠٩۴۶٠۵۴۴٧٩︋   ︨﹤ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ٢) آ﹇︀ی ︧ــ﹫﹟ ا︸︣ی ٠٨٣٩۴٢۵٩٩۶︋ 
 ﹤ ــ︣﹋︀ء) ۵) آ﹇︀ی ︧ــ﹟ ﹫︡ری ٠٠۵۴٢٨۶٠۵٠︋  ــ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه (︠︀رج از︫   ︨﹤ ︡︖﹥ ︻︧ــ﹊︣ی ٠٧٩٣۶٣٧٢٨٧︋   ︠﹜﹡︀ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ۴)︠ 
︣﹋︀ء) ٧) آ﹇︀ی ﹨︀دی ﹎﹙﹫︀ن  ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه (︠︀رج از︫   ︨﹤ ︣﹋︀ء) ۶) آ﹇︀ی ا﹝﹫︡ ر﹡﹍﹩ ︵︣ا﹡﹩ ٠٩۴٠٧١۵٨١٣︋  ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه (︠︀رج از︫ 
︣ای  ︣﹋︀ء)︋  ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه (︠︀رج از︫   ︨﹤  ︋٠٩٣٧٩٠۵۴٣٧ ﹩﹡︀﹝﹫﹚  ︨﹏﹫ ︣﹋︀ء) ٨) آ﹇︀ی︨  ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه (︠︀رج از︫   ︨﹤  ︋۴۵٩٢٠٨٩۶٨۵
︣وات و ﹇︣ارداد﹨︀ی ا︨﹑﹝﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ اوراق   ︋,﹤︐﹀  ︨, ﹉ ﹏﹫︊﹇ از ﹩﹊﹡︀ ︀دار ، ︑︺︡ آور ، ر︨﹞﹩ و︋  ﹝︡ت ﹡︀﹝︡ود ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د︡. ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨﹠︀د︋ 

﹢د. ﹢ا﹨︡︋   ︠︣︊︐︺﹞ ️﹋︣  ︫︣﹞ ︀ ﹫﹞︀ ﹎﹙︧︐︀﹡﹩ ( ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه ) ﹨﹞︣اه︋   ︫﹜﹡︀ ︀ ا﹝︱︀ء ﹝﹠﹀︣د︠  ︻︀دی و اداری︋ 
(۴٩٧٠٣٧) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۳۲
۰۴

️﹋︣ ︣ ﹁﹫︣وزه︫   ︫︤︊ ﹫﹠︀﹜﹢د︨   ︋️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١۵٠٧ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠١۴٠۵٢۶

︡ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥  ︣﹋️ ا﹜︀ق︫  ﹥ ﹝﹢︲﹢ع︫   ︋﹏١ -﹝﹢ارد ذ : ︡ ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٢,٠٢ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
︀زه ﹨︀ی  ︐﹠﹩ ، ﹁﹙︤ی ،︨   ︋﹩﹍﹠ ــ︀︠︐﹞︀ن ﹨︀ و ا︋﹠﹫﹥ ا︻﹛ از ﹢︋﹩ ، آ︗︣ی ،︨  ــ︀︠️︨   ︨﹤ ﹫﹞︀﹡﹊︀ری ﹝︣︋﹢ط︋  ︣﹎﹫︣﹡︡ه ا﹝﹢ر︎  در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د︡: در︋ 
ــ︀︠️ راه ﹨︀ ﹡︷﹫︣ راه ﹨︀ی ا︮﹙﹩ و ﹁︣︻﹩   ︨﹤ ﹫﹞︀﹡﹊︀ری ﹝︣︋﹢ط︋  ︣﹎﹫︣﹡︡ه ا﹝﹢ر︎  ﹫︀ده رو﹨︀ . و در︋  ︨ــ︀︠︐﹞︀﹡﹩ ، ﹝﹢︵﹥ ﹨︀ی ﹋﹢﹉ ، د﹢ار ﹋︪ــ﹩ ، ا︗︣ای︎ 
﹫︧ــ︐﹛ ﹨︀ی                ﹏ ﹨︀ ، راه ﹨︀ی ز︣ ز﹝﹫﹠﹩︨  ︀﹥ دار ، ︑﹢﹡﹏ ﹨︀ ،︎   ︎﹩︧ــ︐﹛ ﹨︀ی ا﹡︐﹆︀ل ﹨﹢ا﹫ ︀﹡︡ ﹁︣ود﹎︀ه ،︨   ︋، ﹩﹚︋︤ر﹎ــ︣اه ﹨ــ︀ ، آزاد راه ﹨ــ︀ ، راه ﹨︀ی ر
 ﹤ ︦ از ا︠︢ ﹝︖﹢ز﹨︀ی ﹐زم و ︔︊️ ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︢﹋﹢ر︋  ﹞ــ﹏ و ﹡﹆ــ﹏ ( ︑﹍﹡ ، ︉︭﹡ ، ﹤﹫︡اری و ︑︺﹞﹫︣ ︑︖﹫︤ات) و را﹨︡اری و ︻﹞﹙﹫︀ت آ︨ــ﹀︀﹜︐﹩︎ 
︡و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د ️﹁︀ ︩﹨︀﹋ ︣﹀﹡ ٣ ﹤︋ ︣﹀﹡ ۴ ︣ه از︡﹞ ️﹫﹨ ﹝﹠︤﹜﹥ ا︠︢ ︮︡ور ︎︣وا﹡﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡. ٢ - ︑︺︡اد ا︻︱︀ی

اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹡﹫︪︀︋﹢ر (۴٩٧٠٠۶)

س
,۹
۸۰
۳۲
۳۷

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ روژان ﹡﹢﹟ ا﹑م ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣١۶٧ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٠٠٠۵۶١۴١
 ﹤  ︋١۴٠٠,٠٣,٠٨ ︀ر︑ ︀︑ ︀﹡آ ️﹝ ︡ : ١- ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و︨  ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٠٨ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
 ️﹝  ︨﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴۵٠١١۴۵٩٩۴︋   ︫﹤ ︀﹨﹞︀ری︋  ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه * ﹝﹫﹑د︫   ︨﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴۵٠٠٩١٠٣۴۴︋   ︫﹤  ︋﹩︲﹢﹫︻ ﹤﹫﹝  ︨* :︡︣د﹎ ﹟﹫﹫︺︑ ︣︣ار ز﹇
﹡︀︉ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه * ﹝︣داد ︫︀﹨﹞︀ری ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٠۶٧٣١٣٣۵٣ ︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه * ﹝︣داد ︫︀﹨﹞︀ری ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٠۶٧٣١٣٣۵٣ 
︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ و   ︫︣﹞ ︀ ︀ ا﹝︱︀ء ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ﹨﹞︣اه︋  ︣ات︋   ︋،﹤︐﹀  ︨،﹉ :﹏﹫︊﹇ از ️﹋︣ ︀﹡﹊﹩ و ︑︺︡آور︫  ︀دار و︋  ــ﹞️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ٢- ﹋﹙﹫﹥ ا︨ــ﹠︀د و اوراق︋   ︨﹤︋
︀︨︣ اوراق ︻︀دی و اداری ﹡﹫︤ ︋︀ ا﹝︱︀ء ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ا︨️ . ٣ - آ﹇︀ی ا﹝﹫︡ ز﹡﹍﹠﹥ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴۵٠١١٣٩٨۵۴ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس 
ا︮﹙﹩ ، آ﹇︀ی ︋︣وز ﹠︀﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴۵٠٠٩٢٣٨٢٩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ۴-︑︣از﹡︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹩ و ︧︀ب 

﹥ ︑︭﹢︉ ر︨﹫︡. ۵-روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡. ︀ل ﹝︀﹜﹩ ١٣٩٧︋   ︨﹤  ︋﹩︐﹠﹞ ️﹋︫︣ ︀ند و ز﹢︨
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ا﹑م اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ا﹑م (۴٩٧٧٠٣)
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فرهنگ و هنر

خبر

حضور وزیر در تئاتر شهر پس از حادثه شلیک
تسنیم: وزیــر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، سه شنبه بیست و یکم 
خــرداد با حضــور در مجموعه 
تئاتر شهر ضمن تماشای یکی از 
آثار نمایشی به صحنه رفته، در 
جریــان تازه ترین اقدامات انجام 

گرفته در حوزه بازســازی تاالر اصلی و حاشیه های محیط پیرامونی این 
مجموعه قرار گرفت.

تنهــا دو روز پس از حادثه تیراندازی در فضای پیرامونی تئاتر شــهر و 
درگیر شدن این بنای فرهنگی با معضالت اطرافش، سیدعباس صالحی، 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، سه شنبه با حضور در مجموعه تئاترشهر 
همراه با شهرام کرمی، مدیرکل هنرهای نمایشی عالوه بر قرار گرفتن در 
جریان شرایط تئاتر شهر و برنامه بازسازی سالن اصلی، به تماشای نمایش 

»کمیته نان« به کارگردانی لیلی عاج در تاالر قشقایی نشست.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی پیش از آغاز اجرای نمایش، در دیدار 
کوتاهی که از تئاتر شهر داشت با سعید اسدی، مدیر مجموعه تئاتر شهر 
نیز دیدار کرده و در جریــان تازه ترین اقدامات وی و مدیریت اداره کل 
هنرهای نمایشی درباره اتفاقات اخیر محیط پیرامونی تئاتر شهر که در 
روزهای گذشته موجب بروز مشکالت و حاشیه هایی شده بود، قرار گرفت. 
طبق گفته های شهرام کرمی، وزیر ارشاد برنامه هایی برای بهسازی تئاتر 
شهر در نظر دارد و به نظر می رسد بزودی شهرداری تهران و وزارت ارشاد 

اقداماتی برای تعیین حریم تئاتر شهر اعمال خواهند کرد.
صالحی پس از بازدید از عملیات بازســازی و بهســازی تاالر اصلی این 
مجموعه با محمدعلی سلیمانی، مدیر پروژه بازسازی، درباره جزئیات آن 
به گفت وگو پرداخته و از آن ها خواســت با تالش هایی که توسط وی و 

همکارانش در حال انجام است، پروژه در وقت مقرر به پایان برسد.

 زندگی نامه فرمانده ایرانی لشکر زینبیون 
کتاب می شود

زندگی  داســتانی  روایت  مهر: 
شهید مدافع حرم، محمد جنتی 
بزودی توســط انتشارات شهید 

کاظمی منتشر می شود.
فرمانده جبهه مقاومت اسالمی، 
محمــد جنتی ملقــب به حاج 

حیدر دو سال پیش در نبرد با پیاده نظام تکفیری ها در سوریه به شهادت 
رسید.

نبوغ و اســتعداد شــهید جنتی در برقراری تعامل و ارتباط با نیروهای 
نهضتی یکی از وجوه شخصیتی وی بود که مطالعه این کتاب گوشه هایی 

از مأموریت های نهضتی آن را مشخص می کند.
مخاطب این کتاب گاهی همراه با شهید، پای جلسه درس اخالق حاج 
اسماعیل دوالبی می نشیند و گاهی با حیدر فاطمی پس از عملیات آزادی 
نبل والزهراء جویای حال نیروی سوری می شود که پدرش را از دست داده 

و نیاز به تسلی خاطر دارد.
در نگاهی کلی، حضور در مناطق مختلف عملیاتی در سوریه و همراهی با 

دوستان در زیارت عتبات عراق گوشه هایی از این کتاب است.
پیکر مطهر شهید جنتی پس از گذشت دو سال از زمان شهادت، بتازگی 
تفحص شده و به آغوش میهن بازگشته و دیروز مراسم وداع با پیکر این 
شهید عزیز در حسینیه معراج الشهدا برگزار شد. همچنین مراسم تشییع 
پیکر مطهر این شهید امروز پنجشنبه از محل مسجد حجت زادگاهش 

برگزار می شود.
روایت داســتانی از زندگی فرمانده شهید مدافع حرم، محمد جنتی به 
قلم توانای شهال پناهی )نویسنده کتاب رفیق مثل رسول( بزودی توسط 

انتشارات شهید کاظمی منتشر خواهد شد.

آب پرور: بزرگ ترین چالش اخیرحوزه سینما 
قدرت تصمیم گیری و  اجرایی است

پرور،  آب  مسعود  سینماپرس: 
کارگردان سینما و تلویزیون در 
انتظامی به  انتصاب حسین  پی 
ریاست سازمان سینمایی گفت: 
بنده معتقدم بزرگ ترین معضل 
امروز ســینمای کشور، مداخله 

دستگاه ها و نهادهایی غیرفرهنگی در حوزه سینماست و تأکید دارم که 
ســازمان سینمایی باید جلو مداخله نهادهای غیر فرهنگی در سینما را 

بگیرد.
کارگردان فیلم سینمایی »قتل آنالین« افزود: بزرگ ترین چالش اخیر، 
در زمینه قدرت تصمیم گیری و قدرت اجرایی در حوزه سینماست، گویا 
هیچ تمرکزی بر تصمیم گیری ها در سینما وجود ندارد؛ برخی مصوبات 
اصالً اجرایی نمی شوند و یا با اشکال مواجه می شوند. این ها همه اتفاقات 
ناراحت کننده ای است که رئیس جدید سازمان سینمایی باید با جدیت 

پیگیر آن ها باشد.
وی ادامه داد: گویا برخی تصمیمات خارج از حوزه ســازمان سینمایی 
اتفاق می افتد و کار به جایی رسیده که این سازمان که زیرمجموعه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی است نمی تواند تصمیمات خود را ضمانت کند! 
ما بارها شاهد آن بوده ایم که فیلم هایی بر اساس مصوبات اعضای شورای 
پروانه ســاخت سازمان سینمایی تولید شده اند و نقدینگی زیادی برای 
آن ها اختصاص پیدا کرده و سپس شورای پروانه نمایش هم به آن اجازه 

اکران داده، اما برخی مانع نمایش آن آثار شده اند.
آب پرور خاطرنشــان کرد: نکته قابل تأمل آنجاســت که برخی از این 
فیلم های توقیف شده موضوعات قابل دفاع و بر اساس نگاه امروزی هم 
داشته اند، اما معلوم نیست چرا به اکران عمومی نمی رسند و نمی توانند به 

عنوان یک کاالی فرهنگی سالم مورد استفاده مردم قرار بگیرند.
این سینماگر با طرح این پرسش که اگر تصمیمات اعضای شورای پروانه 
ســاخت و نمایش در خصوص این نوع فیلم ها کارشناسی بوده ،چرا در 
مرحله اکران با این آثار این گونه برخورد می شــود، اظهار داشــت: بنده 
معتقدم مسئوالن سینمایی کشور باید ساز و کاری تعریف کنند تا هیچ 
کس نتواند خارج از بدنه وزارت ارشــاد برای حوزه سینما تصمیم گیری 
کند؛ اصوالً همه باید ملزم به اجرای قانون باشند. وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و سازمان سینمایی شاخه ای از دولت هستند و تصدی گری حوزه 
فرهنگ و هنر را بر عهده دارند و نباید کاری کنند که حضورشان نمایشی 

و فرمالیته تلقی شود.
کارگردان ســریال »لژیونر« در خاتمه این گفت وگو افزود: امیدوارم این 
قبیل مشــکالت که موجب ایجاد یأس در بین برخی از هنرمندان شده 

هرچه زودتر از بین برود و ما بتوانیم با امید به آینده نگاه کنیم.

  نخســتین بــاری که حــس کردید 
وقتی  بــود؛  زمانی  چه  نویســنده اید، 
نخســتین کتاب منتشر شد یا پیشتر از 

این ها؟
من مانند بســیاری از نویسنده های دیگر، این 
مسیر را با خواندن و مطالعه آغاز کردم؛ یعنی 
از دوران کودکی و از ســنین 10 ســالگی هم 
شنونده و هم خواننده داســتان های بسیاری 
بودم. در منزل ما، کتابخوانی شــبانه رسم بود. 
در واقع هم داستان خوانده می شد و هم کتاب 

و نشریه. 
پدرم باصدای بلنــد کتاب و مجله می خواند و 
مــا گوش می دادیم و خیلی هم با عالقه گوش 
می دادیم. دلیل دیگر عالقه مندی ام به مطالعه، 
معلم هایم بودند. معلم کالس چهارم دبستان، 
نماینــده یکــی از مجــالت کودک بــود؛ هر 
شماره ای که از مجله منتشر می شد به مدرسه 
مــی آورد و ما می خریدیــم. خواهرم هم معلم 
دیگری در مدرسه داشت که یک مجله کودک 
و نوجوان دیگر را به مدرسه شــان می آورد. ما 

مجله های هم را می خواندیم. 
در کل خوانــدن مجله در خانواده ما مرســوم 
بود، چون مادرم هم به خواندن نشریات عالقه 
داشت. من خریدار این مجله ها بودم و همیشه 
می رفتم و آن ها را می خریدم. چون به خواندن 
داســتان های دنباله دار عالقه داشــتم، در راه 
آمدن در کوچه ای می نشستم و همان جا ادامه 
داســتان دنباله دار را می خواندم و بعد مجله را  

به خانه می آوردم.
مســیر نویسندگی من با عالقه به مطالعه آغاز 
شد، اما به قصد نویسندگی نبود. وقتی بزرگ تر 
شــدم، کتاب کرایه می کردم چون آن قدر ها 
پول نداشــتم کتاب بخرم. مــن خیلی کتاب 
می خوانــدم و در آن دوره هــم کتابخانه های 
عمومی  بسیار کم بود؛ برای همین از مغازه های 
کوچک کتاب های دسته دوم را کرایه می کردم 
و می خوانــدم. خود همین کرایــه کردن هم 
سبب می شــد کتاب ها را زودتر بخوانم تا پول 
کمتری بدهم. این دوران گذشت تا اینکه من 
برای ســربازی به عنوان ســپاهی دانش اعزام 

شدم. 
در دوره آموزشــی 6 ماهه به ما روش تدریس 
یاد می دادند و اینکه دروس مختلف را چگونه 
آمــوزش دهیــم. در کنار ایــن دروس، درس 

ادبیات کودکان هم تدریس می شد.
اســتاد علی اکبر کســاییان مدرس این دوره 
و یکــی از خوش اقبالی هــای من آشــنایی با 
ایشان بود؛ چون با شیوه خاص خودش عالقه 
بــه ادبیات کودک را در من بــه وجود آورد و 
تقویت کرد. او به جای امتحان از ما خواســت 
برای بچه ها داستان بنویسیم. که من نخستین 
داســتان کودک را همان زمان نوشتم و بعدها 
به عنوان اولین کتابم منتشر شد. با همه این ها 
پس از این همه ســال هنوز هم فکر نمی کنم 

نویسنده ام. 

 به واسطه مطالعات زیادی که داشته اید، 
آثار زیادی را می شناسید.  نویسندگان و 
این نویســندگان،  از میان  اگر بخواهید 
کســی را نام ببرید که همه شاخصه های 
نویسندگی را دارد، از چه نویسنده ای نام 

می برید؟
اگر به عنوان کسی که ذهنش بسیار قصه پرداز 
اســت بخواهم نام ببرم، از آقای منصور انوری 
یاد می کنم. داســتان جنبه های مختلفی دارد 
امــا مهم ترین وجــه آن، قصه اســت و قصه 
داستان مبتنی بر تخیل نویسنده است. تخیل 
هم چیزی اســت که نمی توان آن را آموخت، 
 امــا در طــول زمان می تــوان آن را کســب 

کرد. 
با آثاری که از انوری خوانده ام، متوجه شــده ام 
او حداقل نیمی  از مســیر نویســندگی را که 
البته  اســت، کاماًل می شناســد.  قصه پردازی 
بدان معنا نیســت که با ســایر عناصر داستان 
بیگانه باشد. به عنوان قصه پرداز او را نسبت به 
بسیاری از نویسندگان فعلی، توانا تر می بینم. 

جنبــه دیگــر برتری ایشــان این اســت که 
برخالف بعضی نویســندگان ذوق زده، آلوده به 
مدهای ســخیف ادبی روز نشده است و یکی 
از دالیــل اصالت کارهایش هم همین اســت. 
یعنی کارهایش خیلی به داستان نویسی ایرانی 
نزدیک اســت. البته نویســندگان دیگری هم 
هستند که برجسته اند؛ اما اگر بخواهیم فقط 
از یک نویسنده نام ببریم من ایشان را انتخاب 

می کنم. 

  استاد کســاییان موجب عالقه مندی 
شــما به نوشتن داســتان های کودک و 

نوجوان شدند؟ 
 نخستین نقش را در این زمینه استاد کساییان 
داشتند، اما شهید محمدجواد باهنر هم خیلی 
مرا در این مسیر تشــویق کردند. یادم هست 
چند داستان برای بچه ها نوشته بودم اما هیچ 
وقت فکر نمی کردم ارزش انتشار و چاپ داشته 
باشــد. دوستان و همکالســی هایم در انجمن 
اسالمی   دانشگاه علم و صنعت نخستین کتابم 
یعنی »خرگوش ها« را که زمان سربازی نوشته 
بودم برای انتشــار به یک ناشر داده بودند. این 
کتاب به اسم »رضا رهگذر« منتشر شده بود، 
در حالی که من اصاًل ناشــر را ندیده بودم. به 
مــن پیغام دادند که کتاب چاپ شــده و بروم 
قراردادش را امضا کنم؛ که رفتم و امضا کردم 
و سهمیه مؤلف را هم گرفتم. سه کتاب بعدی 
هم که در دوران پیش از انقالب منتشــر شد، 

همین طور بود. 
آن زمان شــهید بهشتی، شــهید دکتر باهنر، 
آقــای برقعی و گلزاده غفــوری، هیئت امنای 
انتشارات نشر فرهنگ اســالمی بودند. یکی از 
دوســتانم کتاب های »اصیل آباد« و »اگر بابا 
بمیره« را به این ناشــر داده بود. پس از مدتی 
با واسطه ایشــان به من پیغام دادند که برای 
انعقاد قرارداد این دو کتاب  به دفتر نشر بروم. 
آن روز نخســتین بار شهید باهنر را از نزدیک 
دیدم. پیش از این ها اسم ایشان را شنیده بودم 

اما از نزدیک ندیده بودمشان. 
به نظرم روحانی قبراق و سرحالی آمد. ایشان 

هر دو داســتان مرا خوانــده بودند و خیلی از 
آن ها تعریف کردنــد و گفتند چرا ما نباید در 
ادبیــات کودکان و نوجوانان چهره شــاخصی 
مثل »رضا رهگذر« داشته باشیم که بتوانیم او 
را مطرح کنیم و همه به او افتخار کنند؟ به من 
گفتند، شما استعداد نوشتن در زمینه کودک 
و نوجوان را دارید و توصیه کرد در همین یک 
مســیر قلم بزنم و به موضوعات دیگر نپردازم. 
من هم نصیحت ایشــان را به مدت دست کم 
10 ســال آویزه گوشــم قرار دادم و الحمدهلل 

روسفید از کار درآمدم. 
اما از دهه ۷0 به بعد وارد نقد و پژوهش ادبیات 
بزرگساالن هم شــدم که همین سبب شد از 

ادبیات کودک فاصله بگیرم. 

برای  از داستان شما  ابعادی  دقیقًا چه   
آن ها جذاب بود؟ 

 ببینید، ادبیات کودکان کشــور ما تا دهه 40 
نویسنده  خالق نداشت. مهم ترین کتاب همان 
»داستان راســتان« بود که آن هم بازنویسی 

بود و البته به طور خاص برای کودک و نوجوان 
هم نوشته نشده بود. 

ایــن کتــاب وقتی منتشــر شــد  در ســال 
1۳۳۹جایزه یونســکو و جایزه کتاب سال آن 

زمان را از آن خود کرد.
پس از قیــام 1۵ خــرداد 4۲ و بعدتر، وقتی 
جالل آل احمد مســئله غرب زدگی را مطرح 
کرد، شــاهد پیدا شدن نویسندگانی بودیم که 
تــالش کردند در ادبیات کــودک آثاری خلق 
کنند. البته تأســیس نهادهایــی مثل  کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان صرف نظر از 
نواقصی که داشتند در توجه دادن نویسندگان 
بــه تولید خالقــه در عرصه ادبیــات کودکان 

بی تأثیر  نبودند. 
با همه این ها  در 10 ســال پیش از پیروزی، 
فقط حدود ۲6 درصد آثــار کودک و نوجوان 
تألیفی و بقیه  ترجمــه  بودند. بخش زیادی از 
آثار تألیفی آن زمان هم بازنویســی هایی مثل 
کارهــای مهدی آذریــزدی و مصطفی زمانی 
بودند و اثر خالقانه کمی تولید می شد یا بخش 
بزرگــی از این ادبیات را ادبیات اســتعاری یا 

رمزی تشکیل می داد. 
ادبیات سیاسی ای که در واقع ربطی به بچه ها 
نداشــت و نمونه آن »ماهی سیاه کوچولو«ی 
صمــد بهرنگــی. یعنــی حرف هــای بزرگانه 
سیاســی ای بود کــه مخاطبــش در کمترین 
ســن، جوانان بودند.  البتــه در اواخر کار این 
آثار بسیار شــبیه به هم شده بود و یک یا دو 
موضوع، دائم در آن ها تکرار می شد؛ به طوری 
که یکی از پژوهشــگران آن زمان نوشــته بود 
می توانــد  حدود ۵00 اثر بــرای بچه ها را در 
همین برهه 10 ســاله نام ببــرد که با همین 

موضوع ها و در قالب استعاری نوشته شده اند.
پس از پیروزی انقالب و در دهه نخســت بعد، 
تقریباً این نســبت معکوس شــد و حدود ۷۳ 
درصد آثار به ســمت تألیــف رفت، همچنین 
ســمت و ســوی  محتوایی آثار ترجمه ای هم 

تغییر کرد. 
مثــاًل پیــش از انقــالب بیشــتر  ترجمه ها از 
کشــورهای غربی بــود و آن فرهنگ را تبلیغ 
می کرد؛ اما پس از انقالب، آثاری  ترجمه شــد 
که حداقل تحقیر فرهنگ جهان ســوم در آن 

دیده نمی شد.

 چند سال اخیر اثر خالقانه ای نداشتید 
و به سمت بازنویسی رفته اید؛ چرا؟ 

من کارهــای تاریخی و اســالمی   خــودم را 
بازنویســی و بازآفرینــی نمی بینــم. هر چند 
از ســر تواضــع روی برخــی از آثــار تاریخ 
اســالم نوشــته ام بازآفرینی، اما در خصوص 
داســتان های عامیانه ام، بازآفرینی کرده ام ولی 

اصاًل بازنویسی نکرده ام. 
شاید یکی از دالیش هم این بوده که من خیلی 

خودم را درگیر فعالیت های اجتماعی کردم. 
دهــه 60 صرف تدریس و وقــف پرورش نیرو 
شــد؛ که الحمدهلل عده قابل توجهی را در این 

زمینه پرورش دادم. 
هرچند عده ای از آن ها هم قدرناشناسی کردند 
ولی چون نیتم شــخص نبود، پشیمان نیستم؛ 
اما می شد آن زمان ها را صرف نوشتن داستان 

کنم. 
در عرصه نقد و پژوهش ادبی که وارد شدم به 
این علت بود که حس کردم این عرصه ها خالی 
است. در ســال 6۳ نخستین نقدم را نوشتم و 
همــان زمان یکی از دوســتان گفت چون در 
عرصــه نقــد و پژوهش ادبی با نگاه اســالمی   
منتقد شاخصی نداریم، شما کار در این عرصه 
را جدی بگیرید. من هم وارد این عرصه شدم، 
اما در واقع در آن غرق شــدم؛ آن قدر که کار 
اصلی ام همین شد. وقتی هم کسی وارد عرصه 
نقد شود، در نوشتن سختگیر می شود، بنابراین 

معموالً کمتر می تواند بنویسد. 
فعاًل دغدغه اصلی من پژوهش و نقد ادبی است 
و آثاری که در این گفت وگو اســم برده شد در 
حاشــیه این کارها بوده اســت. گرفتاری های 
اجرایی ام هم بیش از همه نویســندگانی بوده 

که در این عرصه کار کرده اند.
 

منتقد،  نویسنده هستید، هم  شما هم   
هم روزنامه نگار و هم قصه گو. اگر بخواهید 
به گذشته برگردید و یک محور را دنبال 
این عالیقتان  از  کنید، روی کدام یــک 

متمرکز می شوید؟ 
من فکر می کنم اگر کســی می تواند داســتان 
از  مهم تــر  کاری  هیــچ  او  بــرای  بنویســد 
داستان نویسی نیســت. نقد ادبی تابع داستان 
اســت. اما نســل ما گرفتار جبرهایی تاریخی 
 بــود و مجبور بــود یک تنه کارهــای زیادی 

بکند. 
اگــر اختیار با خودم بــود و در جامعه ای بودم 
که هر چیزی ســر جای خــودش بود )یعنی 
پژوهشــگر خوب  می داشــتیم،  منتقد خوب 
و روزنامه نــگاران کافی( حتماً فقط داســتان 

می نوشتم. 
به همه کســانی هــم که می توانند داســتان 
بنویســند همین را می گویــم. آدم باید کاری 
را انجام دهد که حــس می کند افراد کمتری 
می توانند انجامش دهند و داستان نویسی جزو 

این کارهاست.

 در روز تولدتان یک آرزو کنید؛ آرزویی 
که تا به امروز محقق نشده است.

آرزوی من غیر ادبی اســت. دوست دارم روزی 
برسد که بصیرت سیاســی مردم ما باال برود. 
مقصــر گرفتاری هــای فعلی جامعــه خود ما 
هســتیم، چون 40 سال اســت که همه چیز 
این کشــور به انتخاب خود ماســت و در پی 
این انتخاب هاست که اتفاقات هم رخ می دهد. 
معضالت اجتماعی و فرهنگی ناشی از انتخاب 
افرادی است که برای مجلس شورای اسالمی  و 
دولت انتخاب های مناسبی نبوده اند و همه این  

افراد را ما انتخاب کرده ایم. 
مهم تریــن اصلی که ما برای آن قیام کرده ایم، 
مسائل فرهنگی بوده اســت، اما اکنون شاهد 
افول و انحطاط فرهنگی هستیم که دلیل این 
مســئله دولتمردان هســتند، چون به فرموده 
رســول اکرم)ص( مــردم به دین ملوکشــان 
هستند. ملوک ما چون خودشان دچار انحطاط 
فرهنگی در بخش های اجرایی شــده اند، این 
انحطــاط را در جامعه نهادینه می کنند. بعضی 
از مردم ما در انتخاب هایشــان فریب خوردند 
و بصیــرت یعنی همیــن. گاهــی چند رأی 
سرنوشــت را عوض می کند و سســتی ما در 
مشــارکت های اینچنینی بر آگاه سازی مردم و 
نقد و نشان دادن اشکاالت سبب می شود این 

اتفاق ها رخ دهد. 
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گفت و گو با استاد محمدرضا سرشار به مناسبت سالروز تولدش

رهگذر سرزمین قصه ها

 فرهنگ و هنر/ خدیجه زمانیان  با آنکه برنامه »قصه ظهر جمعه« 
چندین قصه گو داشــت، اما خاطرات ظهر جمعه بسیاری از ما با صدای 
»رضا رهگذر« گره خورده است. با گذشت بیش از 14 سال از پایان این 
برنامه با اجرای او، اما هنوز ظهرهای جمعه سال های کودکی و نوجوانی 
و جوانی مــان را با صدای گرم او که می گفــت: »قصه ظهر جمعه« به 
یاد داریم. آقای قصه گو امروز وارد شــصت و هفتمین ســال زندگی اش 

می شود.
شــاید خیلی ها نمی دانند قصه گوی برنامــه » قصه ظهر جمعه« همان 
»محمدرضا سرشــار« داستان نویســی اســت که البتــه منتقد قهار و 
جســوری هم هســت و دســت بر قضا تجربه های زیادی هم در عرصه 
مطبوعات و روزنامه نگاری دارد. آقای قصه گو، بیش از 1۵0 کتاب نوشته 
و تخصصش نوشــتن برای گروه سنی کودک و نوجوان است، آثاری که 

با شــمارگانی بیش از ۵ میلیون نسخه منتشر شــده و بعضی هایشان 
به زبان های انگلیســی، اردو، عربی، ترکی اســتانبولی، کردی، ترکمنی 
و روســی هم ترجمه شده اند. از مســئولیت های اجرایی و فعالیت های 
فرهنگی اش اینجا نمی نویسیم چون حتماً فهرستی طوالنی خواهد شد.

اما ذکر این نکته خالی از لطف نیســت که بدانید کتاب هایش توانسته اند 
دســت کم ۳6 جایزه را در کشــور به خود اختصاص دهد. این دامنه و 
وســعت تجربه ها و فعالیت هــا گفت وگو را برای هر خبرنگاری ســخت 
می کند، اما به پیشــنهاد خود آقای نویســنده این گفت وگو حول محور 
آثار تألیفی انجام شــد که البته به خاطر دغدغه هایی که این نویسنده در 
حوزه نقد دارد، درباره این وجه شــخصیت او هم حرف زدیم که از روی 
بزرگواری به چند پرسش ما در این حوزه پاسخ داد. مشروح این گفت و گو 

را می توانید در سایت قدس آنالین بخوانید.

در باب نقد
نقد، بسیار دغدغه مندید؛ در  در حوزه   

نگاه شما نقد ادبی چه جایگاهی دارد؟  
ادبیات بدون نقد و پژوهش، ناقص اســت. نبود 
نقد شــرایط فعلی را پدید می آورد که هر کس 
که یک یا دو کتاب می نویسد فریاد »انا الحق« سر 
می دهد و کسی هم نیست او را سر جای خودش 
بنشاند و به صورت علمی  جایگاه واقعی اش را به 
او نشان دهد. نویسنده  وقتی داستانی می نویسد، 
فکر می کند شــاهکار کرده است و نقص ندارد؛ 
برای همین نســبت به نقد آثارش حساســیت 
نشان می دهد. ولی اگر جریان نقد سالم و پیوسته 
ای در کشور باشــد، به خواننده کمک می کند 
انتخاب های بهتری در مطالعه اش داشــته باشد. 
نقد درست، سطح سلیقه مخاطب را باال می برد؛ 
تا هر چیزی را نخواند و فکر هم نکند هر چه که 
خوانده، شاهکار است. یکی از اشتباهات بعضی 
جوانان این اســت که وقتی اثری از نویسنده ای 
می خوانند و از آن خوششان می آید، زود شیفته او 
می شوند. این  معموالً به سبب مطالعه اندک است. 
در حالی که اگر کسی همه  آثار شاخص را بخواند 

براحتی دچار چنین احساسی نمی شود.

 مهم ترین اصول نقد در نگاه شما چیست 
و به چه کسی منتقد حرفه ای می گویید؟ 

منتقد باید چند شرط داشته باشد. نخست اینکه 
آثار داستانی مربوط به قله های ادبی جهان و ایران 
را خوانده باشد. نمی شــود کسی بدون خواندن 
دقیق این آثار وارد جریان نقد شــود. نخستین 
معیار منتقد، خوانده هایش است. منظورم مبانی 
نقد نیســت، بلکه داستان هایی است که خوانده 
اســت. نخستین مقایسه ای که هر کسی پس از 
مطالعه هر اثر انجام می دهد مقایسه آن با آثاری 

است که قبالً خوانده است. 
نکته دوم این اســت که منتقد باید در حد نیاز 
فلســفه خوانده باشــد. منتقد نمی تواند بدون 
دانستن فلسفه وارد جریان نقد ادبی شود. مبنای 

نقد ادبی زیبایی شناسی و اساس زیبایی شناسی 
فلسفه است. منتقد باید فلسفه ای را که خودش 
به آن معتقد اســت، بداند )که برای ما فلســفه 
اسالمی است( و با فلسفه های دیگری هم که در 
ادبیات معاصر و گذشته تأثیر گذاشته اند، آشنایی 
داشته باشد. مثالً نویسنده معتقد به اسالم باید 
بداند مبنای فلسفی پست مدرنیسم چیست و 
چه تضادهای آشــکاری با فلسفه اسالمی  دارد. 

منتقد باید تاریخ معاصر را بشناســد و با بعضی 
فــراز و فرودهای آن بخوبی آشــنا باشــد. باید 
دقیق، نکته سنج و تیزبین باشد. باید با مکاتب و 
نظریه های ادبی رایج آشنا باشد. این تسلط باید 
به اندازه ای باشد که بتواند آن ها را درس بدهد نه 
اینکه فقط خودش چیزی از آن ها بفهمد. در کنار 

این ها باید شجاع باشد. 
ممکن است منتقدی همه این شرایط را داشته 

باشد اما شجاعت بیان نظراتش را نداشته باشد. 
منتقد ترسو مشکلی از ادبیات و جامعه ادبی حل 
نمی کند. باید بدون ترس از طرد شــدن و بریده 
شدن نان، حرفش را بزند. در عین حال، نقد نوعی 
قضاوت اســت و منتقد باید مراقب حرف هایی 
که می زند، باشــد. به عــالوه، او باید برای همه 
حرف هایش دلیل داشــته باشد. نکته بعدی این 
است که بعضی افرادی که رشته های دیگر دارند، 
بخصوص فالسفه، گاهی دخالت هایی در ادبیات 
می کنند که اغلب موجب مشــکل می شود. در 
همه جا چنین دخالت هایی مشکل زاست، چون 
آثار داستانی را می خوانند و بدون اینکه با عناصر 
داســتانی و زیر و بم های داستان نویسی آشنایی 
کافی داشته باشند، فقط چون از اثری به سبب 
محتوای آن خوششان آمده درباره آن قلم فرسایی 

می کنند. 
مثالً نظراتی کــه درباره آثار کافکا می دهند و تا 
عرش آثــار  او را باال می برند، در حالی که وقتی 
منتقد با نگاه داستانی این آثار را می بیند متوجه 
ضعف های داستانی این نویسنده می شود. یا غلط 
مصطلحی که برخی اهل فلســفه درباره صادق 
هدایت ســر زبان ها انداخته اند. اهل فلسفه در 
صورتی می توانند نظر ادبی بدهند که با ادبیات 
هم آشــنایی کافی داشته باشــند. من در کل 
اهل فلسفه معاصر خودمان، فقط آقای  شهریار 
زرشناس را در این جایگاه می بینم. او هم اشراف 
کافی بر ادبیات دارد و هم فلسفه می شناسد و بر 

مکاتب ادبی  هم مسلط است.
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