
یک کمپین درست و حسابی
شبکه ســه با راه اندازی پویشی با عنوان 
»صاحبخانــه خوب« از مالکان مســکن 
می خواهد میــزان اجاره بهــا را افزایش 
ندهنــد. در ایــن پویــش همچنین از 
مستأجران خواسته شده نام صاحبخانه ای 
که اجاره بها را افزایش نداده اســت برای 
برنامه ارسال کنند. کاربران فضای مجازی 
هم همزمان با داغ کردن هشــتگ #صاحبخانه _خوب، نسبت به راه اندازی 
این پویش واکنش دادند. کاربری در قالب این هشتگ نوشته است: »عالوه بر 
راه اندازی این کمپین باید روی خونه های خالی مالیات ببندن تا ببینن کی 
جرئت داره برای خونه 110 متری توی دهکده المپیک 150 پیش بگیره با 

ماهی 1700«.

تبریک »هادی« به »بهداد«
منوچهر هــادی در واکنش بــه دریافت 
جایزه بهترین بازیگر مرد جشــنواره فیلم 
»شــانگهای« توســط حامد بهداد برای 
بازی در فیلم »قصر شیرین«، تصویری از 
واکنش حامد بهداد به انتخابش به عنوان 
بهترین بازیگر مرد جشنواره را در صفحه 
اینستاگرامش به اشتراک گذاشت و نوشت: 
»درست لحظه دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اول جشنواره شانگهای برای 
حامد عزیز در پشت صحنه سریال دل که از طریق واتساپ شاهد دریافت جایزه 

بودیم. جای حامد در فستیوال خالی بود. تبریک به حامد دوست داشتنی.

قرارهای عاشقی
علی طهرانی مقدم، برادرزاده سردار شهید 
حسن طهرانی مقدم عکسی از پدر موشکی 
ایران را در صفحه توییتر خود منتشر کرد 
که ســجده شکر این شهید پس از تست 
موفقیت آمیز یک موشک را نشان می دهد. 
علی طهرانی مقدم در توییتر خود نوشت: 
»حوالی همین روزها بود، هشــت سال 
پیش، وقتی پس از تست موفقیت آمیز آخرین دست پرورده ات،  مثل قرارهای 
عاشقی همیشگی ات در کنار النچر سجده شــکری طوالنی بجای آوردی... 
جایت اما امروز خالیســت که موفقیت شلیک موشک هایت را توسط یارانت 

نظاره گر باشی و البته سجده های شکرشان را«.

تئاتر انتخاباتی  
طبق اخبار منتشــر شــده در رسانه ها 
در یکــی از جلســات دولــت، روحانی 
خطاب به جهانگیری گفته اســت: شما 
و اصالح طلبان به دنبال سرنگونی دولت 
هســتید و جهانگیری در واکنش به این 
ســخنان روحانی، جلســه را ترک کرده 
است. هرچند سخنگوی دولت گفته است: 
»بین اختالف نظر و قهر تفاوت وجود دارد و طرح موضوع قهر در شأن آقای 
جهانگیری نیست« اما کاربران فضای مجازی هشتگ #جهانگیری را در توییتر 
داغ کرده اند. کاربری در این باره نوشــته است: »مثالً ما نمی فهمیم که این 
ماجرا یک تئاتر نیســت برای انتخابات دوره بعد که بیان بگن راه اعتدال از 

اصالحات جداست برای همین این بار به اصالحات واقعی رأی بدین!«.

مجید تربت زاده: این بار صدای اهل خانه هم درآمد 
که: »پدرجان... توی وضعیت دشــواری که این روزها 
داریم، چرا نگرفتی...؟ پول شبهه دار که نیست... هدیه 
اســت... از شیر مادر حالل تر... اصالً آدم هدیه امام)ره( 
را رد می کند مگر...؟«. دســتی کشیده بود به محاسن 
سفیدش. سکوت کرده بود. عصبانی نبود. اما انگار جواب 
فوری هم توی آستینش نداشت. منتظر بود یک جواب 
درست و حســابی پیدا کند و بگذارد کف دست اهل 
و عیال. خیلی منتظر نماند. جواب درســت و حسابی 
از دلش جوشــید و به زبانش آمد. درست مثل مواقعی 
که شعر از درونش می جوشید و از زبان یا نوک قلمش 
جاری می شد: »من کی برای شعر پول گرفتم که این 
دفعه دومش باشــه... من راضی نیستم شما هم راضی 
نباشین که اجر من پیش خدا... پیش سیدالشهدا)ع( 

ضایع بشه... همون تقدیرنامه امام)ره( بسه برامون...«.

  رامهرمز
ظهر ســوم تیر ماه 1392، خبرگزاری »فارس« برای 
مطلبی که نه خبر محسوب می شد و نه گزارش، تیتر 
زد: »دعا برای شــاعر حماســه ها را فراموش نکنیم«. 
این مطلب انگار پیشــاپیش خبر ناگواری را بو کشیده 
بود و تالش داشت در پاسداشت »حبیب اهلل معلمی« 
حرفــی بزند و به اندازه توانش نســبت به او ادای دین 
بکنــد. خبرگزاری ها در ایــن روز به بهانــه بدحالی 
پیرشاعر خوزســتانی، برای خیلی ها که یا دوره دفاع 
مقدس را درک نکرده و یا درک کرده و گذشــت زمان 
 خیلی چیزها را از خاطرات آن ها ربوده بود، نوشــتند:
حبیب اهلل، ســال 1305 در »رامهرمــز« به دنیا آمد، 
همانجا بــه مکتبخانه رفت، قرآن خواندن درســت و 
حســابی را نزد پــدرش یاد گرفــت و روی هم رفته 
نتوانست بیشــتر از سیکل قدیم، تحصیالتش را ادامه 
دهد. می گویند شعر از جوانی به سراغش آمد و دوست 
پدرش »حاجی بابا اشتری لرکی« که در رامهرمز برای 
خودش شاعری شناخته شده بود، پی به حس و حال 
»حبیب اهلل« برد و با تشویق هایش دست استعداد او را 

گرفت تا مبادا از دنیای شعر دور بیفتد.
حدس زدن خبر بعدی خبرگزاری ها چندان دشــوار 
نبود بخصوص اینکه خبرهای پنــج روز پیش از قول 
»سیف اهلل معلمی« گفته بودند: »وضعیت پدرم بحرانی 

است!«. 
ســاعت 10 صبح 4 تیرمــاه 1392 هم خبرگزاری ها 
در خبر تازه تری از قول دخترش نوشــتند: »حبیب اهلل 
معلمی دیگر قادر به شــناخت اطرافیانش نیست و با 
دســتگاه تنفس می کند...«. به بهانه این خبر خیلی از 
رســانه هایی که روزهای گذشته جا مانده بودند، شاعر 
خوزســتانی را بیشتر به یاد مردم آوردند: ...معلمی که 
شعر و شاعری اش را از همان جوانی نذر اهل بیت)ع( و 

نوحه خوانی کرده بود، در سال 1340 از رامهرمز 
بــه اهواز مهاجرت کــرد و در زمینی در کنار 
رودخانه کارون به کشــاورزی مشغول شد... 
در فرصت های بسیاری همراه با فرزندانش در 
سنگرهای دفاع هم حضور داشت و همزمان 

به سرودن شعر هم می پرداخت... .

 زوج هنری
»حبیب اهلل« پیش از کشاورزی 

به گفتــه فرزندانش در یکی 

از شــرکت های خصوصی کارهای حسابداری سنتی 
را انجام مــی داد و انگار مدتی کارمندی هم کرده بود. 
قریحه شــعری اش امــا انگار کنــار آب، زمین، خاک 
و در دل طبیعت بارور می شــد. برای همین خیلی از 
خوزســتانی ها تا پیش از جنگ او را بیشتر از شاعری 
به کشــاورزی کردنش می شناختند. یعنی حبیب اهلل 
برایشان همان کشــاورزی بود که خوب شعر و نوحه 
می ســرود. منتها جنگ ماجرا را عوض کرد. »صادق 
آهنگــران« گفته اســت: »همان اوایــل جنگ من با 
ســیف اهلل، پســر حاج آقامعلمی در جهاد سازندگی 
آشنا شــدم... گفت: پدرم شعر میگه، اگه دوس دارین 
برای شــما هم که توی مراســم نوحه میخونی شعر 
بگه... من همان جا روی نوار کاســت چند بیت ضبط 
کردم و نام چند شهید خوزســتان را هم نوشتم و به 
سیف اهلل دادم...«. ســیف اهلل روز بعد با برگه شعر پدر 
آمد. نوحه »ای شــهیدان به خون غلتان خوزســتان 
درود« همان روز شکل گرفت و مدتی بعد سراسر ایران 
آن را شــنیدند و با بیت بیتش سینه زدند. آهنگران و 
معلمی از همان روز به زوج هنری دوران جنگ تبدیل 
شدند و البته اوج هنرشان حماسه سرایی هایی بود که 
حتی هنوز هم خاطره های گرم و شــیرین و در عین 
حال غمگنانه شان، زنده اند. »آهنگران« همچنین گفته 
است: »دوران جنگ، من بیشــتر اوقات منزل ایشان 
بودم، اول می رفتیم سِر زمین کشاورزی، کمی درددل 
می کردیم، می خواندیم و گوش می کردیم، بعد در وقت 
استراحت سربندی برایم می خواند و من در خانه آن را 
تکمیل می کردم، گاهی تا ساعت یک و دو نیمه شب 
می نشستیم و من خوابم می گرفت، اما ایشان با وجود 
خستگی کار کشــاورزی، انگیزه  باالیی داشت، تا وقت 
اذان صبح بیدار می نشســت و وقتی مرا بیدار می کرد، 

شعر آماده را تحویلم می داد...«.

 این شعرها مال من نیست
چه پیش از دوره جنگ، چه وقتی »ای لشکر صاحب زمان 
آماده باش آماده باش« و آهنگران بیشتر از او معروف و 
مشهور شد و چه سال های پس از جنگ که فرصتی پیدا 
شد تا رزمندگان سابق و مردم عادی »حبیب اهلل« را به 
عنوان خالق نوحه های ماندگار و حماســی بشناسند، او 
خودش را چندان شــاعر به حساب نمی آورد. از زندگی، 
حرف زدن و ســرودنش تواضع می بارید. دعوت شــدن 
به شــب های شــعر مختلف را هم با اکراه می پذیرفت 
که »اشــعار من فقط نوحه هســتن بابا... ممکنه بقیه 
شــعرا... امروزی ها، خیلی نپسندن«. سال 87 هم وقتی 
خبرنگاری پرسیده بود: آقای معلمی این مسئله که حتی 
امروز، برخی ها شــما را نمی شناسند و نمی  دانند اغلب 
شعرهایی که حاج صادق می خواند از شماست چه حسی 
به شما دست می  دهد، گفته بود: »برای ما هیچ 
فرق نمی کند که بدانند یا ندانند... این ها 
متعلق به من نیســت... لطف و عنایت 
اهل بیت)ع( است وگرنه من که سوادی 
نــدارم. من فقط 6 کالس ســابق را 
خوانده ام...«. درباره اینکه چرا و چطور 
به فکرش رسید، نوحه های حماسی 
بســازد هم گفته است: »به 
فکرم رســید که چون 
رزمنده ها خودشــان 
در صحنه هستند، 

خودشان یک پایه جذب نیرو هستند... وقتی فیلم این ها 
در تمام کشور پخش بشود که سینه می زنند... در همه 
جای ایران رزمنده ها و بسیجی ها جذب می شوند... همین 
طور هم شــد... به قول حاج مهدی منصوری یک لشکر 
صاحب زمان حاج آقا آهنگران، در یک مصرع، شاید کار 

هزاران ساعت سخنرانی را می کرد...«.

 خونی که پشت نوحه هاست
شاعر همشهری اش- مرتضی حیدری آل کثیر- درباره 
راز و رمز ماندگاری و ویژگی های اشعار »معلمی« گفته 
اســت: »آقای آهنگران و دیگر افــراد مداح نوحه های 
دیگری هم داشــتند اما آن نوحه هایی برجسته تر شد 
که دو بال ملودی خوب و شــعر خوب را همراه داشته 
اســت. بخشــی از ماجرای ماندگاری این اشعار به آن 
تاریخ و برهه زمانی هم برمی گردد. بعضی از این اشعار 
در سنگرها سروده شده است و این دو تن در شب های 
عملیات کار را شــکل داده اند. خاطره ای که پشت این 
کار است و خونی که پشت این نوحه هاست این اشعار 
را متفاوت کرده و ســبب شده که خاطره یک نسل را 
تشــکیل بدهد... اشعار معلمی این ویژگی را داشت که 
با زبانی ساده درباره مفاهیم بسیار مهم و واالیی حرف 
می زد و بعد هم بخوبی بر آهنگ می نشست و در حوزه 
شنیداری هم موفق بود. ویژگی دیگری که اشعار ایشان 
داشت توجه به حماسه بود. روح حماسی که در اشعار 
ایشان متبلور شده است دلیل دیگری برای درخشش 
کارهای ایشان است. ایشان در عین حال که در نوحه به 
حزن توجه داشت از حماسه غافل نبود و حتماً می دانید 
آنچه از ایشــان بیشتر برجسته شد و مردم همچنان با 
شنیدنش به خاطر می آورند و گاه زیر لب تکرار می کنند 
همان هایی هســتند که حماسی اند و در عین سادگی 

دریایی از معنا و انگیزش با خود به همراه دارند«.

 یک یا حسین دیگر 
همان دوره جنگ هم پا به ســن گذاشــته به حساب 
می آمــد. پس از جنــگ اما کمی پیر شــده بود. کار 
کشــاورزی را رها کرد و در مغازه اش مشــغول به کار 
شد. شعر گفتن اما با او ماند. شاعری که در اوج دوران 
جنگ نگذاشت »آهنگران« پیش از هر عملیات تازه ای 
مجبور به خواندن شــعر و نوحه تکراری شود و هر بار 
که شاعران دیگر دست رد به سینه نوحه خوان ها زدند، 
آن ها را دســت خالی برنگرداند، در ســال های پس از 
جنگ هم هنوز چشم امید خیلی از نوحه خوان ها به او 
و پنج جلد از کتاب هایش بود. فقط در یک ســال آخر 

عمرش، بیشتر از 16 شعر برای امام حسین)ع( گفت.
ساعت 10 صبح 4 تیرماه 1392، خبرگزاری ها نوشتند: 
حبیب اهلل معلمی دیگر قادر به شــناختن اطرافیانش 
نیســت... ســاعت 13:15همان روز هم خبر رســید: 
شاعِر »ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش« 
درگذشت! خبرگزاری ها به بهانه این خبر یاد و خاطره 
دیگر نوحه های حماســی دوران جنگ را زنده کرده و 
بــا نام بردن از »معلمی« به عنوان »فردوســِی روزگار 
جنــگ«، کاری کردند که مخاطبان باز هم تا مدت ها 
زمزمه کنند: با نــوای کاروان/ بار بندید همرهان/ این 
قافله عزم کرب و بال دارد... ســوی دیار عاشقان رو به 
خدا می رویم ... رو به خدا می رویم ... بهر آزادی قدس از 
کربال باید گذشت... ای لشکر حسینی، تا کربال رسیدن 

یک یا حسین دیگر... .  

خردسالی، سمج است!
رقیه توسلی: »آبان« هر 20 ثانیه غرش می کند... آبان فیگور می گیرد... آبان 
َدمبِل خیالی می زند... بازوهای نحیِف سه ساله اش را به رخمان می کشد... شکل 

بدنسازها راه می رود... سراسر تقال و جنبش تازه است.
بــه »فرید« می گویم: چه کار کردی پســر خوب؟ این طفلــی بود که دادیم 
دستت؟ یا اشکال از آمپولی ســت که زدی یا جدیداً تزریقات بچه ها را توی 

باشگاه انجام می دهند؟ بگو، خجالت نکش.
فرید، شیطنت آمیز می گوید: »یهویی شد... این قدر وارفته بود که گفتم بذار 
از مریضــی، حواس پرتش کنم... امــا حاال که دقت می کنم می بینم نه، انگار 
ُدز دارو مناســب این ســن نبود«. بعد َغش َغش خنده اش می رود می چسبد 
به ســقف. سطِل خانه سازی را از اتاق می آورم و می گویم پس لطف کن حاال 
خودت از هپروت درش بیاور.اما آبان، مرغش یک پا دارد و موزیک می خواهد. 

نه ساالدماکارونی، نه خانه سازی، نه قایم باشک، نه قصه.
بشدت پرورش اندام کار می کند هرچند کم کم ژست ورزشکارانه اش تلطیف 
می شود.می آید توی آشــپزخانه و آب می خواهد. بعد مدل همان آبان قبلی، 

لیوان را دودستی می چسبد و با َملچ ملوچ تَه اش را درمی آورد.
فرید پشت سرش ایستاده. پســردایی نمی داند بچه ها قدرت ثبت و ضبط و 
تقلیدشان اعجاب انگیز است... نمی داند همه دیدنی ها و شنیدنی ها  نباید َدم 

دستشان قرار بگیرد.
آیفون زنگ می خورد. خواهری و گلی می آیند. بی گمان روز خاصی است امروز، 
چون گل ترمه هم دکتر شده است! با روپوش، گوشی و کیف پزشکی می آید. 

با عینک و قِر و پُز!
فشارم را می گیرد و برایم نسخه می نویسد. تشکر می کنم. بیمار بعدی اش آبان 
است.ساعتی بعد خانم دکتر و آقای بدنساز با مادرشان که می روند، من می مانم 
و »عزیز« که بیدار نیســت و فرید که پشت لپ تاپ، ندانستنی های مرتبط با 

روان شناسی کودک را جست وجو می کند.
من می مانم و یک ســطل پُر از تکه های خانه ســازی. پالستیک های رنگی را 
می ریــزم روی فرش. قطعــات دندانه دار صدایم می زننــد. نمی دانم خودم را 

می سپارم دست اسباب بازی یا آن ها را تحت فرمان درمی آورم.
اما به هر روی خیلی زود خانه ای می سازم... .

دینگ دینگ: دکمه بازی و خانه سازی از کودکی با من آمده اند به بزرگسالی. 
اصالً خردسالی، سایه اش سمج و غلیظ است!

متهمان بدون چادر آمدند!
متهمان جلســه دیروز دادگاه شــرکت 
کیمیــا خــودرو اگرچه در نــگاه اول، 
نظر می رســیدند،  به  آدم های جدیدی 
امــا با کمــی دقت می شــد فهمید که 
اعتراض روزهای گذشته کاربران مجازی 
به حضــور زنان متهم بــا حجاب چادر 
مشــکی در دادگاه  و بعد هم اظهار نظر 
رئیس قوه قضائیه در این باره، اثر بخش 
بوده اســت. زنان متهم ، این بار با همان 

حجاب و پوششــی که بیرون از دادگاه دارند، در جایگاه متهمان نشســته 
بودند و خبری از چادر مشــکی نبود که بتوانند با آن صورتشان را در برابر 

دوربین رسانه ها بپوشانند.
پیــش از این کاربــران فضای مجازی بــا تأکید بر عزت حجــاب برتر از 
مقامات مسئول در قوه قضائیه خواسته بودند به نحوه پوشش این متهمان 

رسیدگی کنند.
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پس از جلسه با مسئوالن فدراسیون فوتبال

مجیدی برای تیم ملی امید 
سفارش حریف خارجی داد

7 ستاره پدیده لیگ و 14 ملی پوش بالتکلیف هستند

ستاره های سرگردان

پیغام گل محمدی برای مشهدی ها  

برای کسب افتخار پا پس نمی کشیم!

پرستوهای واکنش دهنده و مدیران واکنش پذیر
م.ظرافتی: ما از آن تیپ آدم های قلقلکی و واکنش دهنده ای هستیم که هنوز 
تقی به توقی نخورده واکنش می دهند! فرقی ندارد کجا باشــیم... استادیوم، 
سالن موسیقی، ســطح جامعه و حتی پشت میزهای مدیریتی. اصاًل بعضی 
وقت ها آن قدر ســریع به چیزهای واکنش ناپذیر اطرافمان واکنش می دهیم 
کــه هر کس نداند خیال می کند توی ِگل تشــکیل دهنده مان »کاتالیزور« 

حل شده است! 
مثالً وقتی می نشینیم پشت میز مدیریتی )آن هم از نوع مدیریت کالن( راحت 
به پرســتوها واکنش می دهیم. واکنشمان هم فقط مربوط به آن مسائلی که 
ذهن شما به سمتش رفت، نمی شود! آن موضوع ، کاتالیزورِ واکنشی محسوب 
می شود که به قول نماینده مجلس منجر به تغییر در تصمیمات کالن مدیریتی 
و ایجاد بحران در وزارت نفت و در نتیجه بلبشــوی اقتصادی و کاهش سطح 

کیفی زندگی مردم می شود.
از آن طرف من و شــما هم آن قدر راحت با شــرایط جدید اقتصادی، قیمت 
دالر و کاهش ســطح کیفی زندگی مان اُخت می شویم که این وسط خودمان 
هم نمی فهمیم کاتالیزورِ واکنشــی که منجر به ایجاد این شرایط اقتصادی و 
اُخت شدنمان با آن شده، پرستو بوده یا قضا و قدر روزگار یا پایین و باالهای 

دنیای سیاست!
در این شرایط احساس می کنم به یک اصالح اساسی در سیستم و ساختار 
مدیریتی مان نیاز داریم. البته نه از آن اصالح هایی که اصالحاتچی ها شلنگ 
را از توی باغچه رقیب برمی دارند و می گذارند توی باغچه خودشان و مردم 
هم از دور هورا می کشند؛ اصالح درست و حسابی! منظورم این است وقتی 

می شود با یک پرستوی خشــک و خالی، 16 مدیر رده باال را از راه 
به در کرد و به قول یکــی از نماینده های مجلس تصمیم های 

درشــت اقتصادی مملکت را به ســمت و سویی سوق داد 
که پرستوی محترم مد نظر داشته، بدون تردید با یک 

لشکر پرستو می شــود زبانم الل مملکت را برد ته 
دره. البته به حال ما که فرقی ندارد چون تجربه 
ثابت کرده ما به علت کاتالیزورهای موجود در 

ِگل تشکیل دهنده مان، در هر زمان و مکانی 
بخوبی با هر پیشــامد و رخدادی واکنش 
می دهیم اما شــرایط آب و هوایی در ته 

دره زیاد مساعد نیست!

قهرمان جودو جهان و یکی از امیدهای کاروان ورزشــی 
ایــران در المپیک 2020، گفت: بــا برنامه های مربی 

شــخصی ام و تمریناتــی کــه تحــت نظر او 
انجام می دهم آماده می شــوم و مسئوالن 

فدراســیون نیز در جریان این مسئله 
هستند. »ســعید موالیی« جودوکار 
مطرح کشــورمان که پس از کسب 
مــدال طال در رقابت هــای جایزه 
بزرگ چین راهی آلمان شده بود 
تا مبارزاتش در بوندسلیگا را ادامه 

دهد اظهار داشت: حدود پنج روز پیش 
از آلمان بازگشــتم و پس از استراحت کوتاهی 

که داشــتم تمریناتم را پیگیری می کنم.وی افزود: 
رقابت های جایزه بزرگ کرواسی را پیش رو داریم و 
باید برای حضوری موفق در این رویداد آماده شــوم.

قهرمان سال 2018 جهان در خصوص نحوه پیگیری 
تمریناتش توضیح داد: تمریناتم با برنامه های اختصاصی 

و تحت نظر مربی شخصی ام )محمد منصوری( پیگیری 
می شود و او تمرینات بدنسازی و جودو من  را تحت نظر 

دارد. وی ادامه داد: رئیس فدراسیون جودو و مدیرتیم های 
ملی نیز از این موضوع مطلع هستند و شرایط خوبی دارم ...

روزمره نگاری

تازه ترها 

نه چندان جدی 
قهرمان جودوجهان انفرادی تمرین می کند

 موالیی در راه کیانوش! 

خاطره بازی با شور و شعرهای »حبیب اهلل معلمی« 

فردوسِی روزگار جنگ 
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ورزشـــی
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ورزش: اردوی بعدی تیم امید بعد از تمرینات تیم ملی 
در کمپ تیم هــای ملی آغاز می شــود. تیم ملی 10 تا 
15 تیر ماه در کمپ تیم های ملی اردو خواهد داشت و 
ســه روز بعد از پایان این اردو تیم فرهاد مجیدی دوباره 
تمرینات خود را از سر خواهد گرفت. در نخستین مرحله 
از اردوی آماده سازی تیم امید فرهاد مجیدی 55 بازیکن 
را به اردو فرا خواند تا هم بازیکنان قبلی تیم امید را تست 
کرده باشــد و هم بازیکنانی که مربیــان تیم های لیگ 
برتری و دسته اولی آن ها را به کادر فنی تیم امید توصیه 
کرده بودند. اما اینبار تعــداد بازیکنانی که برای حضور 
در اردوی امید گزینش می شــوند، کمتر از 30 بازیکن 
هستند و قرار اســت خیلی زود تعداد این بازیکنان هم 
کاهش پیدا کند تا فرهاد مجیدی با شناخت تیم اصلی 
مهیای حضور در بازی های قهرمانی زیر 23 سال آسیا 
شود. مسابقاتی که با حضور 16 تیم بهمن ماه امسال در 
تایلند برگزار می شود و از این جمع 4 تیم جواز حضور در 
المپیک 2020 توکیو را به دست خواهند آورد. از آنجایی 
که ژاپن میزان المپیک 2020 است حضور ژاپن در این 

دوره از بازی ها قطعی است.

درخواست حریف خارجی
و اما فرهاد مجیدی از فدراســیون فوتبال خواسته از این 
پس و برای اردوهای داخلی تیم امید یک تیم خارجی را به 
تهران فرا بخواند تا تیم همزمان با تمریناتی که برگزار می 
کند دست کم یک بازی دوستانه هم انجام دهد. قرار است 
این روال از تیر ماه آغاز شود و فدراسیون فوتبال تالش خود 
را برای اجابت خواسته فرهاد مجیدی آغاز کرده است. قرار 
است تیر ماه یک تیم خارجی برای برگزاری بازی دوستانه 
با تیم امید به تهران سفر کند که مکاتباتی در این زمینه 
انجام شده اما هنوز تیم نهایی نشده است. البته فدراسیون 
فوتبال در تالش اســت حضور تیم امیــد را در یکی دو 

تورنمنت خارجی هم نهایی کند.

بررسی برنامه ها
در نشســتی که دیــروز با حضــور رئیس فدراســیون 
فوتبال،شکوری،سرپرست دبیرکلی فدراسیون،حمید 
استیلی،مدیر و فرهاد مجیدی،سرمربی تیم امید ایران 
و همچنین مســئوالن بخش های مختلف برگزار شد، 
برنامه های آتی تیم ملی امید تا زمان حضور در مسابقات 
مرحله نهایــی انتخابی المپیک 2020 مورد بررســی 

قرار گرفت.همچنین در این جلسه،اســتیلی و مجیدی 
گزارشی درباره روند آماده سازی تیم امید ارائه کردند.

تأکیدات تاج موجب دلگرمی من است
فرهاد مجیدی، ســرمربی تیم امید ایران پس از جلسه 
دیروز با رئیس،سرپرست دبیرکلی و مسئوالن بخش های 
مختلف فدراســیون فوتبال عنوان کرد: از حمایت های 
صورت گرفته از سوی فدراسیون در راه برپایی نخستین 
اردوی تیم ملی امید کمال سپاس را دارم. ما در این اردو، 
به بررسی وضعیت بازیکنان قبلی و همچنین گروهی از 

نفرات جدید پرداختیم.
وی ادامه داد: اردوی تیم امید در بهترین شرایط ممکن برپا شد. 
خوشحالم که مجموعه ای از بازیکنان مستعد و با انگیزه را در 
اختیار داریم. به طور حتم، این نفرات استعدادهای درخشان 

برای فردای فوتبال کشور هستند و شکی نیست که در سال 
های آتی پیراهن تیم ملی بزرگساالن را برتن خواهند کرد.این 
موضوع مسئولیت آن ها را بیشتر می کند.مجیدی خاطرنشان 
کرد: اینکه فدراسیون فوتبال نگاه دوراندیشانه ای به آینده دارد 

موضوع بسیار مهمی است. 
در این جلسه ، کلیه جزئیات اردویی، مسابقات، پشتیبانی، 
بین المللی با حضــور آقای تاج مورد بررســی قرار گرفت و 
تأکیدات رئیس فدراسیون فوتبال به بخش های زیر مجموعه 
سبب دلگرمی برای من است. برنامه های تیم امید با همراهی 
مدیر تیم در روزهای آتی پیش خواهد رفت و همه با انگیزه باال 

در روند آماده سازی تیم شرکت خواهند داشت.

تیم امید گام به گام پیش می رود
حمید اســتیلی، مدیر تیم امید ایران نیز در این جلسه 

عنوان کرد: این نشست ،بسیار راهگشا و مهم بود.
از این جهت که همه حوزه های مرتبط با تیم ملی امید 
در جلسه حضور داشتند و به تأکید رئیس فدراسیون امور 
مختلف مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.وی ادامه داد:در 
این جلسه برنامه های مختلف مرتبط با تیم ملی امید تا 
زمان حضور در تایلند را مورد بررســی قرار دادیم.همه 

جزئیات مورد تحلیل قرار گرفت.
ریاست محترم فدراســیون فوتبال بر این موضوع تاکید 
داشــتند که نباید کار به دقیقه آخر کشیده شود و الزم 

است جلسات به صورت منظم برگزار شود.
استیلی افزود:به عنوان مدیر تیم امید،از همراهی ارکان 
فدراسیون در صف و ســتاد تشکر می کنم.ما گام به گام 
پیش می رویم و طبق برنامه تدوین شــده روند حرکتی 

مان را طی خواهیم کرد.

پس از جلسه با مسئوالن فدراسیون فوتبال

مجیدی برای تیم ملی امید سفارش حریف خارجی داد ورزش: با وجــود اینکه به جز ســه تیم، تکلیف ســایر 
نیمکت  های لیگ برتر مشــخص شــده ولــی همچنان 
ستاره هایی هســتند که تیم فصل بعدشــان را مشخص 
نکردند. به عنــوان مثال تراکتور و اســتقالل به ترتیب با 
دنیزلی و استراماچونی تمرینات شان را استارت زدند ولی 
ستاره هایی مانند اشکان دژاگه، آنتونی استوکس، فرشید 
باقری، علی کریمی و پژمان منتظری در تمرین تیم شان 
حضور نیافتند. در بین بیست بازیکن برتر فصل قبل تکلیف 
13 بازیکن مشخص شــد و 7 بازیکن هم هنوز تیم فصل 

بعدشان را  انتخاب نکردند.

ماندنی ها
احمد نوراللهی با پرسپولیس قرارداد دارد. امین قاسمی نژاد 
برای سه فصل دیگر با پدیده تمدید کرد. محمد قاسمی نژاد 
از پدیده راهی فوالد خوزستان شد. شجاع خلیل زاده و کمال 
کامیابی نیا با پرسپولیس تمدید کردند. گولسیانی به سپاهان 
پیوست. اسماعیلی فر به ذوب آهن برگشت. سیدجالل با 
پرسپولیس قرارداد دارد. وریا غفوری با استقالل تمدید کرد، 
فرشید اسماعیلی با این تیم ادامه می دهد و مسعود ریگی با 
جدایی از پدیده، به استقالل پیوست. محمد کریمی فصل بعد 
را هم در سپاهان ادامه می دهد. محمد آبشک به فوالد رفت. 

ستاره های بالتکلیف
در تبریز خبری از اشکان دژاگه و آنتونی استوکس نیست و با 
وجود حضور دنیزلی، این دو ستاره در تمرینات تراکتورسازی 
حضور نیافته اند. شــرایط در استقالل هم همینطور است 
و فرشــید باقری، پژمان منتظری و علی کریمی هنوز در 
تمرینات استراماچونی حاضر نشدند. سپاهانی ها همچنان 
نگران کی روش استنلی هســتند و امیر قلعه نویی هم در 
مصاحبه ای اعالم کرد که کی روش باید زودتر تمدید کند تا از 
لحاظ بدنی در طول فصل از سایر بازیکن ها عقب نباشد. رضا 

اسدی بهترین گلزن و صدرنشین نمرات فصل قبل سایپا هم 
هنوز تکلیفش را با این تیم مشخص نکرده است. 

ملی پوش بدون تیم
در آخرین لیست تیم ملی که ویلموتس داد هم هنوز تکلیف 

چند ملی پوش مشخص نشده است.
در بین دروازه بان های ملی پوش تکلیف دو نفر مشخص شده 
و دو دروازه بان هم بالتکلیف هستند. نیازمند با سپاهان ادامه 
می دهد و رشید مظاهری به تراکتورسازی پیوسته است. هر 
روز صحبت از لژیونر شدن بیرانوند است و تکلیف تیم فصل 

آینده امیر عابدزاده هم مشخص نشده است.
ویلموتس برای خط دفاع مرتضــی پورعلی گنجی، پژمان 
منتظری، روزبه چشــمی، وریا غفوری، احسان حاج صفی، 
مجید حسینی، حســین کنعانی زادگان، میالد محمدی، 
صادق محرمی، رامین رضاییان را به تیم ملی دعوت کرده بود. 
غفوری با استقالل و حاج صفی با تراکتورسازی ادامه می دهند. 
شایعه بازگشت رضاییان به پرسپولیس شنیده می شود و 
تکلیف تیم فصل آینده هیچ کدام از مدافعان دیگر تیم ملی 
مشخص نشده اســت.در خط هافبک هم شجاعی احتماال 
با تراکتورســازی ادامه می دهد و امید ابراهیمی در حاشیه 
خلیج فارس می ماند. نوراللهی هم در پرســپولیس است و 
فقط حضور سعید عزت اللهی در تیم فصل بعد قطعی نیست.

مهاجمان سر به راه
در بین مهاجم ها به جز مهدی ترابی که برای فصل بعد هم 
با پرسپولیس به توافق رسید و الهیار صیادمنش با حضور در 
فنرباغچه، تکلیف سایر ملی پوشان مشخص نیست. زمزمه 
بازگشت طارمی و امیری به پرسپولیس شنیده می شود، 
همینطور حضور علیرضا جهانبخش در فاینورد و پیوستن 
سردار آزمون و کریم انصاری فرد به تیمی بهتر هم مطرح 

شده است.

ورزش: قهرمان جودوجهان و یکی از امیدهای کاروان ورزشی 
ایران در المپیک 2020، گفت: با برنامه های مربی شخصی ام 
و تمریناتی که تحت نظر او انجام می دهم آماده می شــوم و 
مسئوالن فدراسیون نیز در جریان این مسئله هستند. »سعید 
موالیی« جودوکار مطرح کشورمان که پس از کسب مدال طال در 
رقابت های جایزه بزرگ چین راهی آلمان شده بود تا مبارزاتش 
در بوندسلیگا را ادامه دهد اظهار داشت: حدود پنج روز قبل از 
آلمان بازگشتم و پس از استراحت کوتاهی که داشتم تمریناتم 

را پیگیری می کنم.
وی افزود: رقابت های جایزه بزرگ کرواسی را پیش رو داریم و 

باید برای حضوری موفق در این رویداد آماده شوم.

تمرین با مربی شخصی
قهرمان سال 201۸ جهان در خصوص نحوه پیگیری تمریناتش، 
توضیح داد: تمریناتم با برنامه های اختصاصی و تحت نظر مربی 
شخصی ام )محمد منصوری( پیگیری می شود و او تمرینات 
بدنســازی و جودو من  را تحت نظر دارد. وی ادامه داد: رئیس 
فدراسیون جودو و مدیرتیم های ملی نیز از این موضوع مطلع 

هستند و شرایط خوبی دارم تا به این روند مثبت تداوم بخشم.
موالیی در پاسخ به این پرسش که کار کردن با مربی شخصی 
موجب ایجاد تداخل با تمرینات او در تیم ملی نمی شود، گفت: 
مجید زارعیان سرمربی تیم ملی نیز مربی خوبی است و تالش 
زیادی برای موفقیت انجام می دهد و من در تمرینات تیم ملی 
نیز بدون هیچ مشکلی شرکت می کنم. حتی برخی مواقع در 
تمرینات تیم جوانان نیز حضور می یابم. بهترین جودوکار وزن 
منهای ۸1 کیلوگرم در سال گذشته میالدی، توضیح داد: دو 
سال با همین برنامه ها و تمرینات مربی خودم به بهترین نتایج 

رسیده ام و می خواهم همین شرایط را تا المپیک داشته باشم.

فرار از حاشیه ها
وی با تأکید براینکه به حواشی هیچ گونه توجهی ندارد، ادامه داد: 
کاری به مشکالت و حواشی ندارم. تمرکزم به موفقیت معطوف 
است، چراکه برای رســیدن به اوج سال ها زحمت کشیده ام. 
موالیی گفت: حتی در جلسه ای که با »آرش میراسماعیلی« 
رئیس فدراسیون داشتم، وی اعالم کرد که می داند با برنامه های 
مربی خودم کار می کنم. او قول داد تا شــرایط برای حضورم 
در مســابقات و اردوهای مختلف بین المللی فراهم شود که 

خوشبختانه تاکنون عملی شده است.

درخواست از کمیته ملی المپیک
وی با قدردانی از حمایت های »سیدرضا صالحی امیری« رئیس 
کمیته ملی المپیک از او و تیم ملی جودو، گفت: امیدوارم این 
حمایت ها ادامه داشته باشد تا بتوانم همراه با سایر جودوکاران 
کشورم در المپیک 2020 حضور خوبی داشته باشم. از این مقام 
مسئول می خواهم تا شرایطی فراهم شود که بتوانم با مربی خودم 

در مسابقات گوناگون حضور یابم. موالیی گفت: سرمربی تیم ملی 
نیز برنامه های خوبی دارد و با او هماهنگ هستم و هیچ مشکلی 
هم وجود ندارد. مرحله دوم اردوی تیم ملی جودو بزرگساالن 
کشورمان از روز شنبه هفتم تیرماه به میزبانی مجموعه ورزشی 
انقالب آغاز خواهد شد. ملی پوشان دعوت شده به این مرحله از 

اردوها باید از روز جمعه در اردوها حضور پیدا کنند.
تیم ملی جودو کشــورمان تمرینات خود را بــرای حضور در 
مسابقات پیش رو پیگیری می کند که از مهم ترین این رویداد ها، 
مسابقات قهرمانی جهان است که شهریور ماه در کشور ژاپن 

برگزار خواهد شد.
با توجه به اینکه تیم ملی نوجوانــان و جوانان برای حضور در 
مسابقات قهرمانی آسیا)چین تایپه( در مجموعه ورزشی آزادی 
در حال تمرین هستند، با صالحدید مسئوالن فدراسیون این 
مرحله از اردوهای تیم ملی بزرگســاالن در مجموعه ورزشی 
انقالب پیگیری می شود تا تداخلی با برگزاری اردوهای تیم ملی 

نوجوانان و جوانان نداشته باشند.
هدایت تیم ملی بزرگســاالن برعهده مجید زارعیان اســت. 

خســرودلیر، زکریا مرادی 
و محســن زکریــا بــه 
عنوان مربیــان تیم ملی 
بزرگســاالن فعالیــت 

می کنند.

7 پدیده لیگ و 14 ملی پوش بالتکلیف هستند

ستاره های سرگردان
قهرمان جودوجهان انفرادی تمرین می کند

 موالیی در راه کیانوش! 

سینا حسینی: تیم ملی فوتسال جوانان افغانستان دیروز در 
میان استقبال پرشور هموطنانشــان وارد مشهد شدند و در 
مراسمی که به منظور تقدیر از آن ها برگزار شد شرکت کردند. 
این روزها فوتبال دوستان افغانستانی که در سال های اخیر با 
جنگ و تبعات ناشی از جنگ دســت و پنجه نرم می کردند، 
شــاهد یک موفقیت بزرگ در حوزه پر مخاطــب فوتبال و 
فوتسال هستند. تیم ملی جوانان فوتسال این کشور در آسیا 

شگفتی آفرینی کرد و نایب قهرمان قاره کهن شد.

در نقش میزبان
هرچند میزبانی این رقابت ها برعهــده ایران بود اما بازیکنان 
تیم ملی افغانســتان گویی در خانه بــازی می کردند. حضور 
عالقه مندان فوتبال دوســت افغانســتانی در محل برگزاری 
رقابت ها در شهر تبریز به قدری چشمگیر بود که رسانه های 
داخلی و خارجی از آن به عنوان یــک اتفاق ویژه یاد کردند و 
تأکید داشتند افغان ها بدون هیچ محدودیتی در کنار تیم ملی 
فوتسال زیر 20 سال این کشور بودند تا آن ها را به یک موفقیت 

بزرگ برسانند.

حمایت دیپلمات ها
حتی به واسطه روابط دیپلماتیک کشــور ایران و افغانستان 
هیئت بلندپایه از کابل بنا برهدایت رئیس جمهور برای تشویق 
و حمایت از تیم ملی فوتسال زیر 20 سال افغانستان در شهر 
تبریز حضور پیدا کرد که این اتفاق سهم عمده ای در خلق این 
موفقیت به دنبال داشــت. احمد هارون نجم پور، شارژدافیر 
و سرپرست ســفارت افغانســتان در تهران به همراه جمعی 
از دیپلمات های ارشــد این ســفارت و همچنین جابر انصار، 
سرکنسول افغانستان در شهر مشهد مقدس نیز در تبریز حضور 
داشتند تا بازیکنان زیر 20 سال فوتسال افغانستان را در ثبت 

یک رکورد تاریخی برای نخستین بار همراهی کنند.

استقبال پرشور
با اتمام رقابت ها و مسجل شدن نایب قهرمانی تیم ملی فوتسال زیر 20 
سال افغانستان در این مسابقات به دعوت مسئوالن اجرایی خراسان 
رضوی، این تیم پیش از عزیمت به افغانستان به مشهد سفر کرد تا 
در مراسمی از بازیکنان این تیم تقدیر شود. فوتسالیست های جوان 
افغانستان که می توانند در آینده حرف های زیادی برای گفتن داشته 
باشند، در فرودگاه شهید هاشــمی نژاد شهر مشهد مورد استقبال 
هموطنان مقیم خود در مشهد قرار گرفتند و دوشنبه شب در مراسمی 
در فرهنگسرای نصرت مورد تجلیل قرار گرفتند تا خاطره ای شیرین از 

نخستین نایب قهرمانی خود در قاره کهن به ثبت برسانند.

ستاره های رشد یافته در ایران
جوانان افغان ظرفیت این را دارند که در رشــته فوتســال 
جزو تیم های صاحب نام شوند.جالب اینکه اکثر این تیم را 
بازیکنانی تشکیل می دهند که در ایران پرورش یافته اند و 

حتی در باشگاه های کشورمان بازی می کنند. 
1-عبدالرزاق ممرک- مربی تیم ملی فوتسال کسی است که 
خود فوتسال را در دوران مهاجرت در ایران و منطقه شهرری 
تهران شروع کرده است. تیم انتظام شهرری نخستین تیمی 

است که وی در آن بازی کرده است.
او دومین مربی تیم ملی فوتســال افغانســتان بعد از استاد 

ظاهر است که در سال 1392 به عنوان ســرمربی تیم ملی 
انتخاب شد. 

2-سید مهدی هاشــمی- متولد 1375 در مشهد است.در 
دوازده سالگی در مســابقات محالت مشهد فوتسال را با تیم 
مشهد الرضا آغاز کرد. رفته رفته پیشرفت کرد و در تیم های 

لیگ خراسان و مشهد بازی کرد. 
3-محمد علی مددی- بازیکن جوان 21 ســاله افغانستانی 
که در قم نجاری می کرد. فوتســال را در ســال ۸2 در تیم 
انصارالمهدی مهاجرین شــروع کرد. ولی به طور حرفه ای در 

سال ۸۸ در تیم آرش مشغول به بازی شد.
4-محمد رضا کریمی- سال 75 در مشهد به دنیا آمد .دیپلم 
انســانی از ایران گرفته است .کمیل نخســتین تیم فوتسال 

اوست. 
در مسابقات استانی مهاجرین در کنار سید مهدی هاشمی به 

تیم ملی دعوت شد.
5-محســن رضایی- 21 ساله اســت و در قم به دنیا آمده و 
فوتسالش را در تیم نوین قم شروع کرد. روزگار باعث شد که 

در سال ۸۸ به همراه خانواده به کابل برود. 
6-حسین خادمی- متولد سال 1373 در منطقه رباط کریم 
تهران است. در تیم فوتسال 206 قم بازی کرده ودر سال ۸۸ 
به افغانستان برگشت. در ابتدا فوتبال بازی می کرده و درتیم 

ملی زیر16 سال حضور پیدا کرده است. 
7-علی فیاضی-  فوتسال را در تیم های 206 وشهباز قم تجربه 
کرده ولی با این سن و سال کم تجربه باالیی در فوتسال دارد. 
وی یکی از آینده دارهای فوتســال افغانســتان است که در 
صورت حمایت می تواند مانند بسیاری دیگر برای افغانستان 

افتخارآفرینی کند.
دیگر بازیکنان تیم عبارتند از: شعیب اکبری، شهروز احمدی، 
علیرضا قربانی، مهدی نوری، وحید صمیمی، اکبر کاظمی، 

هادی ترکمنی، فضل اهلل صفایی وعلی امینی.

 پیغام گل محمدی برای مشهدی ها 

برای کسب افتخار
پا پس نمی کشیم!

ســینا حســینی: اعضای کادر مدیریتی و فنی باشگاه 
شهرخودرو مشــهد صبح روز دوشــنبه با حضور در صحن 
علنی شورای اسالمی شهر مشــهد میهمان اعضای شورای 
شهر و شهردار مشهد بودند. در این نشست فرهاد حمیداوی، 
جواد وطن خواه، یحیی گل محمدی، مجتبی سرآســیایی، 
سید مهدی رحمتی، رضا ناصحی، امین قاسمی نژاد، حسین 

مرادمند و اکبر صادقی حضور داشتند که در جلسه عمومی 
مالک و سرمربی باشگاه نقطه نظرات خود را بیان کردند و در 
پایان رئیس شورای اسالمی شهر مشــهد از آمادگی کامل 
مدیریت شــهری برای حمایت از نماینده شــهر مشهد در 
مســابقات پیش رو خبر داد و تأکید کرد: شهر خودرو حاال 

به عنوان پیشانی ورزش خراسان رضوی شناخته می شود.

حمیداوی: روز اول می ترسیدم تنها بمانم!
در ابتدای این نشست، مالک باشــگاه شهر خودرو خراسان 
گفت: روزی که به مشــهد آمدم از مشهد می ترسیدم و فکر 
می کردم اینجا خیلی تنها باشــم، اما رفتار برادرانه شورای 
شهر و مدیریت شهری در مشهد باعث شد تا احساس غربت 
نداشته  باشم.وی ادامه داد: گرچه ســاکن تهرانم اما اصالتاً 

آبادانی هستم. از سال 69 در فوتبال دستی بر آتش داشتم و 
امروز هم افتخار دارم در شهر امام رضا )ع( به مردم خدمت 
می کنم و قدمی در راستای شادی مردم مشهد برمی داریم. 
همین که یک تیم فوتبال از خراســان برای نخســتین بار 

آسیایی شده بزرگ ترین افتخار است.

گل محمدی: همدلی مشهدی ها بی نظیر بود
گل محمدی ضمن حضور در جلسه علنی شورای شهر مشهد 
اظهار کرد: ســال قبل تیم فوتبال شــهرخودرو خراسان به 
بن بست رسیده بود و با مشکالت ریز و درشتی روبه  رو بودیم، 
اما حمایت های مشهدی ها در آن زمان، مشکالت تیم را حل 
کرد و نقطه عطفی برای باشگاه ایجاد نمود تا راه را ادامه دهیم 

و در نهایت به سهمیه آسیایی دست یابیم.

وی افزود: تاکنون در شهرهای مختلفی مربیگری کرده ام، ولی 
چنین اراده ای برای موفقیت تیمی از سوی مسئوالن آن شهر 
مشاهده نکرده ام. اتفاقات سال پیش گرچه سختی های خاص 
خود را داشت، اما با همدلی و وفاق شهری و استانی توانستیم 

از آن روزها فاصله بگیریم و به ساحل آرامش برسیم.
سرمربی شــهرخودرو خراســان گفت: بازیکنانم در فصل 
گذشته زحمت اصلی را کشیدند و فشــار زیادی را متحمل 
شدند. تمرینات پرفشار و مشکالت مالی در کنار نبود برخی 
از امکانات، شرایط سختی را رقم زد اما هیچ یک از بازیکنانم پا 
پس نکشیدند و با تالش فراوان به امید روزهای خوب و کسب 
نتیجه درخشان، مزد زحمات خود را گرفتند. نباید فراموش 
کنیم که چه فشــاری روی بازیکنانم بود و توقع هم از آن ها 

بشدت زیاد بود.

حسینی، دروازه بان آبی ها:

 خیال هواداران راحت
 قراردادم را امضا می کنم

ورزش: قرارداد سید حسین حســینی با باشگاه استقالل به 
پایان رسیده است و این موضوع با حاشیه های زیادی همراه 
شــد. پس از تنش های فراوانی که میان حســینی و معاون 
ورزشی استقالل به وجود آمد او با کامران منزوی عضو هیئت 

مدیره باشگاه به مذاکره پرداخت.
او پس از توافق اولیه با منزوی دیروز با امیر حســین فتحی 

دیدار کرد. گفته می شــود در این مالقات طرفین به توافقات 
رسیدند و قرار است بزودی قرارداد رسمی منعقد شد.او هفته 
گذشته برای امضای قرارداد جدید به مدت دو سال با باشگاه 

استقالل به توافق رسیده بود.
با جدایی سید مهدی رحمتی در لیگ نوزدهم سید حسین 

حسینی شماره یک استقالل را خواهد پوشید. 
دروازه بان تیم استقالل پس از جلسه با مدیرعامل این باشگاه 
گفت: خیال هواداران اســتقالل راحت باشد و قرارداد من را 

امضا شده بدانند. 
مذاکرات نســبتاً طوالنی ســید حسین حســینی و باشگاه 
استقالل سرانجام به نتیجه رسید و این قرارداد بزودی برای 

مدت دو فصل تمدید می شود.
سید حسین حسینی پس از مالقات با مدیرعامل باشگاه در 

این رابطه اظهار داشت: قرارداد هنوز امضا نشده و جلسه خیلی 
خوبی با آقای فتحی داشــتیم. این قرارداد آماده شده و آن را 

امضا می کنیم.
وی افزود: در این رابطه یک مشــکل خیلی کوچک بود که با 
کمک آقایان فتحی و منزوی حل شد و من از این دو نفر تشکر 

می کنم که همانند پدر مشکالت ما را حل می کنند.
سنگربان آبی پوشان گفت: آقای فتحی هم اعالم کردند که 
دوست دارند من در استقالل بمانم و من هم اعالم می کنم 
که همه هدفم همین اســت که فوتبالم را در این تیم ادامه 

دهم.
حسینی در خصوص شرط و شــروط احتمالی برای تمدید 
قرارداد تاکید کرد: همان طور که قبــاًل هم اعالم کرده بودم 

هیچ شرط خاصی ندارم.

وی در خصــوص دریافــت 
مطالباتش از باشگاه اســتقالل تصریح کرد: هیچ زمانی برای 
این منظور تعریف نشده است. من می دانم شرایط مالی باشگاه 
مناسب نیســت و آقای فتحی هم در صدد هستند تا مشکل 
مالی را برطرف کنند. مطمئنم به محض اینکه مشکالت مالی 

برطرف شود مطالبات مرا هم خواهند داد.
حسینی در خصوص مباحث مطرح شــده بین او و مدیران 
باشــگاه گفت: یک بار شفاف ســازی شــد و دیدید که چه 
حاشیه هایی درست شد. اگر خیلی از بحث ها درون خانواده 

بماند و حل شود بهتر است.
دروازه بان اســتقالل در خاتمــه تاکید کرد: قــرارداد مرا با 
اســتقالل تمدید شــده بدانید و خیال هواداران از این بابت 

راحت باشد.

امیرمحمد سلطان پور: تا اینجای تابستان بیش از 20 ترانسفر 
با رقم باالی 20 میلیون پوند به انجام رسیده که بیشتر آن ها مهر 
تأیید خورده و برخی فقط چند روز تا نهایی شدن فاصله دارد. ما در 
زیر به 10 ترانسفر برتر این فصل نگاهی انداخته و آن ها را بر طبق 
توانایی ها، سن و استیل بازیکنان، نیاز و شرایط باشگاه ها و البته 

قیمت پرداختی رتبه بندی کرده ایم:

10 - هرناندز / اتلتیکو به بایرن مونیخ / 72 میلیون پوند
بایرن همیشه عادت دارد تا برای خریدهای خود عقالنی هزینه 
کند و پرداخت رقم 72 میلیون پوند برای یک مدافع چپ/مرکزی 
نشان می دهد که واقعاً به توانایی های لوکاس هرناندز ایمان دارند 
تا خط دفاع نه چندان مطمئن این روزهای خود را قدرت ببخشند.

9- متس هوملز / بایرن به دورتموند/ 27.5 میلیون پوند
خرید هوملز 30 ساله که بر خالف سیاست های باشگاه دورتموند 
برای خرید بازیکنان جوان و در حال پیشــرفت است، مقداری 
عجیب به نظر می رسید اما می توان آن را درک کرد. آن ها فصل 
گذشته جام قهرمانی بوندس لیگا را به خاطر اشتباهات بچه گانه 

در خط دفاعی از دست دادند.

8 - پاوارد / اشتوتگارت به بایرن/ 31.5 میلیون پوند
بعد از عملکردی خیره کننده در جام جهانی 201۸، پاوارد یکی از 
بازیکنان مورد عالقه باشگاه های بزرگ قرار گرفت. بایرن مدت ها 
قبل خرید او را قطعی کرده بود اما نباید فراموش کنیم این دفاع 
راست فرانسوی فصل بسیار سختی را در اشتوتگارت گذراند. فرم 
او به دلیل افت وحشتناک اشــتوتگارت افت کرده و باید در تیم 

جدیدش یعنی بایرن هرچه زودتر از زیر سایه خارج شود.

7 - مارکوس یورنته/ رئال به اتلتیکو/ 27 میلیون پوند
تاکنون جابه جایی های زیادی در پایتخت اسپانیا بین دو رقیب 

همیشگی یعنی رئال و اتلتیکو انجام گرفته و جدیدترین این انتقال 
مارکوس یورنته است که با وجود داشتن استعداد بسیار باال، به 
دلیل شلوغی بیش از حد ترکیب رئال به خاطر خریدهای جدید 
مجبور به ترک سانتیاگو برنابئو شد و می توان گفت امکان موفقیت 

او در اتلتیکو بسیار باالست.

6-ادن هازارد / چلسی به رئال / 90 میلیون پوند
ســرانجام بعد از مدت ها کش و قوس، ستاره بلژیکی موفق شد 
ترانسفر رؤیایی خود به پایتخت اسپانیا را نهایی کند. ادن هازارد 
که یکی از بهترین بازیکنان لیگ برتر انگلیس محسوب می شد 

مدت ها بود که از عالقه خود برای پیوســتن به رئال گفته بود و 
90 میلیون پوند کافی بود که چلسی با وجود محرومیت از خرید 

بازیکن راضی شود که وینگر فوق العاده خود را به فروش برساند.

5- فرالند مندی / لیون به رئال مادرید/ 43.2 میلیون پوند
خرید یک مدافع چپ جوان و آینده دار بــرای رئال حیاتی به نظر 
می رسید. مقامات رئال هم دست روی دست نگذاشته و یکی از بهترین 
استعدادها در این پست در فوتبال اروپا را به تیم خود اضافه کردند که با 
وجود توانایی های بیشتر هجومی نسبت به دفاعی اش از توازن خوبی در 

همه امور مربوط به یک بازیکن در این پست برخوردار است.

4- دمیربای / هوفنهایم به لورکوزن/ 28.8 میلیون پوند
جای تعجب است که بازیکنی در حد و اندازه های دمیربای این قدر 
دیر از هافنهایم جدا شد. اما سرانجام در این تابستان انتقال این 
بازیکن بازی ساز تراز اول قطعی شد تا لورکوزن در سبک خاص 

حمالت خود از بازیکنی با کیفیت او بهره ببرد.

3 - ادر میلیتائو / پورتو به رئال مادرید / 45 میلیون پوند
رئال در پست دفاع مرکزی نیز به یک خون جدید نیاز داشت. فشار 
زیادی بر روی سرخیو راموس است که او نیز البته سن و سال کمی 
ندارد. به همین دلیل رئال یکی از بهترین اســتعدادهای جوان 
در دفاع مرکزی یعنی ادر میلیتائو را از پورتو خریداری کرد تا به 

بازگشت آن ها به سطح اول اروپا کمک کند.

2- لوکا یوویچ / آینتراخت به رئال مادرید / 54 میلیون پوند
با وجود اینکه کریم بنزما در نوک حمله رئال فصل خوبی را پشت 
سر گذاشت اما یک پشتیبان جوان و در عین حال تراز اول برای 
رئال نیاز بود. آن ها یک گزینه بســیار خوب را از تیم آینتراخت 
فرانکفورت پیدا کردند. لوکا یوویچ توانایی هــای باالی خود را  
برای تحمل فشار در میدان های بزرگ پیش از این نشان داده و 

خونسردی فوق العاده در جلو دروازه حریفان دارد.

1 - دی یونگ / آژاکس به بارسلونا / 67.5 میلیون پوند
این استعداد درخشان فوتبال هلند درنخستین فصل حضور 
خود در سطح اول فوتبال اروپا همه چشم ها را به خود خیره 
کرد. نمایش های بی نظیر او در لیگ قهرمانان از جمله عملکرد 
استادانه مقابل رئال مادرید نشان داد که برای بازی در تیمی 
مثل بارسلونا ساخته شده و مســئوالن کاتاال نیز دست روی 
دســت نگذاشــته تا این هافبک دفاعی تراز اول بــا توانایی 

فوق العاده در پاس دهی را جذب کنند.

حساب توئیتر باشگاه بارسلونا به مناسبت تولد بزرگ ترین 
بازیکن تاریخ خود در چندین توئیت به آن واکنش نشان 
داد. در توئیت ابتدایی تولد 32 ســالگی لیونل مســی، 
باشگاه بارسلونا با انتشــار کلیپی از بهترین لحظات این 
فوق ستاره آرژانتینی در لباس آبی و اناری، نوشته شده که 
»ما تماشا کردیم که رشد کردی و اکنون اسمت را به عنوان 
بزرگ ترین بازیکن صدا می زنیم«. این نوشــته اشاره به 
حضور مسی از ابتدای فوتبالش در این باشگاه دارد و البته 
نگاهی نیز به نظریه بزرگ ترین بازیکن تاریخ بودن او دارد.

راننده مطرح بریتانیایی که یک بار دیگر در دور تازه رقابت های 
فرمول یک به عنوان اول دست یافت، در استوری اینستاگرام خود 
به آن واکنش نشان داد. لوئیز همیلتون که در هفت دور گذشته 
رقابت های این فصل فرمول یک فقــط در یک دور رتبه اول را 
کسب نکرده، در هشتمین دور مسابقات که در فرانسه برگزار شد 
نیز با اختالفی بسیار خوب نسبت به رتبه دوم یعنی والتری بوتاس 
راننده مرسدس به قهرمانی دست یافت. همیلتون عکسی از خود 
در حال باال انداختن جام قهرمانی فرانسه در استوری اش منتشر 

کرده که نیازی به توضیح اضافه ای ندارد!

لوئیز همیلتونبارسلونا
مهاجم سابق تیم ملی انگلیس و آقای گل جام جهانی 1990 که 
مدت هاست خود را به یکی از چهره های رسانه ای قدرتمند 
در فوتبال جهان تبدیل کرده، در حســاب توییتر خود به 
پایان همکاری رافائل بنیتز با باشگاه نیوکاسل واکنش نشان 
می دهد. گری لینه کر در توییت خود، به توافق نرسیدن بنیتز 
با نیوکاسل برای امضای قرارداد جدید و جدا شدن از جمع زاغ 
ها را بدترین خبر ممکن برای طرفداران نیوکاسل لقب می دهد. 
الزم به ذکر است که بنیتز با وجود اینکه به عنوان خاصی با تیم 
نیوکاسل دست نیافت اما این تیم پرطرفدار را با وجود بودجه 

کم به ثبات بسیار خوبی در لیگ برتر رساند.

تنیسور اسطوره ای جهان بعد از کسب یک جام دیگر و 
اضافه کردن آن به کلکسیون افتخاراتش، در اینستاگرام 
خود به آن واکنش نشان داد. راجر فدرر بعد از قهرمانی 
در تنیس آزاد آلمان که برای دهمین بار بدســت آمد 
که هیچ گاه در تاریخ برای یک تنیســور در رقابت های 
تنیس آزاد هاله آلمان سابقه نداشته، با انتشار عکسی 
از خود در کنار جام قهرمانی مسابقات، با جمله »دوباره 
احساس 10 سالگی می کنم« کنایه ای به قهرمانی شماره 

10 خود دارد.

راجر فدررگری لینه ِکر

استقبال از تیم ملی فوتسال جوانان افغانستان در مشهد که در آسیا درخشیدند

نایب قهرمانی در خانه دوم

ضد  حمله

مطهری در شهر خودرو
ورزش: با درخواست یحیی گل محمدی و پس از مذاکراتی که میان 
مدیریت باشگاه شهرخودرو خراسان و حمید مطهری صورت گرفت، 
در نهایت این مربی باســابقه فوتبال ایران، با عقد قراردادی یکساله به 
عضویت تیم شهرخودرو خراســان درآمد.مطهری که این فصل یکی 
از دســتیاران گل محمدی خواهدبود، پیش از این در تیم های سایپا، 
پیکان، صبای قم، نساجی، راه آهن و ... مربیگری کرده است و در دوران 

بازی، در پرسپولیس تهران توپ زده است.

کولیبالی شاگرد نکونام شد
ورزش: تیم فوتبال فوالد خوزســتان موســی کولیبالی را به خدمت 
گرفت. این مدافع اهل مالی فصل گذشته در نفت مسجد سلیمان و قبل 
از آن در تیم های استقالل خوزستان و سپاهان اصفهان توپ زده است.

با این حساب تیم فوتبال فوالد خوزستان یک سهمیه لیگ برتری دیگر 
برای یارگیری دارد و به احتمال زیاد یک بازیساز با نظر جواد نکونام به 

این تیم خواهد پیوست.

وریا غفوری با بازوبند
به استقالل برگشت

ورزش: مدافع راست استقالل در شرایطی از دیروز تمرینش را با آبی ها 
استارت زد که احتماالً برای فصل جدید شرایط متفاوتی را تجربه می 
کند. فصل قبل مهدی رحمتی، خســرو حیدری و پژمان منتظری به 
ترتیب کاپیتان اول تا سوم استقالل بودند که برای فصل بعد در این تیم 
حضور ندارند،با این شــرایط وریا غفوری در سال چهارم حضورش در 
استقالل کاپیتان این تیم خواهد بود و وظیفه مهمی را در لیگ نوزدهم 

روی شانه های خود خواهد دید.

شرط استقالل برای جذب ملی پوش یحیی
ورزش: پس از پیوســتن مســعود ریگی از پدیده به استقالل، حاال 
آبی های پایتخت در نظر دارند تا با دیگــر مدافع این تیم یعنی محمد 
آقاجانپور قرارداد امضا کنند. تنها مانع امضای این قرارداد با ملی پوش 
امید پدیده، قرارداد یکســاله او با مشهدی هاست که باشگاه استقالل 
به این مدافع اعالم کرده اســت که رضایتنامــه اش را از پدیده بگیرد. 
آقاجانپور هم قرار است امروز جلسه ای را  با مدیران پدیده برگزار کند 

و مذاکراتی را در این خصوص داشته باشد.

الکساندر نوری در حوالی پرسپولیس
ورزش: در حالی که مســئوالن باشــگاه پرســپولیس برای انتخاب 
جایگزین برانکو ایوانکوویچ به ترکیه رفته اند اما هنوز به صورت قطعی 
مشخص نیســت که از بین گزینه های این باشــگاه چه کسی هدایت 
سرخ پوشان پایتخت را بر عهده خواهد گرفت.به نظر می رسد الکساندر 
نوری مربــی ایرانی - آلمانی یکــی از گزینه های نزدیک به باشــگاه 
پرسپولیس است و در حال حاضر او شــانس بیشتری نسبت به سایر 
نامزدها برای جانشینی برانکو ایوانکوویچ دارد اما قرار است پس از دو 
روز مذاکرات در نهایت تا روز چهارشــنبه سرمربی جدید پرسپولیس 

مشخص و معرفی شود.

میالد محمدی در رادار »سلتیک«
ورزش: میالد محمدی ســال گذشــته مورد توجه باشگاه سلتیک 
اسکاتلند قرار گرفته بود اما به دلیل عدم موافقت باشگاه اخمت گروژنی 
روسیه، این بازیکن نتوانست به اســکاتلند برود.روزنامه »اسکاتیش 
سان« مدعی شــده اســت محمدی یک بار دیگر مورد توجه باشگاه 

سلتیک قرار گرفته است.
 این روزنامه نوشــت: »ســال گذشــته بعد از آنکه تیرنی در سلتیک 
ماندنی شد، این باشگاه نتوانست محمدی را به خدمت بگیرد. اما آن ها 
می توانند جذب این بازیکن 25 ســاله را که دیگر قراردادی با باشگاه 

روسی ندارد دنبال کنند.«

نقطه ضعفی که هنوز ترمیم نشده است
استقالل بدون مهاجم گلزن

ورزش: تیم فوتبال اســتقالل تهران فصل گذشته با ایستادن در رده 
ســوم جدول به کار خود پایان داد و با 13 گل خورده نه تنها بهترین 
خط دفاعی را به خود اختصــاص داد، بلکه رکورد کمترین گل خورده 
در یک فصل را هم در همه ادوار لیگ برتر به نام خود ثبت کرد.آبی ها 
که در خط دفاعی عملکردی تحسین برانگیز داشتند، در فاز تهاجمی 
عملکرد خوبی داشتند و با 40 گل زده بعد از سپاهان و تراکتورسازی 
ســومین خط حمله برتر را داشــتند. اما با این وجود در تیم استقالل 
غیبت یک مهاجم شاخص و چارچوب شــناس کاماًل مشهود بود. به 
گونه ای که بهترین گلزن فصل این تیم یعنــی مرتضی تبریزی فقط 
5 گل زده بود.استقاللی ها نســبت به فصل گذشته سه مهاجم به اسم 
صیادمنش، منشا و ایسما را از دست دادند و هنوز هیچ مهاجم جدیدی 
به خدمت نگرفته اند تا این نقطه ضعف نســبت به فصل گذشته هنوز 

مرتفع نشده باشد.

المپیاکوس هم خواهان بیرانوند شد
ورزش: علیرضا بیرانوند که بعد از جام جهانی روسیه بیشتر مورد توجه 
تیم های خارجی قرار گرفته است، امسال هم پیشنهاداتی از کشورهای 
دیگر از جمله اســپانیا، ژاپن و بلژیک دارد.این دروازه بان ملی پوش 
ایران که همچنان با پرســپولیس قرارداد دارد، از کشــور یونان و تیم 
المپیاکوس هم پیشــنهادی را دریافت کرده است؛ هرچند که در این 
وضعیت مشخص نیست باشگاه پرسپولیس با جدایی او موافقت کند 
یا خیر.قرارداد بیرانوند با پرسپولیس تا سال 1400 است ولی بندی در 
این قرارداد وجود دارد که با پرداخــت مبلغی معین می تواند از جمع 

سرخپوشان جدا شود.

 بادامکی و مربی گلرهای پدیده 
دستیاران مهاجری

ورزش: مربی ســابق تیم  فوتبال پدیده در کادر فنی نساجی به رضا 
مهاجری کمک خواهد کرد. محمــد علی قنبری مدیرعامل و نماینده 
تام االختیار باشگاه نســاجی در گفت و گو با فارس در خصوص اینکه 
آیا مهاجری تکلیف دســتیاران خود را مشــخص کرده است یا خیر 
گفت:هنوز چیزی مشخص نشده اما تا آنجایی که مهاجری به صورت 
شفاهی با من صحبت کرده حسن بادامکی و یک مربی گلرهای ارمنی 
را به عنوان کمک به قائمشهر خواهد آورد. البته ما تصمیم داریم یکی 2 

کمک هم از مازندران در کادر فنی نساجی داشته باشیم .

منهای فوتبال

هندبال ساحلی ایران جهانی شد
ورزش: تیم هندبال ســاحلی ایران، در دیدار رده بندی رقابت های 
قهرمانی آسیا که به میزبانی چین برگزار می شود، برابر ویتنام به برتری 
2 بر یک دست یافت و عنوان سومی را بدست آورد.با این اوصاف تیم 
کشورمان، مجوز حضور در رقابت های جهانی 2020 ایتالیا را بدست 
آورد.هفتمین دوره از رقابت های هندبال ســاحلی قهرمانی آسیا و 

انتخابی جهان از 25 خرداد به میزبانی چین آغاز شده است.

سرپرست تیم ملی والیبال:
آمریکایی ها گفتند پاسپورت  بیاورید

ورزش: سرپرست تیم ملی والیبال گفت: با توجه به اینکه تیم های 
باالی جدولی در هفته آخر با هم بازی دارند و امتیاز از دست می دهند، 

صعود ما تقریباً قطعی است.
امیر خوش خبر، سرپرست تیم ملی والیبال گفت: از سفارت آمریکا به 
ما پیام دادند بعد از بازگشت از بلغارستان یک نفر پاسپورت های کل 
تیم را به دوبی ببرد تا ویزاها را داخل پاسپورت ها بزنند. فعاًل که گفتند 
26 پاسپورت به سفارت بیاورید که به اندازه درخواست های ماست. 

امیدوارم که همه اعضای تیم بتوانند ویزای خود را دریافت کنند.

سرمربی تیم ملی وزنه برداری:
 مصدومیت مرادی جدی نیست

ورزش: محمدحسین برخواه، سرمربی تیم ملی وزنه برداری درباره 
مصدومیت اخیر ســهراب مرادی گفت: این اتفاق در ورزش حرفه 
ای طبیعی اســت و در تمرینات سنگین رخ می دهد. ما هم همیشه 
استرس داریم که آسیب دیدگی برای بچه ها رخ ندهد. مصدومیت 
ســهراب مرادی جدی نیســت و فکر می کنم از ابتدای هفته آینده 
تمرینات را شــروع می کند. فکر می کنیم که بتوانیم سهراب را در 
شرایط خوبی به مسابقات جهانی ببریم.وی در پاسخ به این پرسش 
که باال بردن وزنه 200 کیلوگرمی در این شرایط برای سهراب مرادی 
زیاد نبوده، عنوان کرد: خیر. این وزنه باال نبوده و این مصدومیت هم 
ممکن است برای هر کسی پیش بیاید. فقط ما نمی دانیم این خبر از 

کجا به بیرون درز کرد و درباره آن هم بزرگنمایی شد.

امیدهای شاهین طبع به نیکخواه بهرامی
ورزش: سرمربی تیم ملی بســکتبال گفت: صمد نیکخواه  بهرامی 
با اینکه مدت هاســت بازی نکرده، اما با به دست آوردن آمادگی اش 
می تواند فوق العاده برای تیم ملی مفید باشــد. مهران شاهین طبع 
گفت: صمد و امثال او اگر بتوانند به آمادگی مطلوب برسند، می توانند 
به ما کمک کنند. همه چیز در گرو این است که وضعیت آمادگی شان 
به نوعی باشد که شرایط بهتری پیدا کنند. در آن صورت می توانند 
فوق العاده مفید باشند. به هر حال به تدریج تعدادی از بازیکنان باید 

از فهرست تیم ملی کنار بروند.

1۶ تیرماه؛ زمان انتخابات فدراسیون وزنه برداری
ورزش: با اعالم مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها انتخابات 

فدراسیون وزنه برداری 16 تیرماه برگزار می شود.
علی مرادی، حسین رضازاده، محمدرضا آخوندی، سجاد انوشیروانی، 
عبدالکریم پورکیان، نصرت اهلل عابدینی، شــهرام عظیمی، فرشاد 
غزالیان، و کوروش باقری نامزدهای ریاست فدراسیون وزنه برداری 
هستند.آن طور که از گوشه و کنار خبر می رسد رقابت تنگاتنگی بین 

نامزدها شکل گرفته و شاهد انتخابات نزدیکی خواهیم بود.

ماجرای اشتباه عجیب سایت فدراسیون 
جهانی والیبال

ورزش: شنبه شب بود که بعد از شکســت دادن استرالیا با نتیجه 3 
بر صفر سایت فدراســیون جهانی والیبال در خبری از قطعی شدن 
صعود ایران خبر داد. این اتفاق برخالف انتظار همگان بود، اما حتی 
کارشناسان این رشــته هم تصور کردند فدراسیون جهانی دالیلی 
برای اعالم این خبر دارد و محاســباتی با توجه بــه بازی های باقی 
مانده انجام داده که نشان از صعود قطعی ایران به مرحله نهایی دارد. 
حتی بازیکنان تیم ملی هم این پست فدراسیون جهانی را در صفحه 
اینســتاگرام خود قرار دادند و دیروز با تفکر قطعی بودن صعود وارد 
زمین شدند. اما ســایت FIVB خبر خود را اصالح کرد و از نزدیک 
بودن ایران به صعود خبــر داد. در واقع خبر قبلی که موضوع قطعی 
شدن صعود ایران را مطرح کرده بود، توسط فدراسیون جهانی اصالح 
شد!ایران یک پیروزی دیگر برای قطعی کردن صعود خود به مرحله 
نهایی و حضور در شیکاگو نیاز دارد. این در حالی است که شاگردان 
کوالکوویــچ باید هفته پنجم در بلغارســتان با 3 تیم صربســتان، 

بلغارستان و آمریکا روبه رو شوند.

 پایان کار شناگران ایران 
در مسابقات بین المللی کرواسی

ورزش: شیرجه و واترپلو، روز سوم و پایانی مسابقات open کشور کرواسی 
از سری رقابت های رسمی فدراسیون جهانی شنا )FINA( برای دومین 
مرحله کســب ورودی المپیک 2020 ژاپن و مسابقات قهرمانی جهان 
2019 کره جنوبی دیروز دوشنبه در شهر زاگرب پیگیری شد. در روز سوم 
این مسابقات بنیامین قره حسنلو و علیرضا یاوری در ماده 100 متر آزاد با 
حریفان خود به رقابت پرداختند و جواز حضور در فینال این ماده را کسب 
کردند.در فینال ماده 100 متر آزاد علیرضا یاوری با ثبت زمان 51 ثانیه و 
41 صدم ثانیه در مجموع هفتم شد و به کار خود پایان داد. بنیامین قره 
حسنلو نیز به صالحدید کادر فنی تیم از حضور در فینال انصراف داد. مهدی 
انصاری، بنیامین قره حسنلو و علیرضا یاوری سه شناگر اعزامی ایران در این 

رقابت ها بودند که به تهران بازگشتند.

مربی دوهای استقامت تیم ملی: 
»کیهانی« با اشتباه پزشکی دوپینگی شد

ورزش: »سجاد مرادی« مربی دوهای استقامت و نیمه استقامت تیم 
ملی دو ومیدانی ایران گفت: »حسین کیهانی« براثر اشتباه پزشکی 
دوپینگی شد و متاسفانه باید محرومیت طوالنی چهار سال را سپری 
کند. مرادی پس ازمثبت اعالم شــدن آزمایشات دوپینگ کیهانی 
دونده سه هزارمتر با مانع کشورمان و دارنده مدال قهرمانی بازی های 
آســیایی با بیان اینکه تمامی ورزشکاران و کســانی که با ورزش از 
نزدیک در ارتباط هستند می دانند دوپینگ جزئی از ورزش است، به 
ایرنا افزود: متاسفانه دراین بین کیهانی که نقشی دراستفاده از مواد 
ممنوعه نداشته و با اشتباه پزشک آزمایشات دوپینگش مثبت اعالم 

شد و باید تاوان این اشتباه را پس دهد.

نگاهی به بزرگ ترین جابه جایی ها در فوتبال اروپا

بهترین ترانسفرهای تابستان
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فرهنگ و هنر

خبر

رئيس مركز صبا خبر داد
فصل چهارم «شكرستان» تابستان امسال 

به شبكه نسيم مى آيد
تســنيم: محمدرحيم ليوانى، 
رئيس مركــز پويانمايى صبا با 
اشاره به آغاز پخش فصل چهارم 
«شكرســتان» گفــت: احتماالً 
اوايل مرداد كار به شــبكه نسيم 
مى رسد؛ در 13 قسمت نوروزى 

ســاعت 21 روى آنتن مى رفت. با نظر شبكه احتماالً «شكرستان» در 
كنداكتور شبانه قرار مى گيرد. اكنون 9 قسمت سريال آماده شده و يك 

13 قسمت ديگر به شبكه براى پخش واگذار خواهد شد. 
ليوانى در پاســخ به اين پرسش كه بخش كودك «بى بى سى» راه افتاده؛ 
تلويزيون در مقابله با جذابيت هاى پوشــالى و محتوا و مفاهيم دون شأن 
كودك ايرانى چه رويكردهايى را در برنامه سازى و پويانمايى حوزه كودك 
خواهد داشت، تأكيد كرد: تالش مذبوحانه «بى بى سى» و ديگر شبكه هاى 
ماهواره اى فارســى زبان هميشه مشخص بوده و هست. اين خطى كه در 

حوزه كودك دنبال مى كنند در ادامه همان پروژه نفوذ است. 
ليوانى در پاسخ به اين پرسش كه شبكه هاى ماهواره  اى فارسى زبان بخصوص 
«بى بى ســى» در خبرهايى اعالم مى كنند هنرمندان حوزه كودك ايرانى به 
بخش كودك آن ها مى پيوندند، تصريح كرد: در اين زمينه ســوابقى وجود 
دارد كه در سال هاى اخير برخى از هنرمندان ما بنا به داليلى غفلت كردند و 
در اشتباه محاسباتى كه داشتند جذب شبكه هاى معاند شدند. اكنون با چه 
روحيه اى برگشتند و حتى بارها درخواست كرده اند و مى خواهند دوباره در 
تلويزيوِن ايران كار كنند و خودشان هم گفتند فريب جذابيت هاى پوشالى 
را خوردند. آن ها (بى بى ســى) بحثشان دلســوزى براى هنرمندان نيست 
و مى خواهنــد روزنه اى براى ضربه زدن به پيكره نظام اســالمى پيدا كنند. 

هنرمندان ما  بايد با توجه به موارد مشابه، هوشيار باشند. 
وى اضافه كرد: فكر مى كنم تجربه هنرمندان ما زياد شــده و ديدند 
مقصود اصلى اين دشمن هاى رسانه اى چيست و دنبال ضربه زدن به 
نظام اسالمى  هستند. بعيد مى دانم هنرمندان ما دوباره فريب اين ها 
را بخورند. ما در اينجا تالشــمان رونق توليد در رســانه ملى، چه در 
حوزه نمايشــى و چه برنامه سازى كودك و نوجوان است و هر كسى 
بخواهد فعاليت كند، زمينه فعاليت كامًال فراهم اســت. بعيد مى دانم 
حربه شــان كارَگر شود؛ خوشبختانه در تابســتان هم با وجود توليد 
2480 دقيقه پويانمايى و 41 ســاعت كاِر كودك، مخاطبان به سراغ 

كاالهاى نامرغوب خارجى نخواهند رفت.

 فرهنگ و هنر/ فاطمه عامل نيك  در سال 
گذشته ســريال هاى شبكه نمايش خانگى با وجود 
توفيقاتى كه داشــتند، چه در حوزه محتوا و چه در 
سيستم توزيع و اقتصاد سينما نگرانى هايى را براى 
اهالى ســينما ايجاد و به هميــن خاطر منتقدان و 
كارشناسان اين حوزه ايرادهايى به اين رونق ظاهرى 
وارد كرده اند. اگر در گذشــته تهيه كنندگان نگران 
باال رفتن دستمزدهاى بازيگران در سينما به خاطر 
پرداخت هاى بى حساب و كتاب حوزه نمايش خانگى 
بودند، اين روزها از فروش نرفتن فيلم هايشــان در 
شــبكه نمايش خانگى مى گويند. حوزه اى كه براى 
ژانــر اجتماعى يا كودك و نوجــوان كه معموالً در 
سينما گيشه موفقى را تجربه نمى كنند، به عنوان 

مفرى براى بازگشت بودجه عمل مى كرد. 
چندى پيش محمدرضا عباسيان، مديرعامل سابق 
موسســه رســانه هاى تصويرى در گفت وگويى با 
ايرنا درباره وضعيت اين روزهاى آثار توليد شده در 
شــبكه نمايش خانگى عنوان كرد: سينماى ايران 
در يك ســال 100 فيلم توليد مى كند. از ميان اين 
فيلم ها فقط 10 درصد پيروز گيشــه هستند و 10 
درصد ديگر نيز زيانده نيستند. پس مى توان گفت 
80 درصد فيلم ها گيشــه خوبى نداشته اند و زيانده 
بودنــد كه اتفاقاً فيلم هايى با محتواى خوب و فاخر 
جزو همين 80 درصد هستند. قرار بود اين فيلم هاى 
ناموفق در گيشــه در سبد خريد مردم قرار بگيرد و 
مخاطبان براى ديدن فيلم هايى كه خوب بودند اما 
خوب فروش نرفتند، در شبكه خانگى هزينه كنند تا 

اين چرخه جريان داشته باشد.
وى توليد ســريال با اين حجم در شــبكه نمايش 
خانگى را يــك آفت جدى براى ســينماى ايران 
دانســت. بر همين اساس بر آن شــديم كه زواياى 
گوناگون اين نقد مطرح شــده را با تهيه كنندگان و 

كارگردانان سينما بررسى كنيم. 

  بايد به اصل رقابت احترام گذاشت
عبدى پــور،  احســان 
كارگردان و فيلم نامه نويس 
در مــورد ضربه اقتصادى 
وارد شــده به ســينماى 
در  تجربى  و  اجتماعــى 
خانگى  نمايش  شــبكه 

عنــوان مى كند: من به يك اصــل كلى در اقتصاد 
معتقــدم و آن هــم اصل رقابت اســت. رقابتى در 
بازار وجود دارد و با دادن احكام فرمايشــى به مردم 
نمى شــود آن ها را به اســتفاده از كاالى فرهنگى 
واداشــت. اقتصــاد دارد كار خــودش را مى كند و 
اصول خودش را دارد و يك علم اســت. در كجاى 
دنيا شنيده ايد كه جلو عده اى را بگيرند و بگويند كار 

نكنيد تا ما چاق شويم. اين حرف يعنى چه؟

كارگردان فيلم «پاپ» در پاسخ به اين نقد كه شكل 
توزيع در شــبكه نمايش خانگى نامناسب است و 
به طور معمول در صنعت سريال ســازى، سريال ها 
به روى دى وى دى عرضه نشــده و از شــبكه هاى 
تلويزيونى يا اينترنتى پخش مى شوند، مى گويد: من 
نظر تخصصى نمى توانم بدهم، اما در النگ شات به 
شما مى گويم ما نمى توانيم ديگران را محكوم كنيم 
و بگوييم چرا اين  كار را مى كنيد. آن ها هم دوست 
دارند كااليى را كه توليد كرده اند، بفروشند. اين حرف 
مثل اين مى ماند كه شما بخواهيد با كسى بجنگيد 
و به او بگوييد چون من هواپيما و تانك ندارم تو هم 
فقط بيا با كالش بجنگ! آن ها تانك دارند و دلشان 
مى خواهد شليك كنند و نمى توان وادارشان كرد كه 

از سالحشان استفاده نكنند.

 از تجربه ها درس بگيريم
حســينى،  پروين  امير 
تهيه كننــده فعــال در 
و شبكه  حوزه ســينما 
خانگــى درايــن بــاره 
آمار  بايــد  مى گويــد: 
دقيقــى در ايــن مورد 

وجود داشــته باشــد. نمى توان بدون تحقيق و 
پژوهش، به بحث بازار اين صنعت وارد شــد. هر 
بحثى در اين مورد بايد براساس پژوهش و آمار و 
ارقام باشد، اينكه من بگويم اين گونه فكر مى كنم، 
ممكن است درست نباشد. تهيه كننده «ساخت 

ايران 2» با اشاره به نقدهايى كه به اين حوزه وارد 
مى شود، مى گويد: اين حوزه يك كار جديد است 
و طبيعى است كه در مسير دچار اشكاالتى هم 
بشــود. اين اتفاق كه بخش خصوصى وارد حوزه 
توليد سريال شده است، مسئله جديدى در كشور 
ماست. هميشــه بودجه در اختيار سازمان هاى 
دولتى بوده و متولى اين امر تلويزيون بوده  است. 
به دليــل ورود بخش خصوصى بــه اين حوزه، 
اتفاقاتى در صنعت ســاخت و توليد آثار نمايش 
خانگى و سينما افتاده است؛ نمى توان گفت همه 
اين اتفاقات منفى بوده اند. بخشى از آنچه پيش 
آمده مثبت بوده و ايرادهايى نيز وجود داشــته 
است. وقتى اثر جذاب و سرگرم كننده در اختيار 
خانواده ها قرار مى گيرد، تأثيرات بســيارى حتى 
در حــوزه اجتماعى دارد، به طــور مثال در كم 
شــدن جرايم در اجتماع و باال بردن نشــاط در 
خانواده ها مؤثر اســت. بايد بــه اين نكات توجه 

كرد، اينكه يك سريالى دير مى آيد يا براى مدتى 
متوقف مى شود، اشكاالت فنى است كه مى توان 
با بررســى آن ها را رفع يا از آن ها تجربه كسب 
كرد و نگذاشت تكرار شوند، اما اينكه به طور كلى 
اين روند را زير ســؤال ببريم اصًال درست نيست 

و كمكى نمى كند.

 تهيه كنندگانى كه 
فرهنگ فروشى نمى كنند 

محســن علــى اكبرى، 
تهيه كننده ســينما در 
خصوص ضربــه خوردن 
به آثار ارزشــى با حجم 
باالى ســاخت سريال در 
حــوزه نمايــش خانگى 

مى گويد: كامالً با اين موضوع موافقم؛ به فروش آثار 
سينمايى در شبكه نمايش خانگى لطمه خورده است، 
اما نمى توان با ورود فناورى مخالفت كرد. نمى شود 
مقابل پيشرفت ايستاد. به هر حال فناورى مدام به روز 
مى شود. در چنين شرايطى رقابت سخت و پيچيده 
مى شــود. زمانى فروش آثار روى DVD بسيار باال 
بود و بخشى از ضررهاى ما تهيه كننده ها را همين 
DVD جبــران مى كرد؛ در حــال حاضر با آمدن 
VOD خريد DVD توسط مردم بسيار افت كرده 
است، به قدرى كه چند شركت  در اين زمينه از بين 
رفته و منحل شده اند و سه چهار شركت بيشتر باقى 

نمانده اند كه هنوز DVD فيلم ها را مى خرند.

على اكبرى با اشاره به شرايط سخت تهيه كنندگانى 
كه نمى خواهند به ساخت كمدى هاى نازل تن دهند، 
مى گويد: در حال حاضر شرايط تهيه كنندگان بسيار 
اســفبار است، به جز يك تعداد محدود كه كارهاى 
طنز سخيف مى سازند، ســاير آن ها شرايط خوبى 
ندارند و با مشكالت مالى دست به گريبان هستند، 
اما همچنان ايســتادگى مى كنند و تن به هر كارى 
نمى دهند. تهيه كنندگانى هستند كه فرهنگ فروشى 
نمى كنند و فرهنگ و تمدن كشور را به هر قيمتى 

به حراج نمى گذارند. 

  مانع زمين خوردن فيلم هاى سالم شويم
تهيه كننده سريال «مريم مقدس» در مورد راهكار 
مقابله با اين وضعيت مى گويد: صنعت سينما زمانى 
ورود ويدئــو را به بازار تجربه كرد و پس از آن هم 
ســى دى ها و بعد DVD به بازار آمد، اكنون هم 
فناورى VOD بــه بازار آمده اســت. در ابتداى 
ورود هــر يك از اين فناورى هــا نگرانى هايى بوده 
و ســينما دچار مشكالتى شده است، اما همان طور 
كه گفتم برخورد با ايــن موضوع ها اجتناب ناپذير 
است. ما نمى توانيم با پيشرفت مقابله كنيم. اينجا 
بايد دولت يا بخش هــاى فرهنگى كه بودجه ها را 
در اختيار دارند، وارد شــده و با خريد آثار از آن ها 
حمايت كرده و موجب ورودشــان به سبد خانوار 
شوند. مديران و افرادى كه بودجه هاى فرهنگى را 
در اختيار دارند بايد سياست هايى را براى تشويق 
تهيه كنندگان آثار عادى ســينما در نظر بگيرند. 
نمى گوييم كه حمايــت فقط براى فيلم هاى دفاع 
مقدس يا به اصطالح ارزشــى باشد؛ نه، فيلم هاى 
اجتماعى، ژانر كودك و نوجوان و فيلم هاى سالمت، 
فيلم هايى كــه مخل خانواده ها نبوده و بنياد آن را 
نشانه نرفته باشد و در راستاى حمايت از خانواده و 
سالمت آن ساخته مى شوند هم بايد توسط ارگان ها 
و مســئوالن حمايت شوند تا از نظر مالى به زمين 
نخورند و كار به جايى نرسد كه سازندگان اين آثار 

هم به سراغ ساخت آثار سخيف بروند. 
وى در انتهــا با اشــاره بــه محدود بــودن تعداد 
شركت هايى كه مجهز به فناورى VOD هستند، 
مى گويد: بايد برنامه ريزى در ارشاد انجام شود و براى 
ورود سيستم VOD سياست هايى را در نظر بگيرند. 
ما با فناورى مخالف نيستيم و همه بايد كمك كنيم 
فناورى هاى جديد وارد كشور شده و جا بيفتند، اما 
خط و مســير اين كار بايد مشخص باشد. در حال 
حاضر تنها دو شــركت اين فناورى را در كشور در 
اختيار دارند. الزم اســت ارشــاد وارد شده، با دادن 
راهبــرد به اين مجموعه ها كمك كند كه همه اين 
توان صرف فيلم هاى كمدى و گاه ســخيف نشود، 
بلكه فيلم هاى ارزشمند و خانواده محور هم وارد اين 

سيستم شده و امكان ارائه پيدا كنند. 

برش

سرگرم كننده  و  جذاب  اثر  وقتى 
در اختيار خانواده ها قرار مى گيرد، 
حوزه  در  حتى  بسيارى  تأثيرات 
اجتماعى دارد، به طور مثال در كم 
شدن جرايم در اجتماع و باال بردن 

نشاط در خانواده ها مؤثر است
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رقابت شبكه نمايش خانگى با سينما و تلويزيون جدى تر شده است

فناورى VOD در انحصار كمدى هاى نازل 

تاريخ چاپ دوم    1398/04/19صفحه12    1398/04/04

رونوشت آگهى حصر وراثت  
ــنامه شماره 2228 به شرح دادخواست  نظر به اينكه آقا / خانم دلخواه عطائى فر داراى شناس
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح  ــه 1/980040ح از اين شورا درخواس به كالس
ــادروان صفر اشكيل به شناسنامه 771 در تاريخ 1397/11/21 در اقامتگاه دائمى  داده كه ش

خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  دلخواه عطائى فر شماره ملى 0748896392 متولد 1354/7/10 همسر متوفى 

2- موسى اشكيل شماره ملى 0740506072 متولد 1379/2/6 فرزند متوفى 
3- سهيل اشكيل شماره ملى 0740601032 متولد 1383/12/18 فرزند متوفى 

4- سهيال اشكيل شماره ملى 0740717677 متولد 1387/6/29 دختر متوفى 
5- سميه اشكيل شماره ملى 0740770896 متولد 1389/1/3 دختر متوفى  

اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك 
نوبت آگهى 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. 9803874
تاريخ انتشار : 1398/04/04   

قنبر مرزانى
قاضى شورا شعبه يك شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت  
نظر به اينكه خانم ساهره صابرى داراى شناسنامه شماره 0749397206 به شرح دادخواست 
به كالسه 3/980097ح از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان على حقدادى سعدآبادى به شناسنامه 46 در تاريخ 1360/4/1 در اقامتگاه دائمى 

خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  كبرى رضائى فرزند رضا ش ش 8 و كد ملى 0937081809 متولد 1301/2/4 صادره از 

مشهد همسر متوفى تاريخ فوت 1375/2/11
ــهد  ــعدآبادى فرزند على ش ش 5 متولد 1321/11/3 صادره از مش 2- غالمرضا حقدادى س

فرزند متوفى
ــد 1334/1/10 صادره از تايباد  ــد على ش ش 8 متول ــعدآبادى فرزن 3- محمود حقدادى س

فرزند متوفى
ــهد  ــى ش ش 248 متولد 1326/6/7 صادره از مش ــعدآبادى فرزند عل ــه حقدادى س 3- رباب

فرزند متوفى
ــعدآبادى فرزند على ش ش 316 متولد 1336/1/10 صادره از تايباد  4- خديجه حقدادى س

فرزند متوفى
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك 
نوبت آگهى 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. 9803875
تاريخ انتشار : 1398/04/04 

محمد بارى
قاضى شورا شعبه سه شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

آگهى تحديدحدود اختصاصى
حوزه ثبتى سبزوار

ــرگرديده اينك  ــه بموجب مقررات ماده14قانون ثبت منتش ــى تحديدحدود قبلى ك پيروآگه
ــتندبه ماده مذكور وماده61آيين نامه قانون ثبت تحديدحدود  برحسب درخواست واصله مس

يكقسمت ازامالك واقع دربخش3سبزوار حوزه ثبتى اين واحد بشرح زيرميباشد:
بخش3سبزوار-پالك6-اصلى-مزرعه كلوت

ــاختمان-على يعقوبى نژاد فرزند  ــده از4559فرعى-ششدانگ يكباب س 18830فرعى جداش
يعقوب

ــاعت8صبح انجام خواهدشد.لذا بموجب ماده14قانون  تاريخ تحديد:پنج شنبه1398/4/27س
ــيله اين اگهى اخطار  ــماره هاى فوق الذكر بوس ــت امالك به صاحبان امالك ومجاورين ش ثب
ــاعت مقررباالدرمحل حضوربهم رسانيد.چنانچه هريك ازصاحبان امالك  ميگرددكه درروز وس
ــندمطابق ماده15قانون مزبورملك موردآگهى با  ــده قانونى آنهادرموقع مقررحاضرنباش يانماين
حدوداظهارشده ازطرف مجاورين تحديدخواهدشدواعتراضات مجاورين نسبت به حدودوحقوق 
ــوده اند مطابق ماده20قانون ثبت فقط  ــى ونيزصاحبان امالك كه درموقع مقررحاضرنب ارتفاق
ــدودراجراى تبصره2ماده واحده قانون تعيين  ــخ تحديدحدود پذيرفته خواهدش تا30روزازتاري
ــليم اعتراض به اداره ثبت  ــت ازتاريخ تس تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين ميبايس
ظرف يكماه دادخواست اعتراض خود رابه مرجع ذيصالح قضايى تقديم وگواهى الزم ازمرجع 

مذكور اخذوبه اين اداره تسليم نمايند.(م الف98/100/2900)آ9803873
تاريخ انتشار:سه شنبه 1398/4/4

على آب باريكى-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك سبزوار

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوي
 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

ــي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي  آگه

و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139860306010000896-30/03/1398 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ــراج فرزند  ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حميد رضا حبيبي محب س
ــنامه 48773 صادره از قوچان در  ششدانگ يك باب منزل به مساحت  ــن بشماره شناس حس
ــماره 172 اصلى بخش دو قوچان اراضى نظرآباد  و از  ــمتى از پالك ش 125 مترمربع در قس
محل مالكيت آقاى عباس قورچى  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت  ــود در صورتي كه اش نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،  ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاي مدت  ــت در ص ــود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي اس ــت خ دادخواس
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ9803872كالسه 

1398114406010000072
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/4/4

تاريخ انتشار نوبت دوم :98/4/19
عباس برق شمشير

 رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

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
ــت اول موضوع قانون تعيين تكليف  ــماره139860306010000708-18/03/1398 هيئ برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حسين افراه فرزند تارى وردى بشماره شناسنامه 324 صادره 
ــدانگ يك باب مغازه  به مساحت 40,10 مترمربع در قسمتى از  پالكهاى 136 فرعى  از قوچان در شش
ــى بخش دو قوچان اراضى نظرآباد  و از محل مالكيت آقايان  ــى و 1528 فرعى از 172 اصل از 172 اصل
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  ــتمى  محرز گرديده اس ــتمى و رستم رس مجيد رس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــود در صورتى كه اش فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم  ــته باش داش
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس و پس از اخذ رس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــم نمايند.بديهى اس تقدي

مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 1397114406010000451  آ-9803102
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/3/21
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/4/4

عباس برق شمشير /  رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

آگهى آراء هيات حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرائى قانون ياد شده اسامى افرادى كه اسناد عادى 
ــناد و امالك فاروج مورد رسيدگى و تاييد قرار  ــتقر در اداره ثبت اس ــمى آنان در هيات مس يا رس
گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشريه آگهى هاى ثبتى (كثيراالنتشار 

و محلى) بشرح ذيل مى گردد :
بخش سه قوچان پالك 12 اصلى - اراضى مفرنقاه

ــاحت  ــدانگ يك قطعه باغ ميمى داراى پالك ــ فرعى از 383 فرعى از 12 اصلى فوق به مس شش
2474/74 متر مربع ابتياعى آقاى رمضانعلى سياوشى فرزند غالم رضا از محل مالكيت رسمى آقاى 

غالمرضا سياوشى برابر راى شماره 1398/185 -1398/02/17 كالسه 28-1397 هيات
بخش سه قوچان پالك 33 اصلى ــ اراضى پوگان

ــدانگ يكقطعه زمين مزروعى داراى پالك -فرعى از  ــهم از 52778/57 سهم شش 31480/20 س
ــع ابتياعى آقاى مصطفى پور عزيز حيدرى  ــاحت 52778/57 متر مرب پالك 33 اصلى فوق به مس
ــمى آقايان حبيب اله صدرالسادات و مصطفى الماسى و  فرزند رمضانعلى از محل مالكيت ثبتى رس

محمد پورعزيز برابر راى شماره 1398/191 - 1398/02/18 كالسه 67-1397 هيات
6632/31 سهم از 52778/57 سهم ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى داراى پالك - فرعى از 33 
اصلى فوق به مساحت 52778/57 متر مربع ابتياعى آقاى على پور عزيز حيدرى فرزند رمضانعلى 
ــادات و مالكيت رسمى مشاعى برابر راى  ــمى آقايان حبيب اله صدرالس از محل مالكيت ثبتى رس

شماره 1398/192 - 1398/02/18 كالسه 68-1397 هيات
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى داراى پالك - فرعى  ــهم از 52778/57 سهم شش 14666/06 س
ــاحت 52778/57 متر مربع ابتياعى آقاى محمد پور عزيز حيدرى فرزند  از 33 اصلى فوق به مس
ــادات و مالكيت رسمى مشاعى  ــمى آقايان حبيب اله صدرالس رمضانعلى از محل مالكيت ثبتى رس

برابر راى شماره 1398/193 - 1398/02/18 كالسه 69-1397 هيات
بخش سه قوچان پالك 61 اصلى - اراضى قره مقصود خواجه ها

ــاحت 4224/68  ــدانگ يكقطعه باغ ميمى داراى پالك 2 فرعى از پالك 61 اصلى فوق به مس شش

متر مربع ابتياعى آقاى على جعفرى خواجه ها فرزند جعفرقلى از محل مالكيت ثبتى رسمى آقاى 
ــه 1397/78  ــماره 1397/1095 - 1397/12/21 كالس جعفرقلى جعفرى خواجه ها برابر راى ش

هيات
بخش سه قوچان پالك 64 اصلى - اراضى آقچ خان خبوشان

ــاحت  ــالك 64 اصلى فوق به مس ــى داراى پالك - فرعى از پ ــن مزروع ــه زمي ــدانگ يكقطع شش
ــت ابتياعى  ــده اس 130752/49 متر مربع كه مقدار 1478 متر مربع آن در حريم رودخانه واقع ش
آقاى على اكبر عمارلو فرزند چراغعلى از محل مالكيت ثبتى رسمى آقاى حسين كريمى برابر راى 

شماره1397/1094 - 1397/12/20 كالسه 58 - 1397 هيات
بخش سه قوچان پالك 84 اصلى - اراضى كوران تركيه 

ششدانگ يكقطعه باغ مشجر داراى پالك - فرعى از 84 اصلى فوق به مساحت 3919/36 متر مربع 
ــده است ابتياعى آقاى على حاتمى كوران فرزند  ــيل واقع ش كه مقدار 447 متر مربع در حريم مس
حاتم از محل مالكيت ثبتى رسمى آقاى حاتم حاتمى برابر راى شماره 1398/15 - 1398/01/07 

كالسه 33 - 1397 هيات
بخش سه قوچان پالك 115 اصلى - اراضى سه گنبد 

ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى داراى پالك -  ــهم مشاع از 51246/98 سهم شش 28630/81 س
ــاحت 51246/98 متر مربع ابتياعى آقاى محمد رضا پاكزاد فرزند  فرعى از 115 اصلى فوق به مس

سبحان از محل مالكيت ثبتى
ــمى آقاى محمدرضا براتزاده برابر راى شماره 1398/194 - 1398/02/18 كالسه 50 -1397  رس

هيات
بخش سه قوچان پالك 172 اصلى - اراضى مرتكانلو

ششدانگ يكقطعه زمين مزروعى داراى پالك ... فرعى از 45 فرعى از 172 اصلى فوق به مساحت 
ــمى آقاى  ــع ابتياعى آقاى عبداله على نيا فرزند محمدولى از محل مالكيت رس ــر مرب 800/49 مت

حسين زارع برابر راى شماره 1398/262 - 1398/02/30 كالسه 45 -1397 هيات
بخش سه قوچان پالك 243 اصلى - اراضى ينگه قلعه

ــاحت 1941/35  ــالك ... فرعى از 243 اصلى فوق به مس ــاختمان داراى پ ــدانگ يك باب س شش
ــان شمالى - مديريت توزيع نيروى برق  ــركت توزيع نيروى برق استان خراس متر مربع ابتياعى ش
شهرستان فاروج از محل مالكيت ثبتى رسمى آقاى موسى محمدنيا و نور محمد شادكام برابر راى 

شماره 1398/248 - 1398/02/30 كالسه 15-1397 هيات
آگهى اصالحى

سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه باغ داراى پالك ...فرعى از پالك 180 اصلى واقع در اراضى 
ــر مربع در حريم  ــر مربع كه مقدار 1625 مت ــاحت 3543/41 مت ــه قوچان به مس خرق بخش س
ــيد محمدعلى از محل  ــيد روح اله منصوريان فرزند س ــت ابتياعى آقاى س ــده اس رودخانه واقع ش
مالكيت آقايان عبدالحسين و محمدعلى منصوريان كه در آگهى قبلى اشتباها مساحت 2887/52 

متر مربع منتشر شده بود.
ــالك 180 اصلى واقع در  ــدانگ يك قطعه باغ داراى پالك ...فرعى از پ ــاع از شش ــه دانگ مش س
ــدار 1625 متر مربع در  ــاحت 3543/41 متر مربع كه مق ــه قوچان به مس ــى خرق بخش س اراض
حريم رودخانه واقع شده است ابتياعى آقاى سيد محمود منصوريان فرزند سيد محمدعلى از محل 
مالكيت آقايان عبدالحسين و محمدعلى منصوريان كه در آگهى قبلى اشتباها مساحت 2887/52 

متر مربع منتشر شده بود.
ــدانگ يك قطعه باغ داراى پالك ...فرعى از پالك 180 اصلى و كل پالك  ــه دانگ مشاع از شش س
548 فرعى از 180 اصلى واقع در اراضى خرق بخش سه قوچان به مساحت 1988/12متر مربع كه 
مقدار1067/59 متر مربع در حريم رودخانه واقع شده است ابتياعى آقاى سيد روح اله منصوريان 
ــين و محمدعلى منصوريان كه در آگهى  ــيد محمدعلى از محل مالكيت آقايان عبدالحس فرزند س

قبلى اشتباها مساحت 1589/37متر مربع منتشر شده بود.
ــدانگ يك قطعه باغ داراى پالك ...فرعى از پالك 180 اصلى و كل پالك  ــه دانگ مشاع از شش س
548 فرعى از 180 اصلى واقع در اراضى خرق بخش سه قوچان به مساحت 1988/12متر مربع كه 
مقدار1067/59 متر مربع در حريم رودخانه واقع شده است ابتياعى آقاى سيد محمود منصوريان 
ــين و محمدعلى منصوريان كه در آگهى  ــيد محمدعلى از محل مالكيت آقايان عبدالحس فرزند س

قبلى اشتباها مساحت 1589/37 متر مربع منتشر شده بود.
ــخاص ذينفع كه در آراى اعالم شده ابالغ  ــندگان و مالكين مشاعى و اش ــيله به فروش لذا بدين وس
ــتاها از تاريخ الصاق  ــار اولين آگهى و در روس مى گردد چنانچه اعتراضى دارند بايد از تاريخ انتش
ــراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك  ــا دو ماه و براى آگهى اصالحى يك ماه اعت ــل ت در مح
تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم 
ــت به اداره ثبت محل تحويل  ــت به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواس دادخواس
ــت به  ــد. درصورتيكه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواس ده
ــند  ــند خواهد نمود.ضمنا صدور س دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور س

مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه عمومى نخواهد بود..آ-9803042
تاريخ انتشار نوبت اول:1398/03/20

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/04/04
محمد اسماعيل فرهمند

رئيس اداره ثبت اسنادوامالك فاروج 

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

ــوع قانون تعيين  ــماره 139860306015002476 - 1398/3/11 هيات اول موض ــر راى ش براب
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
ــب به شناسنامه شماره 3624  تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مجتبى احرارى نس
ــاحت  ــدانگ يكباب منزل به مس ــد ملى 0732355907 صادره تربت جام فرزند امراله در شش ك
118,85 متر مربع پالك شماره 19 فرعى از 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد 
ــمتى از پالك محرز  ــمتى از مالكيت بانو معصومه اميريان و قس حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس
ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در  گرديده اس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از  ــبت به صدور س ــخاص نس صورتى كه اش
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.  ــليم اعتراض ، دادخواس ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس
ــند مالكيت  ــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقض بديهى اس

صادر خواهد شد. 9803038
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رئيس 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

ــوع قانون تعيين  ــماره 139860306015002489 - 1398/3/11 هيات اول موض ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــاكرى به شناسنامه شماره 132 كد  ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عارف ش
ــدانگ يكباب منزل مسكونى سه طبقه به  ملى 0749374756 صادره تايباد فرزند عبداله در شش
ــماره 47 فرعى از 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش  ــاحت 149,64 متر مربع پالك ش مس
ــمى و مشاعى خانم صاحبجان  ــمتى از مالكيت رس ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس 14 مش
ــالع عمومى مراتب در دو نوبت  ــت. لذا به منظور اط ــمتى از پالك محرز گرديده اس يعقوبى و قس
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش 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. آ-9803039
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رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

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

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــات موضوع قانون تعيين  ــماره 139860318001000108مورخ 1398/01/17 هي ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ملك ناحيه يك  رشت تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى فريدون حسين زاده گوريجانى به 
ــماره 6 كد ملى 5189800253 صادره از رشت فرزند حسين در ششدانگ يك باب  شناسنامه ش
ــانت مربع به شماره پالك فرعى 17 مفروز از پالك  ــاحت 617 متر و 99 س خانه و محوطه به مس
ــت احراز  14 فرعى از  14 اصلى واقع در كوريجان بخش 9 گيالن حوزه ثبت ملك ناحيه يك رش
مالكيت متقاضى نسبت به ملك مورد تقاضا و انتقال ملك از مالك رسمى به متقاضى محرز گرديده 
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار  ــخاص نسبت به صدور س اش
ــيد ظرف مدت  ــليم و پس از اخذ رس اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
ــليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در  يكماه از تاريخ تس
ــند مالكيت صادر خواهد شد.م  صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س
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محسن ابراهيم زاده
رييس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك رشت
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