
پشتپردهبازارداغفیلترشکنها
علی قلهکــی، فعال فضــای مجازی در 
واکنش به ماجرای داغ شدن بازار خرید 
و فــروش فیلترشــکن ها در چنــد روز 
اخیر در صفحه توییترش نوشــت: »بازار 
فیلترشکن ها عجب داغه! یک مجموعه با 
شرکت های پوششی خودش پول فروش 
فیلترشــکن و دیتای ملــت رو به جیب 
می زنه، اون یکی مجموعه حجم نت ملت رو دوبل و سوبل می خوره. این وسط 
هم نظام رو سرکار می ذارن که مثالً فیلترشکن ها مسدود شدن و هم گردش 

مالی فروش فیلترشکن ها دست خودشونه و این یعنی بازی دوسر برد«.

فوتبالیهایادبگیرن!
کاربــران فضای مجــازی در واکنش به 
پیروزی های پی درپــی تیم ملی والیبال 
کشــورمان و درخشــش بازیکنان آن با 
داغ کردن هشتگ #والیبال به بازیکنان 
تیم ملی خسته نباشید گفتند. در ادامه 
نمونه هایی از پیام های منتشر شده توسط 
کاربران را می خوانید: »والیبال آن قدر برده 
دیگه بازی هاش جذابیتی نداره! فوتبالیا یکم یاد بگیرن این انسجام، هماهنگی 
و مدیریت رو... توی والیبال به یک حدی رسیدیم که حتی اگر بخوایم ببازیم 

هم نمی تونیم ببازیم«!

آبنباتچوبِیاروپایی
در چنــد روز اخیر خبرهایــی مبنی بر 
انجام نخســتین تراکنــش در چارچوب 
»اینستکس« در رسانه های خبری منتشر 
می شــود. انتشار خبر شــروع معامالت 
تجاری ایران و اروپا در قالب اینستکس، 
واکنش های زیادی از سوی کارشناسان و 
کاربران فضای مجازی به دنبال داشت و 
کاربران با داغ کردن هشتگ #اینستکس و #آبنبات_چوبی نسبت به اجرایی 
شــدن این طرح واکنش نشــان دادند. یکی از کابران نوشته است: »خرید 
نفتمون تضمینی نیست، شامل چین و هند نمیشه، شرکت های اروپایی ملزم 
به اجرا نیستند، فقط شامل غذا و دارو میشه، به هیچ وجه شامل تحریم های 
آمریکا نمی شــه. این ها مفاد ترکمانچای نیست، بلکه مفاد اینستکس است، 

یعنی آبنبات چوبی ای که اروپا دستمان داده است«.

تسلیتبهحمیدخان
پــس از اینکه  رســانه ها اعالم کردند 
هیا بنت الحســین، شــاهزاده اردنی 
از همسر خود شــیخ محمد بن راشد 
حاکم دوبی، جدا شــده و به همراه دو 
فرزندش از امــارات به آلمان گریخته 
است، کاربران فضای مجازی این ماجرا 
را به اظهارنظر چند وقت پیش حمید 
فرخ نژاد درباره حاکم امارات مرتبط کردند! یکی از کاربران نوشته است: 
»متواری شــدن زن بن راشــد حاکم دوبی رو به طــور ویژه به حمید 
فرخ نژاد تســلیت عرض می کنیم. بنده خدا حسرت زندگی ظل این زن 

و شوهر رو می خورد«!

محمدتربتزاده:سابقه پیام هایی که تب یافتن طال 
را در آدم ها باال می برند، برمی گردد به ســال ها پیش. 
یعنی همان ســال  های پس از کشــف قاره آمریکا که 
جســت وجوگران طال با پخش اعالمیه در سراسر اروپا 
و وعــده پیدا کردن گنج در قاره تازه کشــف شــده، 
احساسات طالدوستانه )یا همان حرص و طمع( مردم 
اروپا را تحریک کرده و از میان آن ها یارگیری می کردند. 
باالترین درجه این تب کــه به دوره »تب کاذب طال« 
معروف اســت در قــرن 19 میالدی شــکل گرفت. 
در آن ســال  ها در اســترالیا، نیوزیلند، برزیل، کانادا، 
آفریقای جنوبی و ایاالت متحده آمریکا چو افتاده بود 
که »ســرزمین هایمان مملو از معادن طالیی است که 
می تواند ما را یکشــبه خوشــبخت کند«. این شد که 
بخش زیادی از مردم دنیا دوره افتادند برای پیدا کردن 
خوشبختی! هرچند بعضی هایشــان با کشف معادن 
بزرگ زندگی شان را زیر و رو کردند، اما خیلی هایشان 
هم در به در سرزمین های مختلف شدند و تا آخر عمر 

در تب کشف طال سوختند.

 جلومان لنگ بیندازند!
تب طال در آن  ســال  ها اگرچه دامن مــا و مردممان 
را نگرفــت، اما ســال ها بعــد با گســترش اینترنت، 
پیام هایی در این فضا رد و بدل شــد که خبر از وجود 
گنجینه های تاریخی در فالن روستا یا وجود گنج  های 
ناصرالدین شاهی در اطراف تهران می داد! آن سال ها تب 
طالدوســتی طوری در میان هموطنان بیداد می کرد 
که کار به کالهبرداری های پیامکی رســید و  خیلی ها 
با وعده پیدا شدن یک کوزه طال توسط یک چوپان در 
فالن روستا، زندگی شان را به باد فنا دادند. خیلی ها هم 
اگرچه گنجینه و دفینه ای پیدا نکردند، اما از راه فروش 

گنج یاب و طالیاب، بارِ زندگی شان را بستند!
صدها ســال از تب طال در اروپا و ده ها سال از عطش 
پیدا کردن گنج در کشــورمان می گذرد، اما طال هنوز 
آن قدر جذاب و طمع انگیز هســت که شایعه سازهای 
مجازی این بار دســت گذاشته اند روی ماجرای کشف 
یکــی از بزرگ ترین معادن طالی دنیا در شهرســتان 
»تکاب« که می تواند مردم ایران را تا خرخره توی کوزه 
عسل فرو برده و ما را تبدیل به خوشبخت  ترین مردم 
دنیا کند، طوری که مردم سوئیس و دانمارک جلومان 

لنگ بیندازند!

 غول طالی خاورمیانه
»غول طالی خاورمیانه در ایران که ساالنه ۲۷ میلیون 
تُن ســنِگ طال از آن استخراج می شــود. بزرگ ترین 
معدِن اســتخراِج طالی خاورمیانــه که فقط با طالی 
همین یک معدن می شود کِل ایران را از فقر نجات داد. 
این سرزمیِن طالیی در شهر تکاب آذربایجان غربی قرار 
دارد. این معدن سالیانه 1۰ تُن طالی خالص می دهد 
کــه از این نظر جزو 1۰ معدن طالی برتر دنیاســت. 
۸۰ میلیون ایرانی در مثقال مثقال این طالها ســهم 
دارند. کاش مسئوالن قدرِ این ثروت های ملی را بیشتر 

بدانند«!
این پیامی است که در چند روز اخیر با سرعت نور در 
تلگرام و اینستاگرام رد و بدل می شود. تا حدودی حق 
با این پیام تلگرامی است، چون معدن طالی زرشوران 
نه تنها بزرگ ترین معدِن طالی ایران محسوب می شود، 
بلکه بیشترین میزان ذخیره  طالی کشور را هم داراست. 

ایرانی  ها از قدیم و ندیم با این معدن پر و پیمان آشــنا 
بوده اند و طبق اســناد تاریخی، ایرانیان باستان از این 
معدن طال استخراج می کرده اند. کشف معدن زرشوران 
در دوران معاصر اما برمی گردد به 9 ســال پیش یعنی 

سال 13۸9. 

 در آستانه تعطیلی
معدن طالی زرشــوران در روستای زره  شوران قرار 
دارد یعنی جایی در نزدیکی شهرستان تکاب و بغل 
گوش آتشــکده  باستانِی »آذرگشنســپ«. ماجرای 
کشفش هم برمی گردد به همان دهه هشتاد که پس 
از عملیات اکتشــافی گروه های ایرانی و غیر ایرانی، 
گواهی کشــف این معدن به نام ســازمان توسعه و 
نوســازی معادن و صنایع معدنی ایــران )ایمیدرو( 
صادر شد. افتتاح ر سمی اش اما برمی گردد به حدود 
پنج سال پیش که کارخانه طالی زرشوران با حضور 
اسحاق جهانگیری با نام »بزرگ ترین کارخانه طالی 
خاورمیانــه« و با پشــتوانه معدن طالی زرشــوران 
افتتاح شــد. در آن روزها کارشــناس ها می گفتند 
معدن زرشــوران ۲۷ میلیون تُن کانسنگ طال دارد 
و مســئوالن هــم ذوق زده از این همــه طال، وعده 
می دادند زرشوران قرار است معادالت بازار جهانی را 
تغییر دهد. در بازار داغ وعده و وعیدها، مسئوالن ادعا 
کردند ساالنه 1۲5۰ کیلوگرم نقره و 5۰۰ کیلوگرم 
جیوه از این معدن اســتخراج و برای هزاران نفر به 
طور مســتقیم و غیرمستقیم اشــتغال زایی خواهد 
شــد. سه سال بعد یعنی در سال 96 اما درحالی که 
فقط چند نگهبان به تعداد انگشــتان دست در این 
مجموعه نگهبانــی می دادند و بازار جهانی هم هیچ 
تکانی نخورده بود، رسانه ها تیتر زدند: »زرشوران در 

آستانه تعطیلی«!

 فقط 850 کیلوگرم
سال 96 در میان تأیید و تکذیب مسئوالن و نمایندگان 
شهرســتان تکاب در مجلس، هیچ کــس نفهمید در 
زرشــوران چه خبر است، اما هرچه بود پس از گذشت 

چند ماه از حاشیه ها، اســتخراج مجدد طال آغاز شد. 
درد اصلی زرشوران طبق گفته مسئوالن محلی، کمبود 
سرمایه است. هرچند دولت 3۰۰ میلیارد تومان در این 
معدن سرمایه گذاری کرده و حتی ۷۰۰ نفر هم در این 
معدن مشــغول به کار شــد ه اند، اما در همه سال های 
حیات زرشوران، خطر تعطیلی بیخ گوشش بوده است. 
درحــال حاضر آمار دقیقی از میزان اســتخراج طال و 
تولید شــمش در این مجموعه در دست نیست، ولی 
طبق گفته مسئوالن ساالنه 1۰ تُن طالی خالص از این 
معدن استخراج می شود و ظرفیت تولید اسمی کارخانه  
زرشوران هم ۲ تن شمِش طالی ۲۴ عیار در سال است. 
البته این آمار مربوط به همان سال  های نخست تأسیس 
کارخانه است و آمار حقیقی استخراج از معدنی که بارها 
تا مرز تعطیلی کشانده شده احتماالً خیلی کمتر از این 
حرف هاست. مثالً در سال 9۷ تولید طالی این معدن 
فقط ۸5۰ کیلوگرم بوده است! البته مسئوالن می گویند 
اگر درد اصلی زرشوران یعنی کمبود سرمایه حل بشود، 
ظرفیت تولید کارخانه تا 5 تُن شمش طال در سال هم 

افزایش خواهد یافت.

 نفری 14 هزار تومان
ذخیره  نقد و قطعی طال در معدن های ایران، ۲5۰ تن 
است و کشورمان در خوشبینانه ترین حالت از این مقدار 
طالی موجود، ۸ تن طال در سال استخراج خواهد کرد. 
یعنی مجموع تولید طالی کشــورمان در سال چیزی 
در حدود 19 تُن کمتر از رقم ادعایی در پیام جنجالی 
تلگرام اســت! از آن طرف جمعیت ایــران حدود ۸۲ 
میلیون نفر است و اگر استخراج طال از زرشوران را در 
سال ۲ تن بگیریم  )که خیلی کمتر از این حرف هاست( 
ســهِم هر ایرانی فقط ۲۴3 ده هزارِم گرم می شود. اگر 
این مقدار را در قیمت هر گرم طال ضرب کنیم، سهم 
هر ایرانی کمی بیشتر از 1۴ هزار تومان می شود. حاال 
ادمین های کانال های تلگرامی بگویند با 1۴ هزار تومان 
چطور قرار است کل مردم کشــور را یک بار در کوزه 
عسل فرو برده و مردم سوئیس و دانمارک را مجبور به 

لُنگ انداختن در مقابل خودمان کنیم؟

دستاوردباشکوهخشکسالی!

3، ۴ یا 5 هزار ســال پیش، وقتی شــاهان سلســله و تمدن »میتانی« توی 
کاخ  های بزرگ و باشکوهشان بر تخت تکیه می زدند و برای فتح سرزمین های 
جدید و گسترش قلمروشان فرمان می دادند، کجا باورشان می شد، روزی برسد 
که کاخ و تشکیالت حکومتی شان زیر آب برود و دیوارهایش مثالً بشود محل 
تخم گذاری انواع ماهی ها! فراتر از این، مهندســانی که چند هزار سال بعد در 
»موصل« روی رودخانه دجله سد می ساختند، از کجا می دانستند جایی همان 
اطراف که قرار است با ساختن سد زیر آب برود، ۲۰ متر پایین تر، زمین، کاخ و 
تشکیالت باشکوه مربوط به یک تمدن باستانی را بلعیده و چند هزار سال آن 
را از چشم انسان ها پنهان کرده است.تمدن »میتانی« خاستگاه و زادگاهش از 
غرب ایران شــروع می شود و تا شمال بین النهرین را در بر می گیرد. اگر حس 
ناسیونالیســتی و این جور چیزها سراغتان نمی آید این را هم اضافه کنیم که 
میتانی ها اصل و نسبشان از نژاد آریایی اصیل بوده، اصوالً بنیان گذاران نخستین 
مهاجرت های قوم آریایی هستند و خالصه یک جورهایی نیاکان ما به حساب 
می آیند! این گروه از آریایی ها، پیش از اینکه اقوام ایرانی - هندِی نژاد آریایی 
از هم جدا شــوند، به غرب ایران آن زمان می آیند و برای خودشان حکومت و 
سلسله پادشاهی تشکیل می دهند و اگرچه نخستین سلسله پادشاهانشان ۲۰۰ 
سال بیشتر دوام نمی آورند و همراه با حکومت و کاخ هایشان از بین می روند، 
اما از مهاجرت و زندگی جدید آن ها تمدن »میتانی« در منطقه شکل می گیرد. 

تمدنی که ُکردهای امروز ایران، عراق و سوریه خود را وارث آن می دانند.
حاال برویم به ۴۰ ســال پیش که عر اقی  ها تصمیم گرفتند بزرگ ترین ســد 
کشورشــان و چهارمین سد خاورمیانه را جایی در 5۰ کیلومتری شمال شهر 
موصل و در شمال استان نینوا روی رود دجله بسازند، بی آنکه سر سوزنی به  

میتانی  ها و تمدنشان فکر کنند. 
روز گذشته باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از »سی ان ان« گزارش داد پس از 
چند سال خشکسالی پیاپی و پایین آمدن سطح آب رودخانه دجله، آثار یک 
کاخ باشکوه باستانی در ساحل رودخانه نمایان شده است. کارشناسان آلمانی و 
عراقی که از این کاخ دیدن کرد ه اند آن را حداقل متعلق به 35۰۰ سال پیش 
می دانند. یعنی معلوم نیست این اثر باستانی دقیقاً چند سال پیش زیر انبوه 
خاک ها مدفون شده است، اما حاال معلوم می شود از 3۰ و چند سال پیش و 
با آبگیری سد موصل، آب کم کم خاک ها را شسته و ۲۰ متر پایین تر، کاخ را 
در خودش غرق کرده است. با این وجود هنوز دیوارهایی به ارتفاع دو متر که 
حتی  نقاشی  ها و گچ کاری های آن دیده می شود از کاخ باقی مانده است. سعدی 
علیه الرحمه گفته اســت: اگر باران به کوهستان نبارد / به سالی دجله گردد 
خشــک رودی... حسابش را بکنید اگر خدای ناکرده خشکسا لی  ها چند سال 
دیگر ادامه پیدا کند و دجله کامالً خشک بشود، دیگر چه آثاری از تمدن های 

مختلف این منطقه از زیر زمین سر بر می آورند!
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ورزش
رئیسکمیتهصدورمجوزحرفهایدرگفتوگوباقدس:

j استادیوم امام رضا
قابلیت میزبانی های بین المللی را دارد

وقتکشیبهسبکهمیشه

پاسکاری والیبال خراسان 
بین اسپانسرها

باحسنصادقیپناهدربارهشعردهه90وچاپنخستینمجموعهشعرش

همه چیز »فست فودی« شده، حتی ادبیات!

دغدغهکیلوییچند؟
فؤادآگاه:خبرفوری/یک اســتاد 
دانشــگاه در بررســی مشکالت نظام 
آموزشی گفته اســت: »مسئولی که 
فرزندش به مدرســه ای مــی رود که 
حیاطش چند هزار متر است... مسئولی 
که فرزندش  در مدرسه »شین آباد« یا 
»زاهدان« یا ۴۰ درصد مدارســی که 

مشکل سیستم گرمایشی دارند، تحصیل نمی کند، نمی تواند دغدغه ای داشته 
باشد... مجلس قانونی مصوب کند که فرزندان مسئوالن نظام نیز در مدارس 

دولتی تحصیل کنند تا شاید با این ترفند، کیفیت مدارس دولتی ارتقا یابد«!
تحلیلفوری/کارشناسان ضمن اعالم موافقت با پیشنهاد باال، این پرسش 
را مطــرح کرد ه اند که حاال پس از تصویب قانون تحصیل آقازاده ها در مدارس 
دولتی، با مسئوالن و غیرمسئوالنی که فرزندانشان در کانادا به دنیا می آیند، با 
مسئوالنی که آقازاده شان سالی چند سفر خارج می رود، با مدیرانی که حقوق 
نجومی می گیرند و اصوالً با مســئوالن محترمی که »دغدغه کیلویی چند« 
هستند، چه کنیم؟ کارشناسان می افزایند: گیریم که با قانون تحصیل آقازاده ها 
در مدارس دولتی، این مدارس را ارتقا دادیم، اما صنعت، کشــاورزی، تولید و 
بقیه چیزهایمان را چطوری ارتقا دهیم؟ دغدغه از کجا بیاوریم و به مسئوالن 

بی دغدغه تزریق کنیم؟ 

شناختیازکالدرونندارم

 دایی: پیشنهاد حضور 
در پرسپولیس را رد کردم

علی دایی، سرمربی پیشین تیم 
فوتبــال پرســپولیس تأکید کرد 

مدتی پیش پیشنهاد این تیم را رد کرده 
اســت. به گزارش نود، علی دایی برخالف 

سال های اخیر، در شــروع فصل جدید لیگ 
برتــر یکی از غایبان بزرگ در بیــن مربیان خواهد بود. 
این مربی از فرصتی که داشــت نهایت استفاده را برد و 
جدا از رسیدگی به کارهای شخصی در کالس مربیگری 

حرفه ای هم شرکت کرد.
حضوردرکالسهایحرفهایمربیگریچطوربود؟

کالس خیلی خوب بود، هم بــار علمی کالس باال بود، هم 
مباحث خوبی در این چند روز مطرح شد که از آن ها استفاده 
کردیم. استادان خوبی هم در کالس حضور داشتند و ما با 
اینکه 1۰ روز شــلوغ داشتیم ولی از حضور در این کالس ها 

نهایت استفاده را بردیم. خوشبختانه جو کالس هم صمیمانه 
بــود و این کالس به مربیانی که در آن حضور داشــتند کمک 

خواهد کرد.

آن روزها

تازه ترها

فوری فوتی

کالدرون؛فرمانده600هزاردالریسرخهاامروزمیآید

 نخستین آرژانتینی 
فوتبال ایران

شایعهسازانشبکههایاجتماعیچگونهفقرراریشهکنمیکنند؟

تب مجازی طال!

نشکنترازنشکن!
اینکه دانشمندان بتازگی شیشه نشکنی  ساخته اند که سه برابر شیشه های 
سکوریت مقاومت دارد و ۲۴ برابر از شیشه های معمولی نشکن تر است، خبر 
تازه و جذابی است، اما نکته جالب تر خبر این است که محققان با الهام گرفتن 
از ساختار  صدف  های دریایی چنین شیشه ای را تولید کرده اند. »ایسنا« به نقل 
از دیلی میل، گزارش داده است که یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه »مک گیل« 

این شیشه را ساخته اند.
فرانسیسکو بارثلت، مهندس مکانیک دانشگاه »مک گیل« گفته است: در یک 
ماشــین، ساختمان و یا گوشی هوشمند، همیشه شیشه آسیب پذیرترین و 
ضعیف ترین جزء محسوب می شود، ولی در ساخت این شیشه که از طبیعت 

الهام گرفته شده، این مشکل برطرف شده است.
محققان معتقدند صدف مروارید برخالف ظاهر شکننده و نازکش، ساختاری 

دارد که مانند یک دیوار آجری مستحکم است.
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ورزش: حساب رسمی باشگاه پرسپولیس در توئیتر اعالم 
کرد با توجه به بررسی های متعدد و همه جانبه راجع به 
گزینه های سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس، مذاکرات 
نهایی با گابریل کالدرون امروز در تهران انجام خواهد شد. 
همچنین نشست خبری این مربی نیز تا ۴۸ ساعت آینده 
برگزار می شود.باشگاه پرســپولیس در حالی قرار است 
مذاکرات نهایی را با این مربــی آرژانتینی انجام دهد که 
هنوز تکلیف قرارداد با برانکو ایوانکوویچ را مشخص نکرده 
و طرفین منتظر اقدام یکدیگر هستند تا در بحث حقوقی 

محکوم نشوند.  

کالدرون با ۳ دستیار 
این مربی که در تیم هایی از جمله پاری سن ژرمن و رئال 
بتیس بازی کرده است و هدایت تیم هایی چون عربستان، 
بحرین و عمان را نیز در کارنامه خــود دارد، آخرین بار 
هدایت تیم باشگاهی القطر را بر عهده داشت و در دو جام 
جهانی ۱۹۸۲ و ۱۹۹۰ برای تیم ملی فوتبال آرژانتین نیز 
به میدان رفته اســت.کالدرون به مسئوالن پرسپولیس 
اعالم کرده که با خود سه دستیار به تهران خواهد آورد. با 
او قرار است یک کمک مربی، یک مربی بدنساز و یک مربی 
دروازه بانان به تهران بیاید.این در حالی اســت که کریم 
باقری هم در کادرفنی پرسپولیس حضور خواهد داشت تا 

کماکان در کنار این تیم حضور داشته باشد.

فلسفه دفاعی
» فلســفه من ایجاد یک دژ دفاعی قدرتمند است و همه 
باید در ساختن آن مشارکت کنند و در حمله عالقه مند 
به بازی زیبا هستم. از بازیکنانی که به فکر نمایش فردی 
هستند خوشــم نمی آید. در الهالل با روش ۴-۲-۳-۱ 
قهرمان شدم اما ممکن است در تیم بعدی با روش دیگری 
بازی کنم؛ مثال ۳-۳-۴. من دوست دارم با 6 بازیکن حمله 
کنم و با یازده بازیکن دفاع کنم.«این ها فلســه سرمربی 
است که انتخاب پرسپولیس شــاید برایش یک سکوی 
پرتاب جدید و پلی به ســوی احیای دوباره باشد؛ یعنی 
همان اتفاقی که بــرای برانکــو رخ داد و می تواند برای 

ویلموتس، استراماچونی و کالدرون نیز تکرار شود. 

دنباله روی برانکو
اگر بخواهیم به نیمه پر لیوان نگاه کنیم فوتبال آرژانتین 
فوتبال فیزیکی و تهاجمی است و این نگاه می تواند ادامه 
راه برانکو در تیم پرسپولیس باشد. از آنجایی که کالدرون 
از فوتبال آرژانتین به ایران می آید دنباله روی این سبک از 
بازی خواهد بود و این همان چیزی است که پرسپولیس 
می خواهد. این درست که برانکو در ســه فصل اخیر به 
همراه پرسپولیس قهرمان لیگ برتر شده و در آسیا هم 
بر سکوی دوم ایســتاد، اما برانکو هم پیش از حضور در 
پرســپولیس فصل های خوبی را پشت سر نگذاشت و به 
همراه االتفاق در لیگ برتر عربستان حضور چشمگیری 

نداشــت. اتفاقا قهرمانی با االتحاد و الهالل در لیگ برتر 
عربستان بخشی از موفقیت های مربی آرژانتینی است. 

مرد 600 هزاردالری
آوردن یک مربی آرژانتینی در اوج تحریم ها علیه ایران، 
در شرایطی که در همه دو ســه دهه قبلی همیشه بحث 
انتخاب مربیانی چون کارلوس بیالردو تا مارادونا برای تیم 
ملی ایران و باشگاه های بزرگ مان بوده اما هر بار مسائلی 
چون تحریم ها مانع شان می شده خود دارای اهمیت است. 
اگرچه شاید با جذب والسکو در حوالی یک دهه قبل برای 
والیبال مان آن یخ روابط ورزشــی میان ایران و آرژانتین 
شکست اما کالدرون نخستین سرمربی آرژانتینی است 

که در لیگ ایران روی نیمکت خواهد نشست.
برای پرســپولیس هم پس از مربیــان بالکانی او پس از 

دنیزلی ترک، سوبل آلمانی و مشتقات دستیارهایش، آری 
هان هلندی و وینگادای پرتغالی، جدیدترین ملیتی است 
که نشستن روی نیمکت سرخ ها را تجربه می کند که قبل 

از انقالب هم مربی انگلیسی حرفه ای داشته اند. 

تخفیف بزرگ
کالدرون مثل وینگادا با تجربه مربیگری در عربستان به 
تهران می آید. تجربه وینگادا که در جمع سرخ ها چیزی 
فراتر از کابوس بود اما کالدرون ۵۹ ســاله که گفته شده 
قراردادی 6۰۰ هزار دالری در پایــه از قرمزها می گیرد 
وقتی تخفیفی بزرگ داده تا هدایت این تیم را از دســت 
ندهد. آن هم در شرایطی که دشواری گرفتن پول هایش 
و بردن شــان از ایران را حتما شنیده اســت، یک اتفاق 
مهم را رقم زده. اینکه یک نگاه و یک مکتب نو از فوتبال 

کشوری که هیچ گاه انتخاب مربیانش ایران نمی شده اند 
وارد بهترین تیم پنج ســال اخیرمان شده، یک فرصت 
است. کالدرون آیا قدر این فرصت را می داند یا زیر فشار 
جمعیتی که عادت دارند به بردن و جام آوردن، تاب نمی 
آورد؟ این پرسش هایی هستند که با شروع لیگ و با گذر 

چند ماه احتماال پاسخ هایی پیدا می کنند.

انگیزه های جدید
کالدرون در دو فصل اخیر در تیمی حضور نداشته به این خاطر 
که مذاکرات موفقیت آمیزی با تیم هایی که او را می خواستند، 
نداشت. به همین خاطر با انگیزه به تیم پرسپولیس می آید تا 
بار دیگر نگاه ها را متوجه خود کند.برانکو هم بعد از حضور در 
پرسپولیس برای دوباره مطرح شــدن با انگیزه کار کرد و در 

نهایت هم مزد زحمات خود را گرفت. 

چرخش پوگبا از رئال به سمت یوونتوس
ورزش: در این شکی نیست که رئال مادرید بنا به درخواست مستقیم زیدان تمایل 
به جذب پل پوگبا دارد و مذاکرات ابتدایی با یونایتد را هم شروع کرده است اما رئال 
در راه جذب ستاره فرانسوی تنها نیســت و یوونتوس نیز تالش دارد تا پوگبا را به 
تورین بازگرداند. هرچند حضور زیدان در رئال برای پوگبا وسوسه انگیز است اما همه 
شواهد از این قرارند که او یوونتوس را ترجیح می دهد. حضور در میهمانی اخیر آندره آ 
بارتزالی)مدافع سابق یووه( و تماس با مائوریتزیو ساری)سرمربی جدید یووه( و پاسخ 

مثبت به او نشان می دهد که ذهن ستاره فرانسوی در تورین است و نه در مادرید.

گواردیوال: در مورد نیمار تردیدهایی دارم
ورزش: پپ گواردیوال سرمربی سابق بارســا و حال حاضر سیتی، مطمئن نیست که 
بازگشت نیمار به بارسلونا موفقیت آمیز باشد. پپ گواردیوال در واکنش به شایعات اخیر 
پیرامون نیمار گفت:» ببینید، از نظر من هم نیمار بازیکن بسیار خوب و باکیفیتی است. 
یک ستاره خارق العاده که تفاوت ها را رقم می زند اما واقعا نمی دانم او در بازگشتش، 
همان نیمار گذشته خواهد بود یا نه. مثل این است که من بخواهم به بارسا برگردم. آیا 
همان گواردیوالی قدیمی برای بارسا خواهم بود؟ در این مورد تردیدهایی دارم. البته 

نیمار بازیکن خوبی است و هیچ کس در این مورد تردیدی ندارد.«

ستاره سابق آرسنال و منچسترسیتی در راه االهلی
ورزش: سمیر نصری ستاره سابق باشگاه های مطرح فوتبال دنیا با پیشنهاداتی از دو 
تیم اماراتی و بلژیکی روبه رو شده است. سمیر نصری یکی از ستاره های تیم فوتبال 
آرسنال در زمان حضور آرسن ونگر در این تیم بود و با درخشش در این تیم به تیم 
متمول شهر منچستر پیوست تا 6 سال هم در این تیم بازی کند. او در سیتی ۱۲۴ 
بازی انجام داد و یکی از مهره های کلیدی تیم فوتبال باشگاه بود.این هافبک ۳۲ ساله 
حاال با دو پیشنهاد از باشگاه های اندرلخت بلژیک و همین طور االهلی امارات روبه رو 

شده و آنطور که در خبرها آمده تمایل بیشتری برای حضور در فوتبال امارات دارد.

وین رونی: فن خال نسبت به سر الکس مربی بهتری است
 MLS ورزش: وین رونی اسطوره باشگاه منچســتریونایتد که در حال حاضر در لیگ
آمریکا در باشگاه دی سی یونایتد حضور دارد در اظهارنظری عجیب مدعی شد بزرگ ترین 
مربی ای که در دوران فوتبالی خود زیر نظر او کار کرده لوئیس فن خال بوده و نه سر الکس 
فرگوسن، سرمربی افسانه ای شیاطین سرخ.  »من از او چیزهای زیادی یاد گرفته ام و زمانی 
که خودم مربی شوم درس های او را به اجرا خواهم گذاشت«وین رونی عالوه بر فن خال و 
سر الکس، سابقه بازی زیر نظر مربیان بزرگ دیگری از جمله ژوزه مورینیو و فابیو کاپلو را 
داشته. فن خال که در سال ۲۰۱۴ به عنوان سرمربی شیاطین سرخ منصوب شد، یونایتد 

را به قهرمانی جام حذفی انگلیس رساند.

سینا حسینی : رئیس کمیته صدور مجــوز حرفه ای به 
همراه جمعی از مســئوالن ســازمان لیگ و فدراسیون 
فوتبال از ورزشگاه امام رضا )ع( مشهد بازدید کردند تا در 

جریان آماده سازی این استادیوم برای برگزاری 
رقابت های فصــل آینده قــرار گیرند.

سهیل مهدی در پایان این بازدید در 
گفت و گو با خبرنگار ما در خصوص 
آخرین وضعیت ورزشگاه امام 
رضا)ع( توضیحاتــی را ارائه 
کرد و در این خصوص گفت: 
ایــن ورزشــگاه دارای زیــر 
ساخت های منحصر به فردی 

در میان ورزشــگاه های موجود 
کشور است که اگر برخی موارد و 

نواقص جزئی که در جریان این بازدید 
به اطالع مسئوالن رسید برطرف شود از هر 

نظر استاندارد کامل و کافی را برای برگزاری مسابقات 
خواهد داشت.

در جریان بازدید از ورزشگاه امام رضا)ع( در جمع 
هیئت اعزامی اشاره داشتید که قابلیت ورزشگاه برای 
میزبانی های بین المللی مطلوب است، نواقص موجود 

به چه مواردی برمی گردد؟
از نظر استانداردهای مدنظر کنفدراسیون فوتبال آسیا و 
فدراسیون فوتبال ورزشگاه امام رضا)ع( بسیار نزدیک به 
متر و معیارهای حرفه ای است اما در این بین در خصوص 
گیت هــای ورودی، شــماره گذاری صندلی ها و مبادی 
ورودی و خروجــی خبرنگاران ایــرادات جزئی و اندکی 
وجود دارد که این موارد را در صورت جلسه ای به اطالع 
مسئوالن آستان قدس رساندیم تا ضمن برطرف ساختن 

آن ها دیگر ایرادی وجود نداشته باشد.

از نظر امتیازدهی بر اســاس جدول کنفدراسیون 
فوتبال آسیا ورزشگاه امام رضا)ع( در چه 

ردیفی قرار دارد؟
این ورزشگاه ۹۰ درصد امتیازهای 
الزم را بدست آورده است، چون 
زیر ســاخت های حرفه ای و 
مدرن را داراست. از این نظر این 
ورزشگاه قابلیت میزبانی های 
بزرگ بین المللی را دارد، البته 
اگر موارد مورد اشاره برطرف 
شــود، دیگر هیچ اشــکالی به 

ورزشگاه وارد نیست. 

 با توجه به حضور شــهر خودرو در 
مسابقات لیگ قهرمانان آســیا آیا ناظران 
کنفدراسیون فوتبال آسیا مجدداً از این ورزشگاه 
بازدید خواهند کرد یا اینکه تأییدیه نهایی از سوی 

فدراسیون داده خواهد شد؟
هنوز این ورزشگاه به عنوان محل برگزاری رقابت های 
شهر خودرو در مسابقات آسیایی معرفی نشده است، در 
صورتی این ورزشگاه به عنوان میزبان مسابقات آسیایی 
معرفی خواهد شد که در مدارک و پرونده شهر خودرو 
قرارداد ورزشــگاه موجود باشــد، معرفی این ورزشگاه 
به آســیا منوط به قرارداد کتبی باشــگاه شهرخودرو با 
مجموعه آستان قدس رضوی است، البته یک نکته مهم 
و ضروری را باید به خاطر داشته باشید که زمان ارسال 
مدارک نمایندگان ایران که در رقابت های لیگ قهرمانان 

حضور دارند فرا نرسیده است.

سینا حسینی : بالتکلیفی نماینده خراسان رضوی در 
لیگ برتر والیبال ذهن اهالی این رشته را بشدت مشغول 
کرده است. تنها نماینده اســتان در رقابت های والیبال 
همانند فصل گذشته که بهترین زمان ممکن برای جذب 
نیرو و نفرات را از دست داد، در آستانه شروع لیگ جدید 
دوباره همان شرایط نامناسب فصل قبل را تجربه می کند 

تا بالتکلیف ترین حاضر در مسابقات لقب بگیرد.

شهرداری کنار رفت
دردسرهای این تیم همزمان با پایان فصل آغاز شد، جایی 
که شهرداری مشــهد به عنوان بزرگ ترین حامی پیام 
صراحتا اعالم کرد دیگر حاضر به سرمایه گذاری به ترتیب 
گذشته نیست بلکه در صورت حضور یک اسپانسر قوی 
حاضر اســت به هر مقدار که اسپانسر هزینه کرده است 
تزریق مالی کند، از آنجا که مدیران پیام در جذب اسپانسر 
ناکام ماندند حضور شهرداری به عنوان حامی مالی مکمل 
در این تیم به حالت تعلیق درآمد تا بازیکنان این تیم یکی 
پس از دیگری به پیشنهاد های پیش روی خود فکر کنند.

والیبال در شهر خودرو
مسئوالن استان که بشــدت نگران بالتکلیفی نماینده 
لیگ برتری خراســان بودند، دســت به کار شــدند و 
مذاکرات خود را با چند گزینه آغاز کردند که در نهایت 
قرار شد پیشــنهاد نهایی به مالک آبادانی شهرخودرو 
ارائه شود تا او در کنار تیمداری در حوزه فوتبال به کمک 

والیبال هم بیاید.
با جدی شــدن مذاکرات مدیرعامل شهرخودرو در یک 
پیام ویدئویی در گفت و گو با ســایت رسمی باشگاه از 
احتمال تیمداری در سایر رشــته های ورزشی از جمله 
والیبال خبر داد تا کورسوی امیدی برای اهالی والیبال به 

وجود بیاید.البته جواد وطنخواه به صورت قطعی حضور 
شهرخودرو در لیگ برتر والیبال را تأیید نکرد بلکه مدعی 
شد در صورت تحقق شروط مالک باشگاه این اتفاق رخ 

خواهد داد.

شرط اصلی حمیداوی
هرچند مدیرعامل شــهرخودرو از شروط مالک باشگاه 
برای پذیرش پیشنهاد تیمداری رونمایی نکرد اما گفته 
می شود اصلی ترین شــرط حمیداوی برای قبول این 
مســئولیت حضور همزمان مجموعه تحت مدیریت او و 
شهرداری مشهد در حوزه تیمداری والیبال است. از آنجا 
که شهرداری مشهد وعده داده بود در صورت حضور یک 
اسپانسر قوی آمادگی دارد به همان میزان سال گذشته 
از این تیم حمایت کند، حاال مدیران شــهر خودرو برای 
کاهش هزینه های تیمداری امیدوارند که این اتفاق رخ 
دهد تا همزمان در کنار فوتبال در والیبال نیز تیمداری 

کنند.

خوشبینی های مدیرکل
مسئوالن اداره کل ورزش و جوانان با ابراز امیدواری در 
خصوص آینده این تیم معتقدند با فراهم شــدن انتقال 
امتیاز تنها نماینده والیبال خراســان به مجموعه شهر 
خودرو دوباره این مجموعه فعالیت خود را از سر خواهد 
گرفت و همچنان خراســان رضوی در لیگ برتر دارای 

نماینده خواهد بود.
اما از دســت رفتن زمان و موقعیت جذب بازیکن برای 
تیم والیبال خراسان رضوی می تواند لطمه جدی به این 
تیم وارد سازد، دقیقا همان اتفاقاتی که سال گذشته رخ 
داد و مانع از موفقیت کامل این تیم در رقابت های لیگ 

برتر کشور شد.

رئیس کمیته صدور مجوز حرفه ای در گفت و گو با قدس:
j استادیوم امام رضا

قابلیت میزبانی های بین المللی را دارد

وقت کشی به سبک همیشه

پاسکاری والیبال خراسان بین اسپانسرها

گزارش ویژه

دومین پشت پای تیام به استقالل
آی اسپورت - درســت یک ســال قبل وقتی مامه تیام از بند گنجانده شده در 
قراردادش با استقالل برای جدایی بهره برد تا با ۲۰۰ هزار دالر قرارداد خود را فسخ 
و راهی عجمان شود، سران باشگاه زیر بار ارسال رضایتنامه این بازیکن نرفتند تا کار 
به نشست های متعددی میان سران استقالل و عجمان کشیده شود.خروجی این 
نشست ها به این جا ختم شد که ۲۰۰ هزار دالر به ۳۵۰ هزار دالر افزایش پیدا کند 
و در کنار آن عجمان ۲۵ درصد از حق انتقال آتی ستاره سنگالی را نیز به استقاللی ها 
بدهد. توافقی که به صورت مکتوب امضا شد تا نقطه اطمینانی باشد برای باشگاه 
تهرانی برای درآمدزایی بیشتر از این جواهر سنگالی. وقتی خبر رسید عجمانی ها 
با انتقال مامه تیام به لیگ ترکیه و باشگاه کاسیم پاشا موافقت کردند این امیدواری 
برای استقاللی ها ایجاد شد که به پول خوبی در این روزهای بحرانی خواهند رسید، 

غافل از این که تیام دوباره به آن ها رودست خواهد زد.
مامه تیام چند روز قبل با امضای قراردادی سه ساله به ارزش ۲.۵ میلیون یورو 
برای هر فصل پیراهن کاسیم پاشا را برتن کرد. اگر این رقم به صورت رسمی در 
ماجرای انتقال ثبت می شد استقاللی ها با توجه به توافق ۲۵ درصدی با عجمان 
می توانستند روی درآمد 6۰۰ تا ۷۰۰ هزار یورویی حساب باز کنند. در این بین 
اما ستاره سنگالی یک بار دیگر از زیر بار پرداخت این پول دررفت چون قبل از 
علنی کردن موضوع توافق با کاسیم پاشا طی توافقی با عجمانی ها با پرداخت 
۵۰۰ هزار دالر قرارداد خود را فسخ و به صورت بازیکن آزاد سر از ترکیه درآورد.

به این ترتیب استقاللی ها تنها می توانستند روی ۱۲۵ هزار دالر از ۵۰۰ هزار 
دالر پرداختی تیام به عجمان حساب کنند و بیشتر از آن طلب نداشته باشند. 
این رودست تیام در ماجرای ترانسفر جدید بار دیگر استقاللی ها را نقره داغ کرد 
چون انتظار می رفت سودی حداقل ۵۰۰ هزار دالری در انتظار باشگاه باشد. 
امیرحسین فتحی مدیرعامل استقالل طی یکی دو روز گذشته در دبی حضور 
دارد تا با دریافت ۱۲۵ هزار دالر بخشی از بحران های مالی باشگاه را حل و فصل 
کند، پولی که می توانست بیشتر از این هم باشــد اما زرنگی ستاره سنگالی و 

مدیربرنامه هایش این اجازه را نداد.

ورزش: علی دایی ســرمربی پیشــین تیم فوتبال 
پرسپولیس تأکید کرد که مدتی پیش پیشنهاد این 
تیم را رد کرده اســت. به گزارش نود، علی دایی بر 
خالف سال های اخیر، در شروع فصل جدید لیگ برتر 
یکی از غایبان بزرگ در بین مربیان خواهد بود. این 
مربی از فرصتی که داشت نهایت استفاده را برد و جدا 
از رسیدگی به کارهای شخصی در کالس مربیگری 

حرفه ای هم شرکت کرد.

حضور در کالس های حرفه ای مربیگری چطور 
بود؟

کالس خیلی خوب بود. هم بار علمی کالس باال بود، 
هم مباحث خوبی در این چند روز مطرح شد که از 
آن ها استفاده کردیم. استادان خوبی هم در کالس 
حضور داشــتند و ما با اینکه ۱۰ روز شــلوغ را 
داشتیم ولی از حضور در این کالس ها نهایت 
استفاده را بردیم. خوشبختانه جو کالس هم 
صمیمانه بود و این کالس به مربیانی که در 

آن حضور داشتند کمک خواهد کرد.

 چند روز پیش هم با پیشــنهادی از 
صنعت نفت آبادان مواجه شدید.

بله، باید از آقای عیسی زاده، اعضای هیئت مدیره 
و مدیر اجرایی باشگاه تشکر کنم. دوست داشتم به 
فوتبال آبادان و مردم این شــهر که عاشقانه فوتبال 
را دوســت دارند کمک کنم ولی به دلیل مســائل 

خانوادگی نتوانستم به صنعت نفت بروم. 

در این مدت شایعه حضور شما در پرسپولیس 
هم مطرح شد...

مدتی پیش یکی از دوســتان که در پرســپولیس 
جایگاهی دارد در این زمینه که به پرسپولیس بروم 
با من صحبت کرد ولی همان زمان این مسئله را رد 
کردم. رفتن به پرســپولیس همین طوری نیست و 

خیلی چیزها به هم ربط دارد. اگر یک روز الزم باشد 
در مورد این موضوع صحبت می کنم. پرسپولیس تیم 
بزرگی اســت و امیدوارم با آمدن مربی جدید موفق 

باشد و هوادارانش را خوشحال کند.

در مورد حضور کالدرون در پرســپولیس چه 
صحبتی دارید؟

شناخت زیادی از این مربی ندارم. اطالعات من فقط 
به حضور این مربی در تیم ملی عربســتان مربوط 
می شود که ظاهراً نتایج خوبی هم نگرفت. به جز این 

مورد اطالعات کاملی ندارم.

در یکی ، دو ماه گذشته شایعاتی در خصوص 
اینکه به شــما اجازه مربیگری در لیگ برتر 
داده نمی شود شنیده شد. در این باره صحبت 

می کنید؟
بعضی چیزها و کارشــکنی ها کــه در این خصوص 
گفته می شــود، صحت دارد و متأســفانه در برخی 
وزارتخانه ها »بده بستن هایی« وجود دارد که مانع از 
شکل گیری خیلی از مسائل می شود. با تراکتورسازی 
و فوالد صحبت کرده بودم که به یکباره غیبشــان 
زد. به حرف های حقی که زدم افتخار می کنم حتی 
اگر از فوتبال بیرون بمانم. زندگی من از راه فوتبال 
نمی چرخد که بخواهم نگران آینده باشم و اگر روی 

کارم تمرکز کنم بیشتر موفق خواهم شد.

هیو دیویس / مترجم: امیرمحمد ســلطان پور: تیم های 
آرســنال، چلســی، تاتنهام، منچســتریونایتد، لیورپول و 
منچسترسیتی در سه فصل گذشته 6 رده باالی جدول لیگ 
برتر انگلیس را در ُقُرق خود داشته اند. با اینکه اختالف نسبت 
به تیم های دیگر نسبت به قبل کمتر شده اما جدا شدن این 6 
تیم از دیگران از زمان قدرت گیری اقتصادی منچسترسیتی 
به وجود آمده اســت. در یک دهه گذشته از 6۰ جایگاه اول تا 
ششمی جدول لیگ برتر، ۵۴ رتبه در اختیار همین تیم هایی 

قرار گرفته که نام آن ها ذکر شد.
اما احتماالً فصل آینده لیگ برتر شاهد این باشیم که اختالف 
6 تیم برتر با دیگر تیم ها کمتر شده و به گونه ای از بین برود که 

آن ها برای کسب سهمیه های اروپایی نیز دچار مشکل شوند.
معموالً رقابت برای کسب چهار سهمیه لیگ قهرمانان بین این 
6 تیم به وجود می آید و سخت می توانستیم پیش بینی کنیم 
که آن دو تیم دور افتاده چه تیم هایی خواهند بود. اما در فصلی 
که گذشت با ضعف عملکرد چهار تیم به جز سیتی و لیورپول 
این پرسش به وجود آمده بود که کدام یک می توانند سهمیه 

را کسب کنند.
اگر نگاهــی به پنج بــازی آخر تاپ 6 در فصلی که گذشــت 
بیندازیم بخوبی نشان دهنده شــرایط ضعیف آن ها خواهد 
بود. چلسی، اسپرز، آرســنال و یونایتد روی هم در پنج بازی 
آخر خود سه برد، هفت مساوی و ۱۰ شکست را تجربه کردند.

چلسی محروم، یونایتد بی انگیزه
در چلســی، که آن ها فرانک لمپارد را در آســتانه انتخاب به 
عنوان ســرمربی قرار داده اند، اوضاع با محرومیت در پنجره 
نقل و انتقاالت بســیار بد است و جانشــین پیدا کردن برای 
ادن هازارد نیز غیرممکن به نظر می رسد. او مستقیماً بر روی 
نیمی از گل های شــیرهای لندن در فصل گذشته تأثیرگذار 
بود و می توان گفت تمام بار حمله آبی هــا روی دوش او بود 
و کریستین پولیشــیچ که پیش از محرومیت خریداری شده 

نخواهد توانســت این جای خالی را پر کنــد. البته لمپارد با 
داشتن جوان های بسیار با اســتعدادی مثل هادسون اودوی، 
آمپادو، مونت، توموی، آبراهام و جیمز شرایط بهتری نسبت به 
اوله گنار سولسشر دیگر اسطوره یک باشگاه که هدایت یونایتد 

را بر عهده گرفته برخوردار است.
شــروع خوب این مرد نروژی باعث شــد تا یونایتد سریعاً 
قراردادی سه ساله با وی به امضا برساند اما پس از امضای 
قرارداد پایان فصل بســیار بد تمام شــد. اما شرایط بد در 
اولدترافورد باالتر از فقط مشــکل خوب بــودن یا نبودن 

سرمربی است. در مورد کل ترکیب این پرسش وجود دارد 
که آیا انگیزه الزم را دارند؛ بازیکنان غیر الزم قراردادهای 
جدید گرفتند، بازیکنانی که دیگر نمی خواهند هیچ باشگاه 
عالقه مند دیگری برای جذب ندارند و بســیاری از ستاره 
ها، دیگر یونایتد را بــه عنوان یک مقصــد رویایی در نظر 

نمی گیرند.

دفاع فاجعه بار آرسنال، تاتنهام غیرفعال در ترانسفر
برای آرسنال نیز پیش بینی می شود که رتبه ای بهتر از ششمی 

کسب نکنند. با وجود داشتن دو ستاره کارآمد یعنی اوبامیانگ 
و الکازت در خط حمله، در خط دفاع اما آن ها فاجعه هستند 
و با رفتن رمزی آن ها یک ستاره را در میانه زمین نیز از دست 

داده اند.
در تاتنهام مائوریسیو پوچتینو بدش نمی آید اگر چهار مدافع 
گوش برایش خریداری شــود اما واقعاً بــه دو مدافع در این 
پست نیاز دارد. آن ها همچنین یک مهاجم جانشین ، یک یا 
دو هافبک مرکزی و یک وینگر دیگر نیز الزم دارند و اصال در 
بازار فعال عمل نمی کنند؛ و با رفتن احتمالی اریکسن کار برای 
آن ها بسیار سخت خواهد بود. هر کدام از این چهار تیم که در 
مورد آن ها گفته شد قابلیت این را دارند که از بین 6 تیم باالی 

جدول خارج شوند.

چه تیم هایی می توانند جانشین تاپ 6 شوند؟
دو یا سه باشگاه آماده هستند تا در صورت لغزش تاپ 6 جای 
آن ها را در باالی جدول بگیرند. وولورهمپتون فصل گذشته 
هفتم شد و آن ها از نظر مالی مشکل خاصی نداشته و بازیکنان 
با استعداد و جوان بسیار خوبی هم دارند. البته حضور در لیگ 

اروپا ممکن است به موفقیت آن ها در لیگ ضربه بزند.
لسترسیتی می تواند گزینه غافلگیرکننده ای باشد و مشکالت 
بســیار کمی دارند که باید برای افزایش شــانس خود از بین 
ببرند. یکی از آن ها روشن کردن وضعیت هافبک قرضی بسیار 
با کیفیت خود یعنی یوری تیلمانز است که می تواند تا حدود 

زیادی شرایط آن ها را تغییر دهد.
اورتون و وستهام نیز در بازار نقل و انتقاالت خوب کار کرده اند 

و آماده خواهند بود.
در فصل ۲۰۱۵/۱6 و قهرمانی لســتر و تالش وستهام برای 
کسب ســهمیه لیگ قهرمانان تا آخرین هفته ها، نشان داد 
که می توان آرامش تاپ ســیکس را به هم زد، و فصل آینده 
رقم زدن چنین غافلگیری هایی بسیار راحت تر از سال ۲۰۱6 

خواهد بود.

ستاره فرانسوی سابق تیم اتلتیکومادرید در پاسخی به یکی 
از بهترین کارشناسان بسکتبال ان بی ای از عالقه باالی 
خود به این رشته و تیم نیویورک نیکز پرده برداشت. آدرین 
وویناروفسکی که او را می توان یکی از منابع مطمئن اخبار 
در ان بی ای لقب داد، اخباری در خصوص عوض شدن راه 
»کایری اروینگ« ستاره بسکتبال از تیم نیویورک نیکز به 
سمت تیم رقیب یعنی بروکلین نتس منتشر کرد که آنتوان 
گریزمان در پاسخ به آن یک »نه« بلند باال با چند شکلک غم 

و اندوه نوشته است!

هافبک ملی پوش تیم ترابوزان اسپور ترکیه در کلیپی در 
صفحه اینستاگرام خود از تالش برای کمک به یک کودک 
مبتال به ام اس خبر داده است. وحید امیری در کلیپی که 
منتشر کرده در کنار نوزادی به نام رایان نشسته که به 
بیماری ام اس مبتال و نیازمند کمک فوری است. هافبک 
با اخالق سابق پرسپولیس در صحبت های خود از همه 
مردم ایران تقاضای کمک می کند و می گوید دوره درمان 

این نوزاد 7 ماهه باید تا قبل از یکسالگی به اتمام برسد.

وحید امیریآدرین وویناروفسکی/آنتوان گریزمان
فوق ستاره تیم منچستریونایتد که در تعطیالت تابستانی 
در آمریکا حضور دارد، در اســتوری اینستاگرام خود 
توانایی های باالیش در کار با توپ بسکتبال را به نمایش 
گذاشته است. پل پوگبا در استوری خود به همراه چند تن از 
دوستان بسکتبالیستش در یک سالن تمرین حضور دارد و 
به وسیله پا توپ را به درون سبد می اندازد که تعجب همه 
حضار در سالن و دوستانش را به همراه دارد. پل پوگبا در 
استوری های دیگر خود تمرینات فشرده اش برای حفظ 

آمادگی بدنی را نیز نشان می دهد.

در روزهــای اخیر، توفــان توییتری طرفداران پرشــمار 
منچستریونایتد در شبکه های اجتماعی بخصوص توییتر 
در اعتراض به مدیریت مالکان آمریکایی این باشگاه یعنی 
خانواده گلیزر به راه افتاده است. در حالی که چندین سال از 
مالکیت این خانواده بر پرطرفدارترین باشگاه جهان می گذرد، 
اما بدهی های سرسام آوری گرفتار این باشگاه شده و اخیرا 
نیز مشخص شد که یک میلیارد پوند از ارزش شیاطین سرخ 
کاسته شده است. به همین دلیل کمپین گلیزرها باید بروند 

)#glazerout( به داغ ترین ترند توییتر بدل شده است.

کمپین اخراج گلیزرهاپل پوگبا

شناختی از کالدرون ندارم

دایی: پیشنهاد حضور در پرسپولیس را رد کردم

ضد  حمله

 الریان و السیلیه؛ 
کلید ورود استقالل و شهر خودرو به آسیا

ورزش: بر اساس برنامه اعالم شــده پلی آف لیگ قهرمانان آسیا ۲۴ 
دی تا اول بهمن ۹۸ در غرب و شرق آسیا برگزار می شود و مرحله دوم 

۸ بهمن ۹۸ برگزار خواهد شد. 
طبق این زمان بندی اســتقالل و شــهرخودرو باید در روزهای اول و 
هشــتم بهمن ماه دو پلی آف اول و دوم خود را بــا یک میزبانی و یک 
میهمانی برگزار کنند تا مجوز ورود به مرحله گروهی لیگ قهرمانان را 
بدست بیاورند که برحسب تأیید سهمیه های ۲۰۲۰ احتمال رویارویی 
نماینده های ایران با نماینده های قطر همچون فصل گذشــته وجود 
دارد به ترتیبی که یکی از دو تیم الریان و الســیلیه حریف استقالل و 

پدیده خواهد بود.

 تکذیب کمک ۵۰۰ هزار دالری
 به پرسپولیس

ورزش: باشــگاه پرســپولیس با صدور اطالعیه ای، اخبــار مربوط به 
تخصیص کمک ۵۰۰ هزار دالری از سوی وزارت ورزش و جوانان را رد 
کرد و منافات چنین اقدامی را با قوانین موجود یادآور شد. در بخشی از 
این اطالعیه باشگاه پرسپولیس ضمن تکذیب مجدد شایعه کمک ۵۰۰ 
هزار دالری، تأکید کرد؛ حمایت وزیر محترم ورزش و جوانان در قالب 
کمک های فکری و معنوی بوده است و در فصل گذشته و فصل جاری 
هیچ کمک مادی و مالی از ســوی وزارت ورزش و جوانان انجام نشده 

است و با توجه به ضرورت اجرای قوانین، انجام نمی شود.

 ۲ دیدار تدارکاتی برای بازگرداندن 
آقای گلی جهان به شمسایی! 

ورزش: داود پرهیزگار، رئیس کمیته فوتســال از برگزاری دو دیدار 
تدارکاتی برای رســیدن عنوان آقای گلی جهان به وحید شمســایی 
خبر داد. داود پرهیزگار در گفت  و گو با تسنیم، درباره بازگشت وحید 
شمسایی به تیم ملی فوتسال برای بازپس گیری عنوان آقای گلی جهان 
اظهار داشــت: بله، صحبت هایی دراین باره مطرح شد. قبل از آن باید 
اتفاقاتی بیفتد و شرایطی مهیا کنیم تا بتوانیم این رکورد را برگردانیم. 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با کادر فنی تیم ملی در این خصوص 
صحبت شده اســت یا خیر، تصریح کرد: با ناظم الشــریعه در این باره 
صحبت کردیم و قرار است در شرایط مناسب و در دو سه ماه آینده، دو 

دیدار تدارکاتی برگزار کنیم.

انتقال علیپور به باشگاه بلژیکی منتفی شد
ورزش: باشــگاه بلژیکی زولته وارخم قصد داشــت علی علیپور را به 
خدمت گرفتــه و مبلغ ۷۰۰ هزار دالر برای رضایت نامه او به باشــگاه 
پرسپولیس بدهد که این انتقال منتفی شده است. دلیل منتفی شدن 
این انتقال هنوز اعالم نشده است. براساس این گزارش، باشگاه دیگری 
در بلژیک خواســتار به خدمت گرفتن علیپور شــده است که بزودی 
برای جذب این بازیکن مکاتبات خود را با باشــگاه پرسپولیس انجام 

خواهد داد.

 حمیداوی: سازمان لیگ عادت کرده 
پول باشگاه ها را ندهد

ورزش: مالک پدیده می گوید تیمش بعد از اتمام لیگ هجدهم ریالی 
از پول حق پخش تلویزیونــی و تبلیغات محیطــی را دریافت نکرده 
است. فرهاد حمیداوی، مالک شــهر خودرو در گفت  و گو با ایسنا، در 
این خصوص اعالم کرد: باشگاه من ریالی بابت تبلیغات محیطی و حق 
پخش تلویزیونی نگرفته است و این عادت سازمان لیگ شده که پول 
تیم ها و باشــگاه ها را نپردازد. ما حتی از طریق محاســبه آن هم خبر 
نداریم و سازمان لیگ هم اطالع رسانی نمی کند. وی ادامه داد: ما تا به 
حال چند جلسه گذاشته ایم و چندین بار هم اعتراض کرده ایم اما گوش 
شنوایی وجود ندارد. اصاًل مشخص نیست که بررسی این موضوع زیر 
نظر کدام بخش سازمان لیگ است. نه گروه اقتصادی این سازمان و نه 

زیرمجموعه های دیگر پاسخگو نیستند. 

 بازگشت عزت اللهی 
به لیگ روسیه جدی تر شد

ورزش: ســعید عزت اللهی هافبک تیم ملی فوتبــال ایران که فصل 
گذشته در تیم فوتبال ردینگ انگلستان بازی می کرد به احتمال فراوان 
فصل آینده باید به لیگ روسیه برگردد.عزت اللهی که با باشگاه روستوف 
قرارداد دارد  باید به روسیه و باشــگاهش برگردد زیرا انتقالش به این 

باشگاه انگلیسی  به صورت قرضی صورت گرفته است. 
این بازیکن مدتی به دلیل آسیب دیدگی از تمرینات تیم فوتبال ردینگ 
باز ماند و البته جام ملت های آسیای گذشته را هم از دست داد. البته 
این بازیکن در تالش است تا دوباره بتواند در انگلیس بازی کند اما همه 

چیز این اتفاق منوط به توافق باشگاه ردینگ و روستوف خواهد بود.

جلسه استقاللی ها با طارق برای بازگشت 
ورزش: طارق همام هافبک عراقی استقالل از آن دسته بازیکنانی است 
که استراماچونی خواهان بازگشت وی به جمع آبی پوشان شده اما این 
بازیکن با خانواده خود مدتی در کشور فرانسه حضور داشت. مسئوالن 
باشــگاه اســتقالل در تماس با این بازیکن عراقی خواستار برگزاری 
جلسه با وی برای بازگشت او به این تیم شده اند. طارق بازیکنی است 
که فصل گذشته به دلیل مشکالت مالی با استقاللی ها دچار اختالف 
شد و در اواخر فصل به دلیل بی انضباطی توسط فرهاد مجیدی از جمع 
آبی پوشان کنار گذاشته شد. مسئوالن باشــگاه استقالل در روزهای 
آینده نشستی را با این بازیکن برگزار می کنند تا وی را برای بازگشت 

به استقالل مجاب کنند.

آغاز فصل جدید ACL از ۲1 بهمن 98
ورزش: همچون فصل گذشته رقابت های فصل جدید لیگ قهرمانان 
آسیا ۲۰۲۰ از اواسط فوریه )۱۰ تا ۲۰( استارت می خورد. به این ترتیب 
نماینده های ایران از جمله پرسپولیس و سپاهان که از حاال حضورشان 
در مرحله گروهی قطعی است از این تایم زمانی با فشردگی بیشتری 
باید به میدان بروند و در کنار آن ها نیز می توان به اســتقالل و پدیده 
اشاره کرد که با ورود به پلی آف زودتر از این دو تیم با فشردگی بازی ها 
مواجه خواهند شد. قرعه کشــی مرحله گروهی فصل جدید نیز اوایل 
آذرماه ۹۸ در کواالالمپور برگزار می شــود تا تیم های حاضر در هشت 

گروه غرب و شرق رقبای خود را بشناسند.

منهای فوتبال

جام ملت های آفریقا
آفریقای جنوبی - مراکش

دوشنبه 1۰ تیر- ساعت: ۲۰:3۰ زنده از شبکه ورزش

جام ملت های آفریقا
تانزانیا - الجزایر

دوشنبه 1۰ تیر-ساعت: ۲3:3۰ زنده از شبکه ورزش

جام ملت های آفریقا
بنین - کامرون

سه شنبه 11 تیر-ساعت: ۲۰:3۰ زنده از شبکه ورزش

جام ملت های آفریقا
موریتانی - تونس

دوشنبه 1۰ تیر- ساعت: ۲3:3۰ زنده از شبکه ورزش

کوپاآمریکا
برزیل - آرژانتین

چهارشنبه 1۲ تیر-ساعت: ۰۵:۰۰ زنده از شبکه ورزش

ورزش در سیما

آمریکا 3- ایران صفر
 شکست تشریفاتی 

در رقابت های لیگ ملت های والیبال
ورزش: تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی دور مقدماتی رقابت های 
لیگ ملت ها مقابل آمریکا صف آرایی کرد که در دیداری تشریفاتی 
و در حالی که صعودمان به مرحله نهایی قطعی شده بود سه بر صفر 
شکست خورد. این سومین شکست تیم ملی در این رقابت ها بود که 
تاثیری در صعود به مرحله بعد نداشــت.تیم ملی با تیم دوم در این 

بازی شرکت کرد.

برگزاری انتخابات کشتی در گرو صالحیت 
دبیر، خادم و جدیدی

ورزش: سرپرست فدراسیون کشتی گفت: منتظر اعالم نظر مراجع 
ذی ربط درباره موضوع تأیید صالحیت سه کاندیدای فدراسیون کشتی 
هستیم.بهروز نعمتی، سرپرست فدراسیون کشــتی درباره آخرین 
وضعیت تعیین تکلیف زمان برگزاری انتخابات فدراســیون کشتی 
گفت: تا این لحظه نتیجه تأیید صالحیت امیررضا خادم، علیرضا دبیر 
و عباس جدیدی به وزارت ورزش اعالم نشده و ما منتظر پاسخ نهایی 
مراجع ذی ربط درباره این سه نامزد هستیم.وی در پاسخ به این پرسش 
که آیا انتخابات قبل از رقابت های جهانی یا پس از آن برگزار می شود، 
خاطرنشان کرد: به محض دریافت نتیجه تأیید صالحیت ها فوراً برای 
برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون کشتی اقدام خواهیم کرد و هیچ 

مشکلی در این  باره وجود ندارد.

 رئیس کمیته ملی المپیک: 
در انتخابات کشتی و وزنه  برداری گزینه نداریم

ورزش: رئیس کمیته ملی المپیک گفت: کمیته ملی المپیک و وزارت 
ورزش هیچ گونه مداخله ای در فرایند انتخابات فدراسیون ها نداشته و 
ندارند. در مورد انتخابات کشتی و وزنه برداری به صراحت می گویم روی 
هیچ کسی نظر نداریم. رضا صالحی امیری در مورد اینکه در انتخابات 
فدراسیون ها برخی از کاندیداها می گویند مورد نظر کمیته ملی المپیک 
هستند، بیان کرد: ما معتقدیم مجمع هر فدراسیون صاحب نظر است و 
مداخله ما دو اشکال وارد می کند اول اینکه انگیزه را برای حضور و رقابت 
تضعیف می کند. نکته دوم مداخله باعث جریان سازی نادرست می شود. 
ما باید بستر را به سمتی هدایت کنیم که انتخابات آزاد شکل گیرد. مداخله 
در انتخابات غیراخالقی است. من در هیچ موردی مداخله نداشتم اما 
کمیته ملی المپیک نظر خود را با رأیی که دارد روز مجمع اعالم می کند.

 پاسخ کمیته ملی المپیک
به کمک ۵۰ میلیونی به رستمی

ورزش: بحثی در مورد کمک ۵۰ میلیون تومانی کمیته ملی المپیک 
به کیانوش رستمی مطرح شده بود که البته گالیه برخی از وزنه  برداران 
دیگر را هم به همراه داشت.کمیته ملی المپیک هم در واکنش به این 
موضوع عنوان کرد که این مبلغ به حســاب فدراسیون وزنه  برداری 
ریخته شــده تا از محل آن حقوق کیانوش رستمی پرداخت شود و 

شخصاً به خود کیانوش رستمی داده نشده است.

مدال طالی یخکشی پس داده شد
ورزش: با پیگیری های سرپرست فدراسیون کشتی و پس از بررسی 
اتحادیه جهانی کشتی، مدال طالی محمدباقر یخکشی به وی اهدا 
می شود.اتحادیه جهانی کشــتی در نامه ای به فدراسیون کشتی از 
موافقت این اتحادیه مبنی بر احقاق حق محمدباقر یخکشی که در 
جام ساساری ایتالیا بی دلیل مدال طالی وی توسط مسئوالن برگزاری 

مسابقات گرفته و دیسکالیفه شده بود، خبر داد.

درخشش شطرنج بازان ایران در مدارس آسیا
ورزش: مسابقات شطرنج مدارس آسیا به پایان رسید و کاروان ورزشی 
ایران موفق به کســب پنج مدال طال، نقره و برنز شد. این رقابت ها به 
میزبانی تاشکند ازبکستان و در سه بخش استاندارد، سریع و برق آسا 

برگزار شد.

 پیروزی تیم بسکتبال با ویلچر ایران 
برابر روسیه

ورزش: تیم ملی بســکتبال با ویلچر مردان ایــران در دومین روز از 
تورنمنت چهار جانبه ترکیه، برابر تیم روسیه به میدان رفت و با نتیجه 
۵۹ بر ۵۰ به پیروزی دســت یافت.تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران 
همچنین در دو دیدار قبلی خود بــا نتیجه ۷۱ بر 6۲ برابر تیم ترکیه 
دیدار را واگذار کرد و در نخستین دیدار خود برابر کره جنوبی با نتیجه 

۷۸ بر ۷۴ رقابت را واگذار کرد.

ســعید فتاحــی، رئیس 
سازمان لیگ در این بازدید اذعان کرد: 

ورزشگاه امام رضا )ع( بهترین ورزشگاه ایران 
است و انتساب آن به حضرت رضا )ع( شخصیت 

و فرهنگ هواداری و فوتبال ایــران را ارتقا داده 
است. فتاحی با اشاره به حضور بی شمار هواداران در 
ورزشگاه امام رضا)ع( افزود : هیچ بی نظمی و مورد 

حراستی در ورزشگاه امام رضا)ع( مشاهده 
نشده اســت و هواداران مشهدی نمره 

قبولی لیگ هجدهم را کسب 
کرده اند.

چرا غول های لیگ برتر انگلیس در حال کوچک تر شدن هستند؟

پایان عصر »تاپ 6«

کالدرون؛ فرمانده 6۰۰ هزاردالری سرخ ها امروز می آید

 نخستین آرژانتینی فوتبال ایران
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فرهنگ و هنر

خبر

حسام منظوردر گفت وگو با قدس:
با 2 ترم آموزشگاه رفتن، نمى شود بازيگر شد

فرهنگ و هنر/ زهره كهندل: 
حســام منظور، بازيگر تلويزيون 
درباره اينكه در برهه اى شــاهد 
ناشــناخته  چهره هــاى  ورود 
ســريال هاى  در  نابازيگرهــا  و 
تلويزيونــى بوديم و كارگردان ها 

از اين چهره هاى جديد به عنوان برگ برنده كارشــان ياد مى كردند در 
حالى كه به بازيگران كهنه كار تئاتر پيشنهاد بازى در آثار تلويزيونى داده 
نمى شد، گفت: كسانى كه راحت وارد اين عرصه شدند راحت هم فراموش 
شدند و كنار رفتند. وى افزود: ماندن در اين حرفه نياز به ياد گرفتن و بلد 
بودن فنون و تكنيك هاى بازيگرى دارد و بايد سال ها آموزش داده شوند 
و ياد گرفته شوند. شايد يكى با استفاده از زيبايى و جذابيت هاى صورتش 
در يكى دو كار ديده شــود اما براى اينكه به خســرو شكيبايى يا پرويز 

پرستويى و ساير بزرگان تبديل شوى بايد فنون را بلد باشى.
منظور گفت: امروز كارگردان ها به اين نتيجه رسيدند كه بايد سراغ بازيگر 
بروند، چون بازيگر، نفس فيلم يا ســريال است. اگر سريالى موفق است، 
عالوه بر كارگردانى و فيلم نامه خوب، بخش عمده اى مربوط به ايفاى نقش 

بازيگران است و حتماً بايد اجراى كاراكترها قوى باشد.
اين بازيگر خاطرنشان كرد: ضرورتى هم ندارد كه حتماً سراغ بازيگرهاى 
كهنه كار تئاتر بروند، بازيگرهاى جوانى هستند كه درست آموزش ديده اند. 
او يكى از مشكالت كنونى حرفه بازيگرى را نبود آموزش درست دانست 
و گفت: برخى با گذراندن يكى دو ترم بازيگرى در آموزشگاه ها، احساس 
مى كنند به اوج بلوغ و آمادگى رسيده اند و مى خواهند نقش اول يك فيلم 
يا ســريال را بازى كنند، در حالى كه آن آموزشگاه ها هم آموزش علمى 
 ندارند و از داخل آن ها آدم كاربلد بيرون نمى آيد، اگرچه ممكن اســت 
استثنائاتى هم وجود داشته باشد. در حال حاضر  تئاتر تنها جايى است 
كه در آن، بازيگران درست تربيت مى شوند؛ كما اينكه بسيارى از بازيگران 

درجه يك سينما و تلويزيون از بچه هاى تئاتر هستند.
منظور در پايان يادآور شد: بازيگر از روح و روانش براى نقش آفرينى هاى 
ماندگار مايــه مى گذارد، اما گاهى عده اى در فضاى مجازى از كلمات 
نامناســبى خطاب به آ ن ها اســتفاده مى كنند كه عده اندكى از افراد 
جامعه را تشــكيل مى دهند، اميدوارم ايــن فرهنگ به وجود بيايد تا 
متوجه باشــيم بازيگرى كه كاراكترى منفى يا مثبت را بازى مى كند، 
ضرورتاً شــبيه آن نقش نيست. يك بازيگر نبايد بابت نقشى كه بازى 
مى كند، مورد توهين قرار بگيرد، ضمن اينكه بين آزادى بيان در فضاى 
مجازى با توهين كردن مرزى وجود دارد و دو موضوع جداگانه هستند. 

 فرهنگ وهنر/ خديجه زمانيان  آن هايى كه 
جريان هاى شــعرى سال هاى 70 را به خاطر دارند، 
مى دانند كه در آن سال ها گروهى از شاعران جوان 
سراســر كشور كه از يك ســو، تغييرات و تحوالت 
شــعرى پس از نيما را درك كرده بودند و از طرفى 
ديگر هنوز دلباخته غزل فارسى بودند، خونى تازه در 
رگ هاى اين قالب ادبى ديرپا وارد كردند. يكى از اين 
شاعران جوان حسن صادقى پناه بود كه غزل هايش از 
جمله شعر معروف «و چاى دغدغه عاشقانه خوبى 
ســت» خيلى زود ســر زبان ها افتاد. صادقى پناه از 
معدود شــاعران آن دوره بود كه مجموعه شــعرى 
منتشر نكرد و امسال نخستين مجموعه شعرش را 
منتشــر كرده كه مورد توجه جامعه ادبى هم قرار 
گرفته است. با او درباره اين مجموعه و فضاى كلى 
شــعر امروز گفت وگو كرده ايم كه مشروح آن را در 

قدس آنالين مى توانيد بخوانيد:

چه شــد پس از دو دهه فعاليت شــعرى 
سرانجام نخستين مجموعه شعرتان را منتشر 

كرديد؟
از اواخر دهه 70 پيشــنهادهايى از ســوى ناشران 
محترم كه به آثار من نظر لطف داشتند، براى چاپ 
مجموعه اشعارم وجود داشت. اما وقتى كه به سليقه 
و ذائقــه جامعه نگاه مى كــردم، رغبتى براى چاپ 
كتاب در خود نمى ديدم. اين موضوع با سرخوردگى 
اجتماعى و انزواى بسيارى از هنرمندان در 10سال 
پيش همراه و در مورد من نيز سبب دورى بيش از 
يك دهه از فضاى ادبيات كشور شد. اما در سال هاى 
اخير با وجود تشديد جريان سيستماتيك براى سوق 
دادن ذائقــه هنرى جامعه به هنر مبتذل و از جمله 
در ادبيات كه شــاهد صف  هاى طويل فالوورها براى 
خريد كتاب هاى شعر! فوتباليست ها و سلبريتى  ها 
و چهره  هاى برگزيده محافــل و برنامه  هاى خاص 
هستيم، به احترام و اصرار جمع فرهيخته شاعران كه 
مخاطب اصلى من بودند، تصميم به انتشار نخستين 
كتابم با عنوان «و چاى دغدغه عاشقانه خوبى ست» 

با نشر محترم چشمه گرفتم.

 از غزل دهه 90 بگوييد، چه تغييرات خاصى 
نسبت به دهه  هاى پيشــين داشته است و 
مجموعه شما چقدر متأثر از اين تغييرات بوده 

است؟
بــه نظر من دهــه طاليى غزل، دهــه 70 بود كه 
دگرديســى كاملى در غــزل روى داد. مــا از غزل 
نئوكالسيك كه فروغ با تك غزل خود آغازگر آن بود 
(و بعد توســط منوچهر نيستانى و نوذر پرنگ ادامه 
يافت و سپس با حسين منزوى، محمدعلى بهمنى 
و سيمين بهبهانى به قله خود رسيد) در دهه 70 به 
غزل مدرن رسيديم. اما به باور من، در دو دهه بعدى 

اتفــاق خاصى و يا در حد تحوالت دهه 70 در غزل 
روى نداد. البته حركت هاى قابل ستايشى هست، از 
جمله غزل پست مدرن، كه به نظر من تا رسيدن به 
يك شاكله كامل كه بتوان آن را يك دوره خاص در 
تحوالت و زيست غزل دانست، هنوز راه دارد (شايد 
بــه اين دليل كه جامعه مــا هنوز ظرفيت پذيرش 
مصاديق زيست پست مدرن را ندارد). از طرفى نوعى 
غزل واپسگرا هم در جامعه تبليغ مى شود كه سبب 
مى شــود بگويم در مجموع من غزل دهه 90 را نه 
درجا زدن، بلكه عقب تر از دهه 70 مى بينم. مجموعه 
چاپ شده من، شامل غزل هاى سال هاى 72 تا 83 
است و طبيعى است كه متأثر از غزل دهه 90 نيست.

شعرهاى مجموعه منتشر شده سروده  هاى 
چه ســال  هايى اســت و آيا در زمان انتشار 

تغييراتى هم داديد؟
سروده سال هاى 1372 تا 1383. بله، وقتى پس از 
15 سال تصميم به انتشار مى گيريد، به عنوان يك 
منتقد به آثار قبلى نگاه مى كنيد و در اين بين ممكن 
است برخى بيت  ها را حذف و برخى را ويرايش كنيد 
كه قطعاً در مجموعه من اين اتفاق افتاده است. برخى 
تغييرات هم به مذاق بعضى دوستانم خوش نيامد و 
آن ها نسخه نخست را مى پسندند. به هر حال، برخى 

از كارها تغييراتى داشته اند.

 براساس اعالم رسمى  در سال گذشته حدود 
5000 مجموعه شعر منتشر و به بازار كتاب آمد 
كه انتشار بعضى از اين مجموعه  ها با اعتراض 
برخى شاعران همراه شد. نظر شما در اين مورد 
چيست. آيا  انتشار اين تعداد مجموعه شعر را 

به نفع جريان شعر امروز مى بينيد يا نه؟
هر فردى اين حق را دارد كه آثار خود را چاپ كند. 
نمى شود جلو كسى را گرفت، اما ناشران معتبر كه 

جامعــه به آن ها اعتماد مى كنند، نبايد عيار خود را 
پايين بياورند و در ازاى دريافت وجه، كتاب ســطح 
پايينى را چاپ كنند. بى شــك ناشرانى هستند كه 
رويكردشان چاپ آثار هر فردى با هر سطح، در قبال 
دريافت پول است و هيچ اشكالى هم ندارد كه كار اين 
افراد را راه بيندازند. اما مشكل اينجاست كه متأسفانه 
برخى ناشــران معتبر كه جامعه بــه انتخاب آن ها 
اعتماد دارد، در چند سال اخير به اين سمت كشيده 
شده و در قبال دريافت چند ميليون تومان بابت چاپ 
يك كتاب، اعتبار ديرينه خود را زير سؤال مى برند. 
در حالى كه من چندين شاعر بسيار استخوان دار و 
صاحب حرف را مى شناسم كه به دليل عدم امكان 
سرمايه گذارى شخصى، نتوانسته اند كتابشان را چاپ 
كنند و همين ناشران معتبر هم بدون دريافت وجه 
حاضــر به چاپ كتاب آن ها نيســتند. در اين بين 
طبيعى اســت كه تعداد بسيار زيادى از اين 5000 
نفر، افرادى بوده اند كه تمكن مالى براى چاپ كتاب 

خود داشته اند، نه تمكن شعرى.
 

 به نظر شما غزل تمام شدنى است؟
اعتقاد دارم غزل قالبى ناميراست. قالبى براى شعر 
كالســيك و نئوكالسيك بوده و هست. قالبى براى 
شعر مدرن است. قالبى براى شعر پست مدرن هست 
و خواهد بود و براى جنبش و مكتب  هاى هنرى كه 
پس از اين بيايند نيز بى ترديد قالبى كارآمد خواهد 
بــود و در عين حال با مهم تريــن نقطه قوت خود 
كه موســيقى بى نظير و جاى خوش كرده در ذهن 
ايرانيان است، مى تواند انديشه  هاى متفاوت و متنوع 

را به مخاطب منتقل كند.

 مسيرى كه در غزل در حال پيمودن است 
در خدمت غزل ناب و اصيل است يا به بيراهه 

رفته است؟
اجازه بدهيد در اين مورد ما قضاوت نكنيم و تاريخ 
غربال خودش را انجام دهد. مهم اين است كه جلو 
هيچ تجربه اى را نگيريــم و مميزى نكنيم. اجازه 
بدهيم تجربه  ها و جريان هاى مختلف اجازه ظهور و 
حضور داشته باشند. پس از غربالى كه زمان و تاريخ 
ادبيات انجام خواهد داد، فقط جريان يا جريان هاى 
اصلى باقــى خواهند ماند؛ مانند رودى كه شــايد 
نهرهاى زيادى از آن جدا شوند ولى وقتى به امتداد 
آن در پشت سر نگاه كنيد، جريان اصلى مشخص 
است، هرچند ممكن است نهرى يا نهرهايى هم خود، 

رود ديگرى بسازند كه اتفاقى خوشايند است.
شــاخص گذارى و اينكه بگوييم فقط اين نوع غزل 
كه من قبول دارم غزل ناب و اصيل اســت به نظر 
من نظرى مســتبدانه است. البته بايد اذعان داشت 
كه غزل، ژانر شــعرى نيســت و يــك قالب يا فرم 
بيرونى است كه براساس علم پوئتيك تعريف خاصى 

دارد. امروزه شعرهاى مسمط گونه اى مى بينيم كه 
سرايندگان ادعا دارند غزل است، در حالى كه همين 
حركت ها را منوچهرى دامغانى 9 قرن پيش انجام 
داد، ولى نگفت اينكه ســرودم غزل است، بلكه نام 
جديد مسمط (مسمط مسدس) را بر آن نهاد و گفت 
كه قالب جديدى ابــداع كردم. پس از او انواع ديگر 
مسمط هم سروده شد. امروزه مى بينيم كه برخى 
شــاعران بيت ها را 6 لختى و 8 لختى و... مى كنند 
و ادعا دارند آنچه ســروده اند غزل است كه به نظر 
من اين طور نيســت؛ اگر اين طور بود مسدس  هاى 

منوچهرى كه حداقل مسجع هم هستند، غزلترند.

 بازخورد مخاطبان از انتشــار نخســتين 
مجموعه تان چطور بود و به نظر شما شاعر بايد 
اثرى مكتوب منتشر كند يا فعاليت  هاى مجازى 

او كافى است؟
كتاب من در ارديبهشــت 98 در آستانه نمايشگاه 
كتاب تهران عرضه شــد و با پايان نمايشگاه، چاپ 
نخست آن تمام شد؛ البته با شمارگان 500 نسخه 
و قطعاً بدون تشكيل صف! خريداران كتاب عمدتاً 
شــاعران بودند و كامالً برايــم قابل پيش بينى بود 
كــه تينيجرها و... براى خريــد كتابم صف نبندند. 
خوشــحالم كه اكنون بخش قابــل مالحظه اى از 
كسانى كه شــعر را در كشور به طور جدى دنبال و 
كار مى كنند كتابم را دارند و همين برايم مهم است.

به نظرم شاعر بايد اثرى مكتوب منتشر كند و البته 
به موقع. بسيارى از افرادى كه پس از مدت كوتاهى 

از آغــاز ســرودن، اقدام به چاپ كتــاب مى كنند، 
چنانچه شاعر جدى باشــند، سال ها پس از انتشار 
كتاب نخستشان پشــيمان خواهند بود. پشيمانى 
كه حتى شــاملوى بزرگ به آن اعتراف كرده است. 
فعاليت در فضاى مجازى نيز براى انتشار و ثبت آثار 
و نيز ارتباط با مخاطبان ضرورى است؛ البته متأسفانه 
فضاى مسموم مجازى در ايران گاهى سبب مى شود 

از مزاياى آن صرف نظر كرد.

 ترجمه چقدر هدايتگر شما در مسير شعرى 
بوده؟ آيا در شاعر بودن شما تأثير گذاشته يا 

خير؟
آنچه تاكنون از من در ترجمه چاپ شــده، مربوط 
به رشته تحصيلى و شــغل اينجانب به عنوان يك 
پژوهشــگر در عرصه تحقيقات كشــاورزى بوده و 
ارتباطى به ادبيات نداشــته است. در حوزه ادبيات، 
اشــعار و ترانه  هايى ترجمه كرده و در حال ترجمه 
هســتم كه برخى در فضاى مجازى منتشر شده اند 
و بزودى يك كتاب شعر ترجمه آماده چاپ خواهد 
شد. در حوزه تئورى، ترجمه كتابى بزودى منتشر 
خواهد شد. من پيش از آغاز كار ترجمه، شعر گفته ام؛ 
پس ترجمه تأثيرى در شاعر شدنم نداشته است. اما 
مطالعــه ادبيات جهان (چه شــعر و چه تئورى) و 
بخصــوص از روى متون اصلى و نه ترجمه  هاى گاه 
غلط كه در محيط اينترنت يافت مى شــوند، تأثير 
زيادى در توانمندتر شــدن شــاعر و گستردگى و 

كارآمدى ابزارهاى شاعرى دارد.

با حسن صادقى پناه درباره شعر دهه 90 و چاپ نخستين مجموعه شعرش

همه چيز «فست فودى» شده، حتى ادبيات!

برش

مدرن،  زندگى  عوارض  از  يكى 
رويكرد جامعه به نوع سريع هر 
گرفته  فست فود  از  است؛  چيز 
ادبيات  بنابراين  ادبيات؛  تا 
مانند  االنتقال  سريع  و  سطحى 
اشعار  يا  و  دلنوشته نويسى 
مخاطب  امروز  لفظى،  و  اليه  تك 

بيشترى پيدا كرده است

شماره پرونده: 139704006092003228/1      شماره بايگانى پرونده: 9704775
شماره ابالغيه: 139805106092005129        تاريخ صدور: 1398/04/05

آگهى ابالغ ارزيابى ماده 101 كالسه 9704775
بدينوسيله به آقاى محمدرضا اسكندرى فريمانى فرزند محمدباقر ك.م 0849412714 ابالغ مى گردد كه: در خصوص 
پرونده اجرايى كالسه فوق، به موجب گزارش مورخ 98/2/30 كارشناس رسمى دادگسترى شش دانگ فرعى: 20454 
ــما به مبلغ 5/900/000/000 ريال ارزيابى گرديده. لذا چنانچه به  ــهد متعلق به ش از پالك اصلى 232 بخش نه مش
مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به 
ــناس تجديدنظر به مبلغ 4/310/000 ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد. ضمناً  ــتمزد كارش ضميمه فيش بانكى دس
ــد.  ــد ترتيب اثر داده نخواهد ش ــناس تجديدنظر باش ــتمزد كارش به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دس

آ- 9804071 م.الف 239
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092001380/1     شماره بايگانى پرونده: 9802147
شماره ابالغيه: 139805106092005120        تاريخ صدور: 1398/04/05

دفترخانه ازدواج شماره 73 و طالق شماره 93 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى اصالحى پرونده اجراى كالسه 9802147

پيرو آگهى منتشره در روزنامه قدس مورخ 98/4/2 شماره 8995 در سطر سوم و چهارم تاريخ ازدواج مورخ 54/9/6 و 
محاسبه مهريه بر اساس شاخص سال 1397 اصالح مى گردد. آ- 9804072 م.الف 240

شماره پرونده: 139804006092000817/1     شماره بايگانى پرونده: 9801184
شماره ابالغيه: 139805106092005121        تاريخ صدور: 1398/04/05

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده اجرايى كالسه 9801184
ــماره ملى:  ــد: 1353/06/20 ش ــى جمعه تاريخ تول ــورى چه نام پدر: عل ــفى ش ــه آقاى محمدباقر يوس ــيله ب بدينوس
0933207621 شماره شناسنامه: 84373 ابالغ مى گردد يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 1629 فرعى 
از 125 اصلى بخش نه مشهد متعلق به شما در قبال طلب خانم مهرى صادقى قصرى بازداشت گرديده لذا طبق ماده 
87 آئين نامه اجراى مراتب بشما اخطار مى شود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع 

است و ترتيب اثر داده نمى شود. آ- 9804073 م.الف 241

شماره پرونده: 139804006092001313/1      شماره بايگانى پرونده: 9802047
شماره ابالغيه: 139805106092005110         تاريخ صدور: 1398/04/05

دفترخانه ازدواج شماره 74 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه پرونده 9802047

ــماره ملى: 1063183448  ــلطانى نام پدر: عبداله تاريخ تولد: 1333/11/01 ش ــيله به آقاى عبدالرحمن س بدين وس
ــماره  ــين تاريخ تولد: 1342/06/01 ش ــه ايمانى نام پدر: حس ــود كه خانم- فرزان ــنامه: 20 ابالغ مى ش ــماره شناس ش
ــبه روز  ــون (1/000/000) ريال با محاس ــول مبلغ يك ميلي ــنامه: 5 جهت وص ــماره شناس ــى: 5089594597 ش مل
ــند: 1360/07/13،  ــند: 6458، تاريخ س ــماره س ــند ازدواج: ش ــتناد مهريه مندرج در- س 614/709/401 ريال به اس
ــتان خراسان رضوى عليه شما اجرائيه صادر نموده  ــماره 74 شهر مشهد اس دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج ش
ــده و طبق گزارش مورخ 98/3/28 مأمور پست محل  ــكيل ش ــه 9802047 در اين اداره تش و پرونده اجرائى به كالس
ــند حضور نداشته، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه  ــرح متن س اقامت مديون به ش
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين  ــار محلى آگهى مى ش فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــات اجرائى جريان خواهد  ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عملي ــوب مى گردد، نس آگهى كه روز ابالغ محس

يافت. آ- 9804074 م.الف 242

شماره پرونده: 139704006092006001/1        شماره بايگانى پرونده: 9709919
شماره ابالغيه: 139805106092005100          تاريخ صدور: 1398/04/05

دفترخانه ازدواج شماره 37 و طالق شماره 7 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9709919

ــماره ملى: 0943753953 شماره  ــم تاريخ تولد: 1361/05/01 ش ــيله به آقاى يحيى حوصله نام پدر: ابوالقاس بدينوس
ــنامه: 43 بدهكار پرونده كالسه 9709919 كه برابر گزارش مأمور ابالغ به آدرس متن سند شناخته نگرديده ايد  شناس
ــماره 7899- 1385/01/22 بين شما و خانم فائزه مالعلى فرخانى تعداد 100  ــند ازدواج ش ابالغ مى گردد كه برابر س
عدد سكه تمام بهار آزادى بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس 
ــد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى  ــه فوق در اين اجراء مطرح مى باش ــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالس از تش
ــمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است ظرف مدت ده  ــناد رس مفاد اس
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات  روز نس

عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9804075 م.الف 243

شماره پرونده: 139704006091000132/1       شماره بايگانى پرونده: 9701789
شماره ابالغيه: 139805106091002793          تاريخ صدور: 1398/04/03

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 101 آئين نامه اجراء پرونده كالسه 9703300
ــماره شناسنامه و شماره ملى 0922869847 2- محبوبه شاهيد فرزند محمود  ــاهيد فرزند محمود بش به 1- مهديه ش
ــاهيد فرزند محمود بشناسنامه و بشماره ملى  ــماره ملى 0942971965 3- محمد مهدى ش ــنامه 1629 و ش بشناس
ــماره ملى 0939041502 5- مليحه شاهيد  ــاهيد فرزند محمود بشناسنامه 1041 و ش 0920721877 4- منيره ش
ــند رهنى  ــاهيد مديون س ــى 0933433591 وراث مرحوم محمود ش ــماره مل ــنامه 4001 بش ــد محمود بشناس فرزن
128398- 91/12/20 تنظيمى دفترخانه 64 مشهد ابالغ مى گردد كه ششدانگ پالك ثبتى 1628 فرعى از 78 اصلى 
ــه ميليارد و سيصد ميليون ريال) ارزيابى  ــاهيد به مبلغ 3/300/00/000 (س ــهد ملكى مرحوم محمود ش بخش 9 مش
گرديده است چنانچه به مبلغ فوق الذكر اعتراضى داريد به استناد ماده 101- آيين نامه اجراى ثبت ظرف مدت 5 روز 
ــى به صورت على  ــه ميليون ريال بابت هزينه كارشناس از تاريخ ابالغ اخطاريه اعتراض خود را كتباً به انضمام مبلغ س
ــعبه تحويل دهيد ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر يا بدون پرداخت هزينه كارشناسى ترتيب  ــاب به اين ش الحس

اثر داده نخواهد شد. آ- 9804076 م.الف 244
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــماره 24526 مورخ 1398/01/24 دفترخانه 112 مشهد  ــعود مالئكه نيكوئى برابر وكالتنامه ش نظر به اينكه آقاى مس
بوكالت از طرف آقاى حسن و احمد مالئكه نيكوئى و ورثه مرحوم خديجه ثابت بكطاش باستناد 6 برگ فرم استشهاديه 
منضم به فرم تعهد جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى است 3 برگ سند 

مالكيت اعيان يك باب آپارتمان به شماره پالك 27577 فرعى از 3695 فرعى از 5 اصلى بخش 9 مشهد كه متعلق به 
نامبرده مى باشد به علت سهل انگارى مفقود گرديده است. با بررسى دفتر امالك، معلوم شد مالكيت نامبردگان در ذيل 
شماره ثبت 467951 دفتر 3022 صفحه 358 بنام خانم خديجه ثابت بكطاش نسبت به 9 سهم از 72 سهم ششدانگ 
ثبت و سند به شماره چاپى 940014 ج 93 و ذيل شماره ثبت 467954 دفتر 3022 صفحه 367 بنام احمد مالئكه 
ــماره چاپى 940017 ج 93 و ذيل شماره ثبت  ــدانگ ثبت و سند به ش ــهم از 72 سهم شش ــبت به 14 س نيكوئى نس
467952 دفتر 3022 صفحه 361 بنام حسن مالئكه نيكوئى نسبت به 14 سهم از 72 سهم ششدانگ ثبت و سند به 

شماره چاپى 940015 ج 93 صادر گرديده است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد....
ــبت به ملك مورد  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس لذا به اس
ــد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار  ــند مالكيت نزد خود ميباش آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت 

به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9804077 م.الف 245
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

آگهى ابالغ اجرائيه قرارداد بانكى موضوع پرونده اجرائى 9800236 واحد 
اجراى اسنادرسمى سبزوار

ــماره شناسنامه622،به  ــماره ملى0793517801،ش ــيله به جوادكاملى فر نام پدرناصر،تاريخ تولد57/3/20،ش بدينوس
ــانى سبزوار خيابان اسدآبادى،اسدآبادى37،كامليا6طبقه اول،رضا كاملى فر نام پدرناصر،تاريخ تولد55/1/22 شماره  نش
ــانى خيابان ابن يمين نبش خيابان خرمشهرپالك26،شكوه برادران  ــماره شناسنامه208به نش ملى0793484472، ش
ــماره ملى0793498740، شماره شناسنامه496 به نشانى خيابان گلستان  مظفرى نام پدرعلى،تاريخ تولد56/6/25 ش
ــماره ملى0790387506، شماره  ــمت چپ و حسين بخشى نام پدرعباس،تاريخ تولد50/7/1 ش ــتان3 در دوم س گلس
ــازمان نظام مهندسى سبزوار ابالغ ميشودكه بانك  ــنامه38990 به نشانى انتهاى ابن يمين شرقى پالك492 س شناس
ــماره1821/5884مورخ93/5/4جهت وصول مبلغ494,401,396ريال(چهارصدون اقتصادنوين باستنادقراردادبانكى ش

ــارت تاخيرمتعلقه وازتاريخ  ــش ريال)تاتاريخ98/3/11بانضمام خس ودوچهارميليون وچهارصدويك هزاروسيصدونودوش
ــه9800236در  ــمااجرائيه صادرنموده وپرونده اجرائى به كالس ــل بدهى طبق مقررات عليه ش ــويه كام مذكورتاروزتس
ــده وطبق گزارش مورخ 98/3/29 اداره پست سبزوارمحل اقامت شكوه برادران مظفرى و حسين  ــكيل ش اين اداره تش
بخشى بشرح متن سندشناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانكارطبق ماده18آئين نامه اجرامفاداجرائيه فقط يك مرتبه 
دريكى ازروزنامه هاى كثيراالنتشارمحلى آگهى ميشودوچنانچه ظرف مدت ده روزازتاريخ انتشاراين آگهى كه روزابالغ 
محسوب ميگردد،نسبت بپرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات اجرائى جريان خواهديافت.(م الف98/100/2913) 

آ-9804159  تاريخ انتشار: دوشنبه98/4/10

آگهى تحديدحدوداختصاصى
حوزه ثبتى سبزوار

ــب درخواست واصله  ــر گرديده اينك برحس پيروآگهى تحديدحدود قبلى كه بموجب مقررات ماده14قانون ثبت منتش
مستندبه ماده مذكور وماده61آيين نامه قانون ثبت تحديدحدود يكقسمت از امالك واقع در بخش3سبزوار حوزه ثبتى 

اين واحد بشرح زير ميباشد:
بخش3سبزوار-پالك6-اصلى-مزرعه كلوت

18848فرعى جداشده از70فرعى-ششدانگ يكباب ساختمان-زهراحجى زاده فرزندعباس
ــاعت8صبح انجام خواهدشد.لذابموجب ماده14قانون ثبت امالك به صاحبان  ــنبه 1398/5/02 س تاريخ تحديد:چهارش
ــماره هاى فوق الذكر بوسيله اين اگهى اخطار ميگرددكه  درروزوساعت مقررباالدرمحل حضوربهم  امالك ومجاورين ش
ــانيد.چنانچه هريك ازصاحبان امالك يانماينده قانونى آنهادرموقع مقررحاضرنباشندمطابق ماده15قانون مزبورملك  رس
ــدواعتراضات مجاورين نسبت به حدودوحقوق ارتفاقى  ــده ازطرف مجاورين تحديدخواهدش موردآگهى باحدوداظهارش
ونيزصاحبان امالك كه درموقع مقررحاضرنبوده اند مطابق ماده20قانون ثبت فقط تا30روزازتاريخ تحديدحدودپذيرفته 
ــت ازتاريخ  ــدودراجراى تبصره2ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين ميبايس خواهدش
ــى تقديم وگواهى الزم  ــت اعتراض خودرابه مرجع ذيصالح قضاي ــه اداره ثبت ظرف يكماه دادخواس ــليم اعتراض ب تس

ازمرجع مذكوراخذ وبه اين اداره تسليم نمايند.(م الف 98/100/2919)آ-9804160
تاريخ انتشار:دوشنبه98/4/10

على آب باريكى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى ابالغ اجرائيه سندرهنى پرونده 9700079- اجراى ثبت سبزوار
ــماره ملى0793137551 به نشانى سبزوار خيابان بيهق،بيهق20 ابالغ ميشود  ــيله به خانم سرور ديواندرى ش بدينوس
ــبزوار باستناد سندرهنى شماره98939-91/10/26دفترخانه اسنادرسمى16سبزوار جهت وصول  كه بانك ملت بازارس
ــارت  ــل وچهارهزاروپانصدوچهل ونه ريال تاتاريخ تقاضابانضمام خس ــصت وهفت ميليون وصدوچه ــت وش مبلغ دويس
ــما اجرائيه صادرنموده وپرونده اجرائى به  ــويه كامل بدهى طبق مقررات عليه ش تاخيرمتعلقه وازتاريخ مذكور تاروزتس
كالسه 9700079 دراين اداره تشكيل شده وطبق گزارش مورخ97/3/5اداره پست شهرستان سبزوار،محل اقامت شما 
بشرح متن سندشناخته نشده،لذابنابه تقاضاى بستانكارطبق ماده18آئين نامه اجرامفاداجرائيه فقط يك مرتبه دريكى 
ــار محلى آگهى ميشود وچنانچه ظرف مدت ده روز ازتاريخ اين آگهى كه روزابالغ محسوب  از روزنامه هاى كثيراالنتش
ميگردد،نسبت به پرداخت بدهى خوداقدام ننماييدموردوثيقه مندرج درسندرهنى فوق باتقاضاى بستانكارپس ازارزيابى 
ــد.(م الف 98/100/2906) ــتانكار وحقوق دولتى استيفاخواهدش ازطريق مزايده فروخته واز حاصل فروش آن طلب بس

آ-9804161
تاريخ انتشار:دوشنبه98/4/10

رئيس ثبت اسنادوامالك سبزوار

آگهى ابالغ اخطار ارزيابى گزارش هيات كارشناسان كالسه 9600231
ــماره ملى 0779525191 متولد  ــنامه177 و ش ــماره شناس ــين نيازپور فرزند محمد به ش ــيله به آقاى حس بدينوس
ــاورزى درگز؛عليه شما و مجيدصفائيان ابالغ  ــه 9600231 له:بانك كش 1359/1/25 در خصوص پرونده اجرايى كالس
ــترى ششدانگ پالك ثبتى 1809 فرعى از 22 اصلى به مبلغ  ــود:طبق گزارش هيات كارشناسان رسمى دادگس مى ش

8/390/000/000 ريال(هشت ميليارد و سيصد و نود ميليون ريال)ارزيابى گرديده است.9804181
مدير اجراواحد اجراى اسناد رسمى درگز- ناصرحسن زاده

شماره:139860318018001285     تاريخ : 1398/04/01
اداره كل ثبت اسناد و امالك  استان گيالن

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سنگر
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

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

ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860318018001006مورخ 1398/03/20 هيات موض برابر راى ش
ــنگر تصرفات مالكانه بالمعارض  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك س ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــدانگ يك باب خانه و محوطه به  ــماره شناسنامه 3200 در شش ــتى فرزند احمد بش متقاضى آقاى پرويز فريدونى بس
مساحت 200/70 متر مربع با كاربرى مسكونى مجزى شده از پالك 31/104 فرعى از 3 اصلى واقع در رودبرده بخش 
ــمى غالمعلى مصلح رودبرده  ــده خريدارى از مالك رس ــماره 2567 فرعى در نظر گرفته ش 12 گيالن كه براى آن ش

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 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى 
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند. بديهى اس

خواهد شد. م الف 1433 آ-9804163
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/10

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/25 
سيد روشن آقازاده

رئيس ثبت اسناد و امالك سنگر

شماره پرونده: 139804006092001173/1     شماره بايگانى پرونده: 9801833
شماره ابالغيه: 139805106092004508       تاريخ صدور: 1398/03/26

دفترخانه ازدواج شماره 47 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9801833

ــيله به آقاى رضا محمدعلى زاده نام پدر: محمدحسين تاريخ تولد: 1347/01/01 شماره ملى: 0943193109  بدينوس
ــناخته  ــند ش ــه 9801833 كه برابر گزارش مأمور ابالغ به آدرس متن س ــنامه: 9 بدهكار پرونده كالس ــماره شناس ش
نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر سند ازدواج شماره 9098- 1370/09/11 بين شما و خانم كتى فيض اهللا پور تعداد 
250 عدد سكه تمام بهار آزادى بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده 
پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى 
مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در 
روزنامه درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار 

آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9803557 م.الف 272

رونوشت اگهى حصروراثت
ــرح دادخواست كالسه پرونده 20/1/98 در اين شورا  ــماره ملى 3590831006 به ش اقاى على كرد فرزند كريم به ش
ــت كه شادروان فرشيد كرد فرزند على به شماره ملى  ــت گواهى انحصاروراثت نموده و چنين توضيح داده اس درخواس
ــادف) فوت نموده  و  ورثه  ــان بعلت حوادث ترافيكى (تص ــش بزم ــخ 1398/3/14 در زادگاه 3580515306  در تاري
ــماره ملى  ــخصات فوق پدر متوفى 2- جميله كريم زاده ريگى به ش ــوت وى عبارتند از : 1- متقاضى با مش ــن الف حي
ــر متوفى 4- سديس كرد به  ــماره ملى 6820004788 همس ــحر كريمى راد به ش 3718902011 مادر متوفى 3- س

شماره ملى 6820095961 فرزند متوفى . كه ان مرحوم ورثه ديگرى ندارد . 
اينك با انجام تشريفات قانونى درخواست مزبور در يك نوبت اگهى نمايد تا هركس اعتراض يا وصيتنامه اى از متوفى 
ــتين اگهى ظرف مدت يكماه 30 روز به دادگاه عمومى بخش بزمان تقديم دارد و اال  ــر نخس ــت از تاريخ نش نزد اوس

گواهى صادر خواهد شد .آ-9804166
رئيس شوراى حل اختالف بزمان – اكبر گلشن 

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك زبرخان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى
آگهى موضوع ماده 3 وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى

ــون تعيين تكليف وضعيت  ــماره 1398603060010000256  مورخه 98/3/29 هيات اول موضوع قان ــر راى ش براب
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك زبرخان تصرفات مالكانه بال معارض 
ــه  139211440600100034 آقاى رضا خوش نيت فرزند حسن به شماره شناسنامه 72097   متقاضى پرونده كالس
ــاختمان به مساحت 803/3 متر مربع در قسمتى از پالك 137 اصلى بخش 3 زبرخان  ــهد در يك باب س صادره از مش
واقع در اراضى تلخ زنج از محل مالكيت سيد حسين قدمگاهى فرزند سيد على محرز گرديده است. لذا به منظوراطالع 
ــخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى  ــود درصورتى كه اش عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهى مى ش
ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرا به اين اداره تسليم وپس  ــند مى توانند ازتاريخ انتش ــته باش اعتراضى داش
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند . بديهى  ــيد، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس ازاخذ رس

است درصورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شد.آ-9804168
تاريخ انتشارنوبت اول:98/04/10
تاريخ انتشارنوبت دوم:98/04/25

سيد حسن پورموسوى
رئيس ثبت اسناد و امالك زبرخان 

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

ــناد عادى يا رسمى آنان در  ــامى افرادى كه اس ــده اس در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
هيات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شيروان رسيدگى و تاييد قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 

روز در دو نشريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد.
ــكونى به  ــدانگ يك باب منزل مس ــين در شش ــى عظيميان قهرمانلو فرزندحس ــده 160-98آقاى عل ــه پرون 1-كالس
ــماره1506   فرعى از 2 اصلى مزرعه حصارخريدارى از مالك رسمى  ــمتى ازپالك ش ــاحت170/00 متر مربع قس مس

ازمالكيت مصطفى مهدوى
ــدانگ يك باب منزل به مساحت 253/00 متر  ــه پرونده 131-98 آقاى برات رحمتى  فرزندغالمعلى  در شش 2-كالس
ــمتى از پالك 1520فرعى (153مترمربع )وقسمتى ازباقيمانده2 اصلى مزرعه حصار(100مترمربع) خريدارى  مربع قس
ــحاق پروى وعباس اماموردى زاده(153مترمربع)و قسمتى از مالكيت مصطفى  ــمى قسمتى از مالكيت اس از مالك رس

مهدوى(100مترمربع)
ــندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد چنانچه اعتراضى  ــيله به فروش به اين وس
دارند بايد از انتشار آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك 
تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه 
ــد. در صورتى كه اعتراض در مهلت  ــت به اداره ثبت محل تحويل دهن ــى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواس عموم

قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ-9804162

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/04/10
تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/04/25

صمد ابراهيم زاده
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

شماره : 29/98/15255         تاريخ: 1398/04/06
آگهى فقدان سند مالكيت موضوع ماده 120 آئين نامه قانون ثبت

ــنامه20904 و شماره ملى0680201981 صادره از بجنورد  ــماره شناس خانم ويدا رحمانيان فرزند محمد مهدى به ش
ــليم دو برگ استشهاديه كه صحت امضا شهود مذكور در آن  ــروحه شماره98/3717 مورخه98/04/02 با تس برابر مش
در دفتر اسناد رسمى شماره 3 شهرستان بجنورد گواهى شده است مدعى شده اند كه سند مالكيت به ميزان يك دوم 
ــصت و چهار صدم سهم مشاع از مدار يكصد و هشتاد و پنج سهم و هفتاد و پنج صدم سهم مشاع  ــهم و ش از دوازده س
ــماره ثبت13479 صفحه 19 دفتر 88 به  ــدانگ پالك 4-فرعى از 3190 اصلى واقع در بخش يك بجنورد به ش از شش
شماره چاپى 435437 به علت جابجايى مفقود شده است درخواست صدور سند المثنى نوبت اول نموده لذا طبق ماده 
120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى مى شود تا هركس مدعى انجام معامله نسبت به ملك مذكور بوده و 
يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض 
ــند معامله تسليم نمايد بديهى است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض  ــند مالكيت يا س خود را ضمن ارائه اصل س

نرسد اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند مالكيت المثنى اقدام خواهد كرد.9804175
تاريخ انتشار1398/04/10

 عليخان نادرى رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
ــات اول/دوم موضوع قانون تعيين  ــماره139860308001001372-1398/03/30 هي ــر راى ش ــمى            براب رس
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات  ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره  ــنامه 478 صادره از بيرجند و ش ــماره شناس ــن  بش مالكانه بالمعارض متقاضى خانم نرگس كيانى  فرزند حس
ــاختمان به مساحت 360 متر مربع قسمتى  ــدانگ يك باب محوطه مشتمل بر س ــبت به شش ملى 0651727170 نس
ازباقيمانده پالك 227 ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت محمد ميابادى   محرز گرديد 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 مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است 

در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9804174
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/04/10
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/04/25

على فضلى 
رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

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

ــماره 139860306015002877 – 1398/04/05 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــادره تايباد فرزند حجى  ــماره 4166 كدملى 0748381376 ص ــنامه ش ــين فخارى به شناس متقاضى آقاى غالمحس
ــماره 159 فرعى از 256  ــاحت 130 متر مربع پالك ش ــه دربند مغازه و طبقه فوقانى به مس ــدانگ س محمد در شش
ــل تمامت مالكيت  ــاد از محل تمامت از مح ــوزه ثبت ملك تايب ــهد ح ــان رضوى بخش 14 مش ــى واقع در خراس اصل
ــمتى از پالك محرز گرديده است . برابر  ــمتى از مالكيت يارمحمدى مرادى و قس ــين فخارى (متقاضى) و قس غالمحس
ــينى دارد. لذا  ــمال به عمق 2 متر در طول 14,20 متر عقب نش ــهردار تايباد از ضلع ش نامه 24664-1397/12/22 ش
ــبت به صدور  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس به اين اداره تس
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

صادر خواهد شد. آ-9804173
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/10 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/25

مهدى حسين زاده 
كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

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

هيات 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 
ــماره139860306010000778-22/03/1398 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــمى  برابر راى ش رس
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى رضا ابراهيمى مقصود آباد فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه 761 صادره از چناران در ششدانگ يك قطعه 
ــمتى از پالك 288 اصلى بخش دوقوچان اراضى چنبر غربال    ــاحت 57682,31 مترمربع در قس زمين مزروعى به مس
واز محل مالكيت آقاى حسن رضائى يزدى  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 
ــيد، ظرف مدت يك  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت  ــليم اعتراض، دادخواس ماه از تاريخ تس
ــه 1397114406010000127   ــد. كالس ــند مالكيت صادر خواهد ش مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

آ-9803427
تاريخ انتشار نوبت اول :98/3/27
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/4/10

عباس برق شمشير /  رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان
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