
جبرانکمکاریدیپلماتها
کاربران فضای مجــازی در واکنش به 
سخنان رهبر انقالب درخصوص توقیف 
نفتکش ایرانی و پاســخ محکم ایران به 
دولت انگلیس هشتگ #عناصر_مؤمن 
را در شــبکه های اجتماعی داغ کردند. 
یکی از کاربران در این باره نوشته است: 
عناصر  می فرماینــد  رهبــری  »اینکه 
مؤمن در جمهوری اسالمی دزدی دریایی انگلیس را بی جواب نخواهند 
گذاشــت، یعنی منتظر جواب وزارت خارجه به انگلیســی ها نباشیم، باز 
هم ســرهنگ ها جای کم کاری دیپلمات ها را پــر کردند، اقدام انگلیس 

باید تالفی شود«.

همسرکشیآزاد!
حمید رسایی با انتشار تصویری از صفحه 
نخست روزنامه های آفتاب، آرمان، مردم 
ساالری و... با اشاره به تیتر این روزنامه ها 
دربــاره دادگاه نجفــی، در اینســتاگرام 
نوشــت: »نجفی در دادگاه می گوید که 
رفتار همســرش او را به اینجا رسانده که 
مهدورالدم است! باورش سخت است اما 
این ادعای قاتل، تیتر بزرگ چند روزنامه شــده است تا به مخاطب القا کند 
نجفی، خیلی هم تقصیرکار نیست. این تیترها بی شک به مخاطب این حق 
را می دهد که اگر او هم احســاس کرد همسرش مهدورالدم است، حق دارد 

او را بکشد«.

حسرتقدردانی
اردیبهشــت ســال 96 بود که فردوس 
کاویانی پس از ســال ها دوری از محافل 
هنری با چهره ای الغر و دســتانی لرزان 
در جشــن بازیگران تئاتــر حضور یافت. 
بیماری »پارکینسون« بالیی بر سر بازیگر 
باسابقه کشورمان آورده بود که خیلی ها او 
را نشناختند. حاال محمدحسین مهدویان 
با انتشــار تصویری از کاویانی در استوری اینستاگرامش از مردم برای حضور 
در مراســم قدردانی و نکوداشــت این بازیگر دعوت کرده است. مهدویان در 
اینستاگرام نوشته است: »در نکوداشت فردوس کاویانی حاضر شویم تا بعدها 

حسرت قدردانی از هنرمند در دوران حیاتش بر دلمان نماند«.

بازگشتعزت!
پس از سفر ظریف به آمریکا، اخباری در 
رسانه ها منتشر شد مبنی بر آنکه ظریف 
و هیئت همراهش فقط اجازه عبور و مرور 
میان دفتر سازمان ملل و نمایندگی ایران 
در آمریکا و محل اقامت نماینده ایران در 
سازمان ملل را دارند. حاال پس از گذشت 
یــک روز، این خبر حســابی در فضای 
مجازی حاشیه ســاز شده است. کاربری با انتشار هشتگ #برجام در این باره 
نوشته است: » با پاسپورت ایرانی، آقای ظریف فقط می تواند حدود ۸۰۰ متر 
در ایاالت متحده آمریکا تردد کند. این اگر بازگشت عزت به پاسپورت ایرانی 

نیست پس چیه«؟

 فرمول سری ساخت جنگنده
تولید جنگنده هــای هوایی از اوایل جنگ جهانی اول 
آغاز شــد. البته جنگنده های آن زمان هیچ شباهتی 
به جنگنده های امروز نداشــتند و با بدنه های چوبی و 
سطح پارچه ای، فقط در دیده بانی و راهنمایی توپخانه 
استفاده می شــدند. اما زیاد طول نکشید که مشخص 
شود این جنگنده ها به جای آنکه در خدمت توپخانه ها 
باشند، می توانند برای بمباران اهداف مختلف و درگیر 
شــدن با هواپیماهای دشمن هم مسلح شوند. سال ها 
طول کشــید تا این جنگنده های پارچه ای تبدیل به 
جنگنده های فلزی شــوند. جنگنده هــای تمام فلزی 
احتماالً نخســتین بار در جنگ جهانــی دوم بر فراز 
آسمان به پرواز درآمدند، اما تولید جنگنده های تقریباً 
پیشــرفته با موتور جت از اواخر جنگ جهانی دوم در 
هر دو جبهه متفقین و متحدین آغاز شد. هرچند هر 
دو جبهه برای ســاخت این جنگنده ها خودشان را به 
آب و آتــش زدند اما با پایاِن جنــگ، این جنگنده ها 
هیچ وقت فرصت نکردند آن طور که باید و شــاید در 
جنــگ جهانی دوم تأثیر بگذارند. همان روزها بود که 
آمریکایی ها روی دوِر ســاخت جنگنده های مختلف 
افتاده بودند و فرمول ســاخت آن هــا را از تمام دنیا 

بخصوص بلوک شرقی ها پنهان می کردند. 

 انحصاِر از دست رفته
البــد باید چنــد دهــه از پایان جنــگ جهانی دوم 
می گذشت که سایر کشورها هم به صورت پراکنده به 
فرمول های ساخت جنگنده های پیشرفته هوایی دست 
پیدا کنند. اول از همه شــوروی، بعد سایر قدرت های 
اروپایی و پس از آن بعضی از آسیایی ها از جمله کشور 
خودمان کاری کردند که فناوری ساخت جنگنده های 
پیشــرفته دیگــر در انحصار آمریکا نباشــد. هرچند 
»کوثر«، »آذرخش«، »درنا« و »صاعقه« با مهندسی 
معکوس از روی نســخه های اولیه آمریکایی ســاخته 
شده بودند، اما به دلیل تفاوت های فاحش میان نسخه 
آمریکایی و ایرانی، هیچ جوره نمی شــد آن ها را یک 
کپی به حســاب آورد؛ همان طور که نمی شد آن ها را 

1۰۰ درصد ایرانی نامید.
آمریکایی ها که انحصارشــان در ساخت جنگنده های 
هوایی را از دســت رفته می دیدند، تمرکزشان را روی 
ساخت »جنگنده نسل پنج« گذاشتند که حسابی از 
جنگنده های قدیمی ســر بود. سال 1997 نخستین 
جنگنده نسل پنج دنیا به نام »الکهید مارتین اف22« 
در آمریکا ســاخته شد، اما هشت سال طول کشید تا 
محصول نهایی آن به طور رسمی وارد ارتش این کشور 

شود.

 جشن های سال نو
ســال 2۰۰6 یعنی یک ســال پس از عملیاتی شدن 
»اف22«  آمریکایی ها جنگنده نســل پنجم جدیدی 
ســاختند که بسیاری از کارشناســان هنوز هم آن را 
پیشرفته ترین جنگنده هوایی دنیا می دانند. 1۰ سال 
طول کشــید تا ایــن جنگنده کــه »الکهید مارتین 
اف35« نام دارد عملیاتی شــده و بــه ارتش آمریکا 
بپیوندد. بعدهــا دو مدل دیگر هم با امکانات متفاوت 
از روی »اف35« ســاخته شــدند که یکی از آن ها به 
عنوان سومین جنگنده نسل پنجم دنیا درحال خدمت 
به ارتش آمریکاســت و دیگری هنوز مراحل آزمایشی 

را می گذراند.
و 2۰11  ســال های 2۰1۰  در  اگــر  آمریکایی هــا 
از ســر ناچاری با ســاخت »ســوخو57« روســی به 
عنوان نخســتین جنگنده نســل پنج غیرآمریکایی و 
»چنگدو جی2۰« چینی، دومین جنگنده نســل پنج 
غیرآمریکایی کنار آمدند، خبر ساخت »قاهر اف313« 
در روزهای نخست سال 2۰13 اما اوقاتشان را حسابی 

در جشن های سال نو تلخ کرد! 

 زیبایی هالیوودی!
شــاید همین اوقــاِت تلخ ســبب شــد غربی ها در 
رسانه هایشــان »قاهر« را یک خالی بندی رســانه ای 
معرفــی کننــد. هرچنــد مســئوالن مــا بارها در 
مصاحبه هایشان اعالم کردند نمونه معرفی شده تنها 
یک مدل مفهومی از جنگنده قاهر است و نمونه عملی 
که در ســال های آینده معرفی می شــود، تفاوت های 
فاحشــی با مدل مفهومی خواهد داشت، اما غربی ها 
اصرار داشــتند همان مدل مفهومی را کارشناســی 
کنند! مثاًل »دیوید چنســیوتی« کارشناس هوانوردی 
و خلبان ســابق نیروی هوایی ایتالیا با تماشای چند 
تصویر از مدل مفهومی قاهر گفته بود: »این جنگنده 
از آیرودینامیــک غیرقابل قبــول و زیبایی هالیوودی 
برخوردار است، اما برای ایفای نقش یک جت جنگنده 
کوچک است. کابین خلبان بسیار ساده تر از کابین یک 
جنگنده پیشرفته است و به کابین هواپیماهای کوچک 
شخصی شباهت دارد. دماغه هواپیما هم کوچک تر از 
آن است که بتوان راداری در آن قرار داد. ورودی های 
هوا بیش از اندازه کوچک هســتند و هیچ نوع اگزوز 
خروجــی برای قســمت موتور وجود نــدارد و اگر از 
پس سوز موتور استفاده شــود کل جت ذوب خواهد 

شد«.
اگــر انتقادهای خلبان ســابق نیروی هوایــی ایتالیا 
و ســایر منتقدان را با آغوش بــاز بپذیریم و بی خیاِل 
توهین های ریز و درشتشــان هنگام نقد کردن شویم، 
تمام این انتقادها به مدل اولیه قاهر که در ســال 91 
معرفی شــده بود، وارد است، اما نســخه اصلی قاهر 
که ســال 96 برای نخستین بار آزمایش حرکت روی 
باند یا همان »تاکســی« کردن را با موفقیت پشــت 
ســر گذاشــت، هیچ کدام از نواقص و مشکالتی را که 
سوژه انتقاد و گاهی هم تمسخر رسانه های آن طرفی 
شده بود، نداشت. »قاهر«ی که تصاویر حضورش روی 
باند در رسانه ها جنجال به پا کرده بود، برمبنای گفته 
مســئوالن، زمین تا آسمان با مدل اولیه این جنگنده 

نسل پنجم تفاوت داشت.

 پایین آمدن از خر شیطان
رسانه های آن طرفی که پس از انتشار تصاویر موفقیت 
قاهر در »تست تاکسی« و برطرف شدن تمام نواقص، 
دیگر بهانه ای نداشتند، شاخک هایشان را بنِد طوالنی 
شدن زمان ساخت این جنگنده کردند. این رسانه ها اما 
انگار فراموش کرده اند فاصله میان آزمایش اولیه و ارائه 
نمونه نهایی جنگنده های نسل پنج در مواردی بیش از 
1۰ سال هم طول کشیده است. گذشته از این رسانه ها، 
اما بخش زیادی از کارشــناس ها و رسانه ها درنهایت 
به واقعی بودن قاهر اعتــراف کردند. مثاًل خبرگزاری 
»اســپوتنیک« روسیه در گزارشی که به جنگنده های 
در حال توســعه و عملیاتی نسل پنج جهان پرداخته، 

از» قاهر اف 313« به عنوان یک جنگنده نســل پنج 
نام بــرده و آن را همتراز جنگنــده »اف 1۸« آمریکا 
معرفی کرد. »فاکس نیوز« هم سرانجام از خر شیطان 
پایین آمده و پس از انتشار تصاویر آزمایش قاهر روی 
باند، گزارشی از مراحل ســاخت این جنگنده توسط 

دانشمندان و متخصصان ایرانی تهیه کرد.
 

 غربی ها چه می گویند؟
ماجرا البته فقط در اعتراف رســانه ها به ساخت قاهر 
خالصه نمی شــد و خیلی از آن ها شروع به تحلیل و 
بررسی این جنگنده هم کرده اند. »دیوید چنسیوتی« 
و »رابرت جانســون« دو کارشــناس نظامی معروف 
در گزارشــی در بیزینــس اینســایدر، تنهــا به یک 
 کاربرد و تأثیر این جنگنده اشــاره کرده و نوشته اند: 
»قاهر اف 313« برای تأمین یک نیاز منحصر به فرد 
ایرانی ســاخته شده است؛ از آنجا که برتری هوایی در 
مقابل حــدود 2۰۰ هواپیمای نــاوگان پنجم نیروی 
دریایی آمریکا که در بحرین مســتقر است دشوار به 
نظر می رسد، ایرانی ها باید به برتری عددی در مقابل 
کشــتی های آمریکایی با استفاده از قایق های کوچک 
تندرو و موشــک های ضدکشتی آن ها برسند. اما این 
قایق ها بســرعت با یــورش بالگردهــا و هواپیماهای 
آمریکایی روبه رو خواهند شــد و بیشــتر متخصصان 
جنــگ دریایی معتقدند که بالگــرد در جنگ با قایق 
به قدری برتری دارد که اصاًل نمی توان رویارویی آن ها 
را نبرد توصیف کرد، امــا اگر یک تهدید هوایی علیه 
بالگردها ایجاد شود و تمرکز آن ها را برهم زند اوضاع 
تغییر می کنــد. ایران برای این منظــور چند بالگرد 
سبک تهاجمی/شناسایی شــاهد در اختیار دارد، اما 
آن ها بخوبی مســلح نیستند و برد عملیاتی کافی هم 
ندارند. جــت دیگر تولید داخلی ایران، یعنی جنگنده 
صاعقه هم در مقابل توانایی های ناوگان جنگی آمریکا 
کاری از پیش نخواهد برد، اما قاهر احتماالً بتواند نقطه 

ضعف قایق های تندرو را پوشش دهد«.

 لطفًا گیج نشوید
»قاهر اف313«یک جنگنده دو موتوره با دو ســکان 
عمودی اســت. سر بال های آن به سمت پایین تمایل 
دارند و از دو کانارد یک تکه یا همان بالچه کوچک در 
آن استفاده شــده است. یک سامانه اپتیکی که نوعی 
جست و جوگر به حســاب می آید هم زیر دماغه نصب 
شــده و خروجی موتور طوری طراحی شده که امواج 

فروسرخ را کاهش دهد. 
برای اینکه به شلوغکاری و راه انداختن پروپاگاندا برای 
جنگنده نسل پنِج تمام ایرانی کشورمان متهم نشویم و 
شما هم بیشتر از این با اسم های قلمبه سلمبه مربوط 
به تجهیزات جنگنده های نسل پنج گیج نشوید، درباره 
قدرت پنهانکاری قاهر، جنس خاص بدنه، سیستم های 
فــوق پیشــرفته جنــگ الکترونیــک و... آن چیزی 
نمی گوییم و مطلب را با تحلیلی که ســایت »میلتری 
فکتوری« درباره جنگنده جدید کشــورمان نوشــته 
تمام می کنیم: »تســلیحات ایــن جنگنده، بمب های 
هدایت شــونده 5۰۰ تا 1۰۰۰ کیلوگرمی »او آر 6« و 
 موشــک های هوا به هوا خواهد بود. »قاهر اف 313 «

یکی از تولیداتی اســت که توانمندی های متخصصان 
ایرانی را در عرصه هوایی بخوبی به رخ جهان کشیده 
و تاکنون توجهات زیادی را به خود جلب کرده است«.

 مجازآباد
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رفیعی: مدیران پرسپولیس 
خائن هستند!

فقطیکبلیتبرایایرانیاروسیه

 نبرد المپیک ۲۰۲۰مهم تر 
از قهرمانی لیگ جهانی

هنرهاینمایشیدرنبودآییننامهایبرایبخشغیردولتیبهناکجاآبادمیرود

تئاتر خصوصی یا بنگاه پول سازی از سلبریتی ها

کاربردهایکابلبرق
وزیر   ... / فوری آگاه:خبر فؤاد
بهداشت افزود: چگونه می خواهیم 
به پدر شــهیدی بگوییم که برخی 
رفته انــد 2 میلیون یورو اســتنت 
قلبی وارد کنند، اما به جایش کابل 
برق آورده اند و در لحظه هم طوری 

کارها را هماهنگ کردند که تا ما مطلع بشویم، از مرز رفته اند...!
تحلیلفوری/اجازه بدهید پیش از هر تحلیلی توســط کارشناســان و 
تحلیلگران، خود ما عرض کنیم: نخســت اینکه با ارقامی که این روزها در 
پرونده های مختلف و دادگاه های مفاســد اقتصادی پایین و باال می شود، 2 
میلیــون یورو اصاًل ارزش حرف زدن ندارد که آقای وزیر به خاطر آن دنیا 
را بگذارد روی ســرش! دوم، مگر کابل برق در دنیای پزشکی و بهداشت و 
درمــان کاربرد ندارد؟ مگر جان بیماران قلبی ما گاهی به برق و کابل برق 
وابســته نیست؟ مگر وقتی برق بیمارستان ها قطع می شود، برق اضطراری 
را با کابل به بیماران نمی رســانیم؟ مگر صنایع ما »کابل الزم« نیســتند؟ 
مگــراز کاربرد کابل برق در مدارس به عنوان فناوری آموزشــی و تنبیهی 
بــرای یادگیری بهتر، غافلید؟ مگر ما خودمــان می توانیم همه کابل مورد 

نیاز کشور را تولید کنیم؟ 
مگر ســارقان کابل های شــرکت برق نباید نان بخورند؟ مگر برای اعتراف 
گرفتن از همین ســارقان و دیگر متهمان به کابل برق نیازمند نیســتیم... 
تحلیلگران و کارشناســان اشاره می کنند اگر شما در باب کاربردهای کابل 
بــرق همین طور ادامــه بدهی، خودت هم »کابل الزم« می شــوی خدای 
ناکرده! تحلیلگران می افزایند: لطفاً نان ما را در این ستون آجر نکن و بگذار 

تحلیل و کارشناسی مان را بکنیم!  

سعیدعزتاللهیدرگفتوگوباقدس:

استقاللی ها با »ردینگ« 
مذاکره نکردند!

استقالل فصل گذشته علی کریمی، روزبه چشمی و 
فرشید باقری را در پست هافبک دفاعی در اختیار 
داشت اما تکلیف این سه بازیکن برای فصل آینده 
مشخص نیست و شاید به همین دلیل هم بود که 
تماس هایی از داخل باشــگاه با سعید عزت اللهی 
گرفته شد. این خبر این روزها در رسانه ها می چرخد 
و آبی پوشان را امیدوار کرده است که احتماالً 
بتوانند از این بازیکن ملی پوش استفاده 
کنند. این اتفاقات بهانه ای شد تا با او 

گپ بزنیم.
برتر لیگ به میخواهی واقعاً 

برگردی؟
نه. هنوز در اروپا خیلی کار دارم.

مذاکــره ماجــرای پــس
استقاللیهاچیست؟

 مذاکره نداشــتیم چون من اینجا 
قرارداد دارم امــا تماس هایی بوده و 

هیچ مذاکره ای با باشگاه ...
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روزمره نگاری

آن روزها

فوری فوتی

دوستتدارم...سایهاتمستدام
وقتی که حرف دوری و فراق باشد، 
هشت سال ممکن است حتی بشود 

۸۰ سال!
مفهوم پیر شــدن بدون گذشــت 
زمان طوالنی، معنِی داغ  و تفسیر 
دلتنگی هــای عاشــقانه را فقــط 

آن هایی می فهمند که فقدان و فراق بزرگی را تجربه کرده اند. 
داریوش رضایی نژاد را که می شناسید؟ یکی از شهدای هسته ای کشور است 
که اول مرداد 139۰ توسط سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی )موساد( 
در مقابل چشــمان تنها دخترش آرمیتا به شهادت رسید. »شهره پیرانی« 
همسر شهید در روزهای منتهی به شهادت همسرش دلتنگی اش را در صفحه 

اینستاگرام خود منتشر کرده است: 
»دردا کــه درد رفتنت درمان ندارد... مانده ام اگر جایمان عوض می شــد تو 
چگونــه بودی؟ به نبودنم هرگز عادت می کردی؟ چه وقت ها بیشــتر یادم 
می کردی؟ از من برای دخترکمان چه تعریف می کردی؟ بغض که می کردی 

کجا خالی می کردی دردهایت را؟ 
دارد می شود هشت سال! می دانی هشت سال یعنی چه؟ وقتی رفتی آرمیتا 
تازه چهار سال و نیمش بود، یعنی کمی بیشتر از نصف هشت سال و ما فکر 

می کردیم دخترمان دیگر بزرگ شده! 
من اآلن از سن شهادتت بزرگ ترم! چهار سال بزرگ ترم. می دانی چرا یادآوری 

می کنم این ها را؟ 
شنیده ام آن دنیا زمان معنی ندارد. می ترسم حواست نباشد چه بر ما گذشته! 

می خواهم همچنان حواست به حالمان باشد. 
دوستت دارم و یادت تا به ابد در روانم جاری است. سایه ات مستدام!«

دربارهجنگندهتمامایرانی»قاهراف313«چهمیدانید؟

 پیاده کردن دشمن 
از خر شیطان

بیتوبهسرنمیشود
رقیهتوسلی:خانم فروشنده تقریباً تمام بلوزهای تابستانه را می آورد و 
می چیند روی پیشــخوان... آرام و مهربان... خودش اصرار به نشان دادن 

تمام کاالهایش دارد.
انتخابــم را می کنم و موقع حســاب و کتاب می گویم: شــاید فردا هم 

مزاحمتان شدم برای آن بلوز لیمویی زیپ دار.
و اما جمله هایی که در جواب می شنوم: »حلوای نقد به از حلوای نسیه...

عزیزم احتمال دارد تا فردا فروخته شود«!
می زنم بیرون و دلم برای ضرب المثل بی نوا غصه دار می شود.

خیال:... دوباره برمی گردم داخل مغازه. خانم فروشنده با صورتی بشاش 
می پرسد: ای داد بیداد! نرفته پشیمان شدید، هان...؟ با لبخند می گویم: 
بله، خواســتم در قبال ُحســن خلقتان همین امروز آن یکی بلوز را هم 

بخرم.
و بعد از داد و ســتد، یکراست می روم َسِر ضرب المثل و اشتباهی که رخ 

داده بود.
کــه زن قهقهه زنان جواب می دهــد: باور می کنید که بلــد نبودم. چه 

افتضاحی. پس آن اولی، »سرکه نقد« است.
واقعیت:کمرو که هســتم، معلم که نیستم، فضول هم که نباید باشم، 
قصــد بی ادبی هم که ندارم، پس راهم را می کشــم و مــی روم و اجازه 
می دهم فروشــنده ضرب المثل نادرست را مرتبه های دیگر به کار ببندد، 
بلکه یکی بهتر یا یکی بدتر از من به او گوشزد کند که بزرگوار می خواهی 

شما اصاًل ضرب المثل نگویی؟
چرتکه:دقت می کنم به خودم و نزدیکانم که بدجور عادت کرده ایم به 

استفاده از ُمشت ُمشت ضرب المثل در روزمره مان.
دروغ نگویم، به ارسطو هم زیاد فکر می کنم به عنوان نخستین گردآورنده 
»اَمثال و ِحکم« و به این موضوع که چرا ما هیچ وقت کتاب ضرب المثل 

هدیه نمی دهیم؟
نیشــگون:مثال های مخصوص »عزیز« از توی مغازه دوره ام کرده اند و 
دســت از َورجه ُورجه و پچ پچ برنمی دارند. اگر به آن ها باشد می خواهند 
کل روز هی به هم گره بخورند و برایم ببافند. هی صدایم کنند و خودی 
نشــان بدهند که: »با هر دست که بدهی پس می گیری«، »ز تعارف کم 
کن و بر مبلغ افزا«، »صالح مملکت خویش خســروان دانند«، »فردا هم 
روز خداست«، »یزدان کسی را که دارد نگاه / نگردد ز سرما و گرما تباه«.
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محمدتربتزاده:جنگندههاینســلپنجمبراساسمتر
ومعیارهاینظامــی،تقریباًقدرتمندتریــنبرگبرنده
صاحبانشاندرانواعواقســامنبردهایهواییودریایی
هســتند.کافیاستنگاهیبهفهرســتاینجنگندهها
بیندازیدتامتوجهشویدمنهای»قاهراف313«کههنوز
عملیاتینشده،فقطپنجمدلجنگندِهعملیاتینسلپنج
دردنیاوجودداردکهســهمدلآنمتعلقبهآمریکا،یک
عددمتعلقبهچینویکیهممتعلقبهروسیهاست.البد
بههمینخاطراســتکهطراحیوساختجنگندهقاهر

یکیازپرســروصداترینبرنامههایدفاعیکشــورمان
بهحســابمیآیدکهنخستینباردربهمن13۹1ازپیش
نمونهآنرونماییشد.»قاهر«ازهمانموقعتاامروزیک
پایبحثهایداغسیاسیونظامیدررسانهها،برنامههای
تلویزیونیوسایتهایاینترنتیآنطرفیبودهوباوجود
آنکهبسیاریازکارشناسهاینظامیدنیاآنرابرگبرنده
نظامیکشورماندرآیندهنهچنداندورمعرفیمیکنند،
بعضیهاهم»قاهــر«رایکماکِتقالبیمیدانندکهتنها

وظیفهمدیریتجنگروانیبردشمنرابهعهدهدارد!
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حمیدرضاعرب: اســتقالل فصل گذشته علی کریمی، 
روزبه چشمی و فرشید باقری را در پست هافبک دفاعی 
در اختیار داشت اما تکلیف این ســه بازیکن برای فصل 
آینده مشخص نیست و شاید به همین دلیل هم بود که 
تماس هایی از داخل باشگاه با ســعید عزت اللهی گرفته 
شد. این خبر این روزها در رسانه ها می چرخد و آبی پوشان 
را امیدوار کرده اســت که احتماالً بتوانند از این بازیکن 
ملی پوش اســتفاده کنند. این اتفاقات بهانه ای شد تا با 

او گپ بزنیم.

  واقعاً می خواهی به لیگ برتر برگردی؟
نه. هنوز در اروپا خیلی کار دارم.

  پس ماجرای مذاکره استقاللی ها چیست؟
 مذاکره نداشــتیم چــون من اینجــا قــرارداد دارم اما 
تماس هایی بوده و هیچ مذاکره ای با باشــگاه من نشده 

و من هم فعاًل اینجا هستم و تمریناتم را ادامه می دهم.

  ظاهراً استراماچونی روی تو نظر مثبت دارد
ایشان مربی بزرگی هستند و در تیم های بزرگی سرمربی 
بوده اند. اگــر نظرشــان روی من مثبت اســت خیلی 
خوشــحالم. ولی برای انتقال من باید با باشگاه به توافق 
برســند. ضمن اینکه خودم هم اینجــا کارهای نکرده 

زیادی دارم.

   فصل گذشته از روســتوف به طور قرضی به 
ردینگ رفتــی و همه فکر می کردنــد روزهای 
درخشانی در انتظار توست. خودت از عملکردت 

راضی بودی در انگلیس؟
 برای من جذاب بــود که چالش جدیــدی را تجربه 
کنم اما متأســفانه در بــدو ورودم به این باشــگاه با 
مصدومیت بدی روبه رو شــدم و نتوانســتم به اندازه 
کافی بازی کنم. اما پس از بهبودم تمام تالشم را کردم 
و بازی های خوبی انجام دادم کــه فکر کنم هواداران 

را راضی کردم. 

  وضعیت قراردادت برای فصل جدید چطور است؟ 
اصاًل امکان انتقالت به تیم های دیگر وجود دارد؟

قراربود انتقال من قطعی باشد اما چون وقت نبود، قرضی 
به ردینگ رفتم. انتقال من یکساله است و البته بند خرید 

قطعی نیز در آن دارد. 

  همان روزها پیشنهادهای دیگری هم داشتی اما 
چرا ردینگ را انتخاب کردی؟

بله استاندارد لیژ بلژیک پیشنهادی را به باشگاه روستوف 
داده بود و البته چند باشــگاه روس هم دنبال من بودند 
اما خودم دوست داشتم فوتبال انگلیس و چمپیونشیپ 
را تجربه کنم. احســاس می کردم نوع فوتبال انگلیس به 
سبک بازی من شبیه تر اســت. البته اینجا واقعاً فضای 

فوتبالی اش با همه دنیا فرق دارد. 

  تفاوت لیگ برتر روسیه با چمپیونشیپ را در چه 
مواردی می دانی؟

 سرعت فوتبال چمپیونشیپ با لیگ برتر روسیه تفاوت 
بســیار زیادی دارد و در نخســتین بازی ام این مسئله را 
بخوبی احساس کردم. حضور در انگلیس برای من یک گام 

و چالش خوبی است.

  از اینکه مقابل سوریه در بازی دوستانه دوباره به 
تیم ملی برگشتی چه حسی داری؟

حس خیلی خوبی است که بعد از آن مصدومیت طوالنی 
دوباره به تیم ملی برگشتم. امیدوارم با کمک کادرفنی تیم 

ملی بهتر بتوانم از قبل  به تیم کشورم کمک کنم.

  نظرت در مورد ویلموتــس و روش کاری اش 
چیست؟ چه تفاوتی با کی روش دارد؟

هر مربی رویکرد تاکتیکی خــودش را دارد و وظیفه من 
اینکه خواسته ســرمربی را مو به مو اجرا کنم. بی گمان 
تفاوت هایی بین دو مربی وجود دارد کــه این تفاوت ها 

می تواند تجربه کاری ما را بیشتر کند.

امیدواری سولسشر به امضای قرارداد جدید دخیا
ورزش: سرمربی منچســتریونایتد نســبت به امضای قرارداد جدید داوید دخیا، 
سنگربان این تیم خوشبین است و می گوید امیدوار است این قرارداد هر چه زودتر 
امضا شود. قرارداد قبلی دخیا با یونایتد ســال آینده به پایان می رسد ولی بر اساس 
اخبار منتشر شده او بزودی قرارداد بلندمدت جدیدی با یونایتد امضا می کند که بر 
اساس آن دخیا هفته ای 350هزار پوند دستمزد خواهد گرفت. اوله گنار سولسشر 
می گوید: »امیدوارم بتوانیم با دخیا یک قرارداد جدید امضا کنیم. ولی اعالم رسمی 

این خبر باید توسط باشگاه و داوید دخیا انجام شود«.

اینسینیه: انتقال ساری به یوونتوس، خیانت به ناپولی بود
ورزش: ســتاره ناپولی با انتقاد شدید از سرمربی ســابقش، مائوریتزیو ساری، 
می گوید انتقال ســاری بــه یوونتوس، خیانت بــه ناپولی بوده اســت. لورنزو 
اینسینیه معتقد است: »من قبال گفته ام و باز هم می گویم کاری که ساری کرد 
از دید ما هواداران ناپولی خیانت به باشــگاه بود. این کار ساری تا ابد به عنوان  
خیانت باقی خواهــد ماند. ولی حاال دیگر بایــد روی کار خودمان تمرکز کنیم 
تا به هر قیمتی شده او را شکســت دهیم. حاال که ساری به یووه رفته من دیگر 

نمی خواهم درباره اش صحبت کنم.«

اسطوره فوتبال برزیل در مرز ورشکستگی
ورزش: کافو کاپیتان تیم ملی برزیل در جام جهانی 2002 زیر بار بدهی سنگین قرار گرفته و بیش 
از نیمی از اموالش بلوکه شده اند. او پس از بازنشستگی با سرمایه گذاری های اشتباه، حاال در مرز 
ورشکستگی قرار گرفته و بدترین مقطع زندگی خود را سپری می کند. تاسیس یک شرکت ورزشی 
با مشارکت همسرش برای او گران تمام شده است. او وام هایی بین 260 هزار یورو تا 1.4 میلیون 
یورو گرفته و حاال در بازپرداختشان دچار مشکل شده است. به همین دلیل دادگاهی در سائوپائولو، 
پنج ملک او را مصادره کرده و 15 ملک دیگر او بلوکه شده اند. به نام کافو 32 ملک در برزیل به ثبت 

رسیده است؛ امالکی که آپارتمان های 55 متری تا مزارع 38 هزار متر مربعی را شامل می شوند.

هشدار لمپارد به بایرن در مورد هادسن اودوی
ورزش: سرمربی چلسی تحت هیچ شرایطی موافق جدایی هادسن اودوی و انتقال او به تیم 
قرمزپوش مونیخ نیست. فرانک لمپارد می گوید: »امکان خروج هادسون اودوی ممکن نیست. 
البته که خواهان تمدید قرارداد هادسن اودوی هستم و می خواهم او با ما بماند. قبل از حضورم در 
چلسی این را گفته بودم و حاال هم تاکید دارم که او قراردادش را تمدید کند. کالوم می تواند برای 
چلسی و تیم ملی انگلیس، یک ستاره ارزشمند باشد همه می دانند که من نگاهی ویژه به آکادمی 
باشگاه و بازیکنان جوان دارم. برای من سن و سال مهم نیست و فقط کارایی بازیکن اهمیت 

دارد. اینگونه بازیکنان باید تفاوت ها را رقم بزنند و خودشان را به ترکیب اصلی تحمیل کنند.«

جواد رستم زاده: کالدرون در نخستین غافلگیری اش دو بازیکن 
مهم پرسپولیس را در فهرست مازاد خود قرارداد. رفیعی و مصلح با 
دستور مرد آرژانتینی از دیروز در اختیار باشگاه قرار داده شدند تا جا 
برای بازیکنان تازه باز شود. در روزهای اخیر شایعات زیادی پیرامون 
لیست مازاد قرمزها مطرح بود. باتوجه به جذب امیری و کنعانی 
زادگان باید 2 بازیکن از لیست خارج می شدند اما باتوجه به این 
که پرسپولیس هافبک بازیساز ندارد و پیش تر با شایان مصلح نیز 

تمدید شده بود، انتظار نمی رفت که این دو از لیست بیرون بروند.

سروش قربانی رسن شد؟
گابریل کالــدرون در تمرینات ترکیه از ســروش رفیعی در تیم 
ذخیره ها استفاده می کرد و مشخص بود از عملکرد این بازیکن 
در تمرینات رضایت چندانی ندارد.او در همین راستا به شماره ۷ 
تیم خود اولتیماتوم جدی داده بود تا هر چه زودتر آمادگی بدنی 
الزم برسد.اما سروش از نیم فصل دوم حضورش در پرسپولیس 
نشان داد آن بازیکنی نیست که هواداران انتظار داشتند. رفتنش 
به قطر ظاهرا شــکل بازی او را دچار تغییرات اساسی کرده بود و 
مصدومیت او از ناحیه مچ نیز مزید بر علت شد تا آمادگی خود را 
پیدا نکند. حتی برانکو هم در اواخر فصل چندان روی این خرید 
پرسروصدایش حســاب نمی کرد و او خیلی از بازی ها را از روی 
نیمکت نظاره کرد.  باید دید آیا ســروش فصل بعــد را در ایران 
خواهد بود یا نه ؟ از طرفی با جدایی ســروش حاال جذب بشــار 
رســن ضروری تر از هر زمان دیگری است و خیلی ها معتقدند 
 سروش رفت تا رسن بماند. زور مصلح به نادری و انصاری نرسید

اما داستان مصلح کمی متفاوت اســت. این بازیکن چپ پا که با 
مصدومیت انصاری مجال بیشتری برای بازی پیدا کرد با مصدومیتی 

عجیب مدت ها از میدان دور ماند و اتفاقا در این مدت رقیب با انگیزه 
ای مثل نادری توانست به خوبی جای او را پر کند. مصلح حتی در 
زمان بازگشت به میادین هم به دلیل ترس از مصدومیت دوباره، 
چندان جسورانه بازی نمی کرد. حاال که ماندن نادری در تیم قطعی 
شده و انصاری هم به ترکیب برگشته است کالدرون برای توازن در 

منطقه چپ دفاعی اش انگشت روی مصلح ناآماده گذاشته است.

حذف یک نفر دیگر
عالوه بر این دو بازیکن و با توجه به نیاز پرسپولیس به یک مهاجم 
نوک سرخ ها باید با یک بازیکن بزرگسال دیگر نیز خداحافظی کنند. 
موضوعی که باتوجه به تاکید کالدرون روی مهاجم خارجی به نوعی 

قطعی به نظر می رسد.

واکنش رفیعی به اخراج
ســروش رفیعی پس از خط خوردن از فهرست پرسپولیس و در 
راه برگشت به تهران طی پســتی ویدیویی ضمن خداحافظی با 
هواداران گفت عالقه مند بوده است تا فوتبالش را در پرسپولیس 
تمام کند اما بی تدبیری  و خیانت مدیران باشگاه باعث شده که از 
تیم کنار گذاشته شود. رفیعی افزود: مدیرانی در پرسپولیس هستند 
که معنای کار در این باشگاه بزرگ را نمی دانند و اصال نمی دانند 
که در لیگ حرفه ای هر تیم باید 18 بازیکن بزرگسال داشته باشد 
به همین دلیل طوری یارگیری می کنند که بازیکنی مثل مصلح 
با تمام فداکاری که در زمان بسته بودن پنجره برای باشگاه انجام 
داده است 10 روز مانده به شروع لیگ بدون تیم بماند. امیدوارم 
روزی برسد که در پرسپولیس با مدیرانی کار کنم که لیاقت این 

تیم را داشته باشند.

امیرمحمد سلطان پور:  تشویق ایستاده هواداران بانوی پیر برای 
کریستیانو رونالدو بعد از عملکرد خیره کننده فوق ستاره پرتغالی 
در لباس رئال مادرید در دیدار لیگ قهرمانان در تورین، رونالدو را 
به این نتیجه رساند که بیانکونری همان مقصدی است که بعد از 
خروج پایتخت اسپانیا می تواند به آنجا نقل مکان کند. یک سال 
بعد از آن این بار نوبت خود رونالدو بود که کار متقاعد کردن یک 

بازی دیگر برای پیوستن به یووه را به انجام برساند.

چیزی بیشتر از عوض کردن پیراهن
بعد از پایان دیدار دو تیم پرتغال و هلند در چارچوب لیگ ملت های 
اروپا، کریستیانو رونالدو به شکل جالب توجهی به سراغ ماتیاس 
دلیخت مدافع آینده دار الله های نارنجی رفت. این حرکت رونالدو 
برای تعویض پیراهن که بازیکنان دو تیم بعد از به صدا در آمدن 
سوت پایان بازی آن را انجام می دهند نبود، بلکه وی شخصاً به سراغ 
دلیخت رفت تا از او بخواهد به تورین بیاید. دعوت غافلگیرکننده 
رونالدو مسلماً تأثیر الزم را برای این مدافع 19 ساله گذاشت، هر 
چه باشد دلیخت از همان کودکی رونالدو را به عنوان الگوی خود 
در فوتبال مطرح کرده بود. او می گوید: »هر وقت من و دوستانم 
با یکدیگر فوتبال بازی می کردیم من همیشــه دوست داشتم 
کریستیانو رونالدو باشم؛ بخصوص زمانی که او در منچستریونایتد 
بازی می کرد. نخستین لباس فوتبالی من متعلق به او در زمان بازی 
در این باشگاه بود.« حاال که همه کارهای امضای قرارداد دلیخت با 
یووه به انجام رسیده و فقط تست های پزشکی باشگاه مانده، و در 
حالی که بسیاری از غول های فوتبال اروپا برای خرید او صف کشیده 
بودند نباید از نقش انگیزاننده صحبت های رونالدو برای دلیخت و 

تصمیمش در راه آمدن به جمع راه راه پوشان غافل شویم.

اهمیت پول به اندازه صحبت های رونالدو
مسلماً صحبت های رونالدو تنها فاکتور این انتقال نبوده بخصوص 
وقتی پای سوپرایجنت دلیخت یعنی مینو رایوال وسط باشد پول 
اصلی ترین حرف ها را می زند. بارسلونا شک نداشت که دلیخت 
پشت سر هم تیمی خود در آژاکس یعنی فرانکی دی یونگ که 
به نیوکمپ آمد، لباس آبی و اناری را انتخاب می کند. کاتاالن ها 
پیشنهاد حقوق 9 میلیون یورویی را به او دادند دقیقاً همان مقداری 
که برای دی یونگ در نظر گرفته بودند اما پی اس جی و یووه اعالم 
کردند که حاضرند حقوق باالتری به او پرداخت کنند. اما زمانی که 
بارسا از افزایش حقوق پیشنهادی خود برای دلیخت که این مدافع 
نوجوان را از نظر حقوقی از چند بازیکن کهنه کار این تیم باالتر قرار 
می داد و ممکن بود موجب ناآرامی هایی شود منصرف شد، حتی 
هواداران بارسا نیز می دانستند که با وجود پیشنهاد حقوقی باالتر از 
باشگاه های دیگر و البته حضور رایوال باید قید دلیخت را بزنند. این 
موجب شد که رقابت فقط بین پی اس جی و یووه باشد و بعد از آنکه 
پاریس از درخواست قطعی رایوال برای ثبت بند فسخ قرارداد به 
رقم 150 میلیون یورو به خاطر ممنوعیت چنین کاری در فرانسه 
سر باز زد، یووه در یک قدمی خرید این هلندی با استعداد قرار 
گرفت. پرداخت ۷0 میلیون یورو برای او به آژاکس، می تواند یک 
خرید با صرفه باشد چون دلیخت شبیه آن دسته از بازیکنانی است 
که در یک نسل، کمتر شاهد ظهور آن ها هستیم و با حضورش 
در دفاع پیر شده یوونتوس می تواند برای یک دهه آینده آنجا را 
بیمه کند. شاید بارسا بزودی برای جانشینی پیکه، دوباره برای 
خرید دلیخت این بار از یوونتوس اقدام کند و شاید رونالدو بتواند 
دوباره مانند یک مدیر برنامه کنار گوش او چند توصیه برای وی 

داشته باشد!

قلم قرمز کالدرون روی نام سروش و شایان مصلح

رفیعی: مدیران پرسپولیس خائن هستند!
نقش ستاره پرتغالی در خرید دلیخت توسط یوونتوس

مدیر برنامه ای به نام کریستیانو رونالدو!
ضد  حمله

دو بازیکن پیکان در رادار پرسپولیس
ورزش: پرسپولیسی ها پس از جذب امیر روستایی از باشگاه پیکان، دو بازیکن 
دیگر از این باشگاه را مدنظر دارند تا در صورتی که بتوانند رضایت باشگاه پیکان 
را جلب کنند به پرسپولیس بیایند. ابوالفضل رزاق پور و محمد خدابنده لو دو 
بازیکن پیکان که عضو تیم ملی امید هم هستند مورد توجه باشگاه پرسپولیس 

برای حضور در لیگ نوزدهم قرار گرفته اند. 

امروز قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۲
 ایران در سید یک منتظر حریفان

ورزش: مراسم قرعه کشی انتخابی جام ملت های آسیا 2019 چین و جام 
جهانی 2022 قطر امروز در مالزی برگزار خواهد شد.

بر اساس اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا، سید بندی بر اساس رده بندی اخیر 
فیفا خواهد بود که در 14 جون 2019 اعالم شد.در دوره نخست انتخابی جام 
ملت های آسیا و جام جهانی 2022 قطر 40 تیم حضور دارند که در هشت 
گروه پنج تیمی به رقابت خواهند پرداخت. این رقابت ها از 5 دسامبر 2019 
تا 9 جون 2020 ادامه خواهند یافت. تیم ملی ایران در گلدان نخست در کنار 
تیم های ملی ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، قطر، امارات، عربستان سعودی و چین 
قرار گرفته است. این بدان معناست که شاگردان مارک ویلموتس در نخستین 
تالش خود برای رسیدن به دوره بعدی انتخابی جام جهانی و جام ملت ها، با 
هیچ یک از این تیم ها روبه رو نخواهند شد. از هر گروه تیم نخست و چهار تیم 
دوم برتر به مرحله نهایی راه پیدا می کنند تا در مجموع 12 تیم در دو گروه 
مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2022 قطر را برگزار کنند.برای انتخابی جام 

ملت های آسیا 24 تیم به مرحله دوم راه پیدا می کنند.

اعتراض استقالل به قرارداد بازیکن پرسپولیس
ورزش: عقد قرارداد باشگاه پرسپولیس با یک بازیکن جوان به اسم احمد 
احمدوند مورد اعتراض باشگاه استقالل قرار دارد. این بازیکن ابتدای فصل 
گذشته با عقد قراردادی پنج ساله به عضویت استقالل درآمد اما پس از امضای 
این قرارداد از سوی کادر فنی قبلی مورد بی مهری قرار گرفت و حتی نتوانست 
با تیم تمرین کند.حاال استقاللی ها معتقدند گرچه در این مدت با این بازیکن 
تماسی نداشته اند اما او همچنان تحت قرارداد این باشگاه است و اگر قرار به 

انتقالش باشد این موضوع باید با هماهنگی این باشگاه باشد.

رمزگشایی از ماجرای آب های آلوده 
بعد از هفت سال

ورزش: دوم مهرماه 1391 بود که داستان آب های آلوده در بازی پرسپولیس 
و سپاهان به رازی در فوتبال ما تبدیل شد. بعد از بازی پزشک پرسپولیس 
آزمایشاتی را برای یافتن علت مسمومیت روی بازیکنان انجام داد اما بعد 
از مدتی ادعا کرد که نتیجه آزمایشات به سرقت رفته است. حاال با گذشت 
۷ سال محسن بنگر در گفت و گو با سایت آنتن می گوید: »من فکر می کنم 
ایزواســتارهایی که مصرف کردیم، تاریخ مصرفش گذشته بود. در جریان 
مسابقه خوب بودم اما از بعد بازی هیچ چیز یادم نمی آید. فقط می دانم گوشی 

ام را جا گذاشتم.«

میالد محمدی در فهرست سلتیک
ورزش: به نقل از سایت The4thofficial، آرسنال در آستانه جذب کران 
تیرنی، مدافع تیم سلتیک است و بهترین پیشنهاد را برای امضای قرارداد 
این انتقال ارائه داده است. این رسانه انگلیسی سپس با با معرفی سه گزینه 
جایگزین کران تیرنی در سلتیک در صورت انتقالش به آرسنال شامل میالد 
محمدی، ماروین زگالر و آرتور ماسواکو درباره ملی پوش ایرانی نوشت: میالد 
محمدی پس از پایان قراردادش با تیم احمد گروژنی روسیه اکنون یک بازیکن 
آزاد محسوب می شود و پیش از این بارها اخباری درباره تمایل سلتیک برای 
جذب او منتشر شده بودند. با توجه به اینکه میالد محمدی یک بازیکن آزاد در 

دسترس است، سلتیک باید از این فرصت استفاده کند.

حسینی یک فصل دیگر در ترابزون ماندنی شد 
ورزش: به نقل از سایت 61SAAT ترکیه، مجید حسینی، مدافع ایرانی با 
تیم ترابزون اسپور به خوبی هماهنگ شده و در فهرست بازیکنان ضروری فصل 
آینده قرار دارد.بر اساس این گزارش، انتظار می رود که ترابزون اسپور حداقل 
یک فصل دیگر نیز به همکاری با مجید حسینی ادامه دهد. قراردادی که در 
پایان برای یک سال دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.مجید حسینی به دلیل 
مصدومیت در بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران هم اکنون تمرین های 

انفرادی را در ترابزون انجام می دهد.

منهای فوتبال

نخستین مدال ایران در وزنه برداری معلوالن جهان
 ورزش: در پنجمین روز از مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهانی معلوالن 
که در نورسلطان قزاقستان در حال برگزاری است، نادر مرادی در دسته ۷2 
کیلوگرم در رقابت با 8 وزنه بردار دیگر به رقابت پرداخت و با مهار وزنه 202 
کیلوگرم به مدال نقره جهان رسید. مرادی طالی پارالمپیک 2012 لندن، 
طالی مسابقات جهانی 201۷ مکزیک و مدال نقره بازی های پاراآسیایی 

جاکارتا را در کارنامه خود دارد.

نخستین پیروزی بسکتبالیست های ایران
در جام ویلیام جونز

ورزش: تیم ملی امید بســکتبال ایران دیروز در چهارمیــن دیدار خود از 
رقابت های جام ویلیام جونز که به میزبانی چین تایپه در حال برگزاری است، 
به مصاف تیم بیریتیش کانادا رفت و موفق شد تا نخستین برد خود در این 

مسابقات را جشن بگیرد.
نیمه نخست این بازی با نتیجه 39 - 38 به سود ملی پوشان ایران پایان یافت 
و در پایان نیمه دوم هم تیم ملی امید ایران با نتیجه ۷2 بر 61 حریف کانادایی 
را شکست داد. وحید دلیرزهان با کسب 20 امتیاز برای تیم ملی امید )آبی( 

ایران، امتیاز آورترین بازیکن زمین شد.
شاگردان فرزاد کوهیان روز پنجشنبه 2۷ تیر ماه با تیم اردن رو به رو می شود.

اوضاع وخیم مجموعه سوارکاری گنبدکاووس 
ورزش: قرجه طیار، نماینده مردم گنبدکاووس در تذکر شفاهی در جلسه 
علنی مجلس گفت: مجموعه سوارکاری گنبدکاووس بزرگ ترین و مجهزترین 
میدان سوارکاری کشور است که در گذشته حتی در خاورمیانه نیز بی نظیر بود 
اما در حال حاضر به دلیل رسیدگی نکردن به آن در حال تخریب است آقای 

وزیر ورزش و جوانان به این مسئله توجه کنید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: این مجموعه تحت اختیار 
شرکت توسعه، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی کشور است، این شرکت برای 
حفظ و نگهداری مجموعه سوارکاری گنبدکاووس چه اقداماتی انجام شده 
است؟ این مجموعه هر روز بیشتر در حال تخریب است به نحوی که برخی 
بخش های آن غیرقابل استفاده شده است. چرا قدر داشته هایمان را نمی دانیم.

کاوه: مسابقات جهانی برای یزدانی کوچک است
ورزش: محسن کاوه مدیر تیم های ملی کشتی آزاد گفت: حسن یزدانی 
کشتی گیری نیست که چون تیلور در جهانی حضور ندارد، تمریناتش کم 
شود، مسابقات جهانی برای او کوچک است و باید به فکر کسب دومین مدال 
طالی المپیکش باشد. وی در مورد عملکرد تیم اعزامی به جام یاشاردوغوی 
ترکیه اظهار داشت: باید تیم به ایران بازگردد و جلسه بگذاریم. به هرحال ما 
حدود 60 روز تا جهانی فرصت داریم و باید بهتر کار کنیم. باید روی وضعیت 
حال حاضرمان و این موجودیت حساب کنیم و بیشتر از هر چیزی، باید روی 

روح و روان بچه ها کار شود.

بازگشت سهراب مرادی به آلمان 
ورزش: بعد از مصدومیت دوباره ســهراب مرادی از ناحیه شانه، پزشکان 
متخصص اعالم کردند او یک بار دیگر باید در مرکز پزشکی هانوفر حاضر شود 
تا تحت درمان قرار بگیرد. براین  اساس دعوت نامه برای او ارسال شده و بخش 
تشریفات کمیته ملی المپیک پیگیر کار است. رئیس کمیته ملی المپیک در 
تماسی با سهراب مرادی به او اعالم کرد که فردا باید در محل سفارت حاضر 
شود. با توجه به اینکه دریافت ویزای شینگن زمانبر است، برای این قهرمان 

ویزای مدت دار در نظر گرفته شده است.

وعده کاپیتان تیم ملی والیبال جوانان
ورزش: کاپیتان تیم ملی والیبال جوانان ایران گفت: می خواهیم نتیجه ای 

کسب کنیم که دنیا به والیبال ایران احترام بگذارد.
امیرحسین اسفندیار در خصوص وضعیت تیم والیبال جوانان در آستانه 
رقابت های والیبال جوانان جهان اظهار داشت: قطعاً سطح رقابت های جوانان 
با سایر رده ها متفاوت است حتی زمانی که مسابقات امیدهای جهان برگزار 

می شد این رقابت ها سطح پایین تری نسبت به جوانان جهان داشت.
وی ادامه داد: همه تیم هایی که به بحریــن می آیند بهترین نفرات خود را 
می آورند. گروه سوم و چهارم گروه های خیلی سختی هستند. در گروه ما دو 
تیم برتر اروپا با تیم برتر آسیا که ایران است و همین طور تیم برتر آفریقا حضور 

دارند. البته تیم تونس تیم ضعیف تری نسبت به سه تیم دیگر است.

سعید عزت اللهی در گفت وگو با قدس:

استقاللی ها با »ردینگ« 
مذاکره نکردند

عزت اللهی که به مــدت دو فصل دیگر با 
باشگاه روستوف روسیه قرارداد داشت و 
یک فصل نیز به صورت قرضی در باشگاه 
آمکار بازی کرد، با قرارداد یکساله و قرضی 
به ردینگ پیوسته که شــرط قرارداد او، 
خرید قطعی است. به این ترتیب که با توافق 
طرفین پس از پایان قرارداد قرضی، این 
قرارداد به صورت خرید قطعی از باشگاه 

روستوف امضا خواهد شد.
هافبک تیم ملی فوتبال کشــورمان در 
حالی با تیم ردینگ قرارداد امضا کرد که 
این باشــگاه با توجه به پایان مهلت نقل 
 وانتقاالت فوتبال انگلیس نمی توانســت 
خرید قطعی داشته باشد و به همین دلیل 
عزت اللهی به صــورت قرضی به این تیم 

پیوسته است.

داستان انتقال قرضی

سینا حسینی: هشــدار وزارت ورزش بــه ادارات استان های 
دارای نماینده در مسابقات لیگ برتر فوتبال مبنی بر تجهیز و 
استاندارد سازی ورزشگاه های مورد استفاده در رقابت های لیگ 
برتر، باعث شد مسئوالن اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی 
در فرایند بازسازی و تکمیل ورزشگاه ثامن االئمه)ع( حساسیت 
بیشتری به خرج دهند تا این ورزشگاه را برای بهره برداری نهایی 
آماده کنند، اما به نظر می رسد این ورزشــگاه در فصل آینده 

رقابت های لیگ برتر آماده برگزاری مسابقات نشود. 
هنوز سرنوشت گیت های ورودی ورزشگاه و تجهیز دستگاه های 
مورد نیاز برای بلیت الکترونیکی در ورزشگاه ثامن نصب نشده، 
از طرفی برخی سکوهای ورزشگاه فاقد صندلی است از این رو 
باید دید آیا بودجه مورد تجهیز ورزشگاه به موقع تخصیص پیدا 
خواهد کرد یا بازسازی و استاندارد سازی ثامن االئمه)ع( گرفتار 

کاغذبازی های اداری خواهد شد.
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در 
پاسخ به پرسش خبرنگار قدس در خصوص زمان بهره برداری 
نهایی از ورزشگاه ثامن االئمه)ع( می گوید: چمن ورزشگاه 
مورد بازسازی و ترمیم اساسی قرار گرفته در حال حاضر چمن 
ورزشگاه آماده بهره برداری است اما تا زمانی که سایر بخش ها 

و آیتم های مورد نظر فدراسیون و وزارتخانه آماده نشود امکان 
بهره برداری از ثامن نیست.

مهدی زارعی در ادامه توضیح داد: بر اساس جلساتی که در 
وزارتخانه برگزار شد، پس از اتفاقات فینال رقابت های حذفی 

همه ورزشگاه ها و استان ها ملزم شدند دستگاه های کنترل و 
گیت بلیت الکترونیکی را نصب کنند، از آنجا که ما درخواست 
تحویل گیت ها را به تهران ارسال کردیم هنوز مشخص نیست 
چه زمانی این گیت ها به ما تحویل داده شود به همین دلیل باید 

منتظر مرکز بمانیم، ما برای نصب صندلی های پشت دروازه ها 
از بودجه عمرانی خودمان کمک گرفتیم اما به دلیل هزینه های 

باال امکان خریداری گیت های بلیت الکترونیکی را نداریم.
وی در ادامه در پاســخ به این پرسش که وضعیت اسکوربورد 
ورزشگاه به چه ترتیبی است، گفت:خوشبختانه سال گذشته 
با اختصاص بودجه 600 میلیون تومانی بزرگ ترین اسکوربورد 
ورزشگاه های کشور را در ثامن نصب کردیم و مشکلی از این 
بابت نداریم، در حال حاضر نیز 5 میلیارد اعتبار عمرانی برای 
تجهیز ورزشگاه در نظر گرفته ایم اما با این مبلغ تنها بخشی از 
هزینه های عمرانی تأمین می شود و وزارت ورزش باید در این 

خصوص به ما کمک کند.
زارعی در پاسخ به این پرسش که آیا ورزشگاه ثامن برای برگزاری 
بازی های لیگ برتر فصل آینده آماده خواهد شــد، گفت: بعید 
می دانم تا پایان نیم فصل نخســت عملیات بازسازی و عمرانی 
ورزشگاه به اتمام برسد اما امیدوارم در نیم فصل دوم ورزشگاه آماده 
برگزاری بازی های لیگ برتر باشد، البته مسئوالن شهر خودرو برای 
استفاده از زمین تمرین مجموعه مشکلی ندارند اما برای برگزاری 
بازی ها هنوز نواقصی وجود دارد که با احتساب آن ها امکان برگزاری 

بازی ها فعالً مقدور نیست.

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی:

استادیومثامنبهنیمفصلنخستلیگبرترنمیرسد

ورزش: کمتر از یک ماه دیگــر تیم ملی والیبال ایران باید 
به روسیه سفر کند تا در یک گروه 4 تیمی برای صعود به 
المپیک توکیو بجنگد. کوبا و مکزیک 2 تیم دیگر این گروه 
هستند، اما به نظر می رســد رقابت اصلی برای صعود به 
عنوان صدرنشین بین ایران و روسیه باشد. تنها یک تیم از 
این گروه به المپیک می رود و هر تیمی که ناکام باشد، باید 

از طریق رقابت قاره ای شانس مجدد خود را امتحان کند.
حاال روســیه برای ایران به یک حریف ترســناک تبدیل 
شده است. آنها قهرمانی لیگ ملت ها را در شرایطی جشن 
گرفتند که ستاره های  بزرگ خود را در اختیار نداشتند و 
با اضافه شدن بازیکنانی همچون موزرسکی و میخایلوف 

قطعا روسیه قدرت بیشتری پیدا می کند.
شاید شکست دادن آن ها در ارومیه آن هم با نتیجه 0-3 
بتواند اعتماد به نفس خوبی به شاگردان کوالکوویچ بدهد، 
اما روسیه نشان داده اصال قابل پیش بینی نیست و احتماال 

حساب ویژه ای روی صعود به المپیک 2020 در همین دور 
اول انتخابی باز کرده چون میزبانی را هم در اختیار دارد.

روس ها که در ســال های اخیر تغییــرات پیاپی را روی 
نیمکت مربیگری تیم ملی والیبال خود ایجاد کردند، حاال 
برای دومین بار متوالی روی سکوی قهرمانی لیگ ملت ها 
ایســتادند؛ آن هم در شــرایطی که از نفرات جدیدی در 

ترکیب خود استفاده می کردند.
بعد از ناکامی در المپیک ریو، فدراسیون والیبال روسیه با 
آلکنو که چند سالی هدایت این تیم را برعهده داشت، قطع 
همکاری کرد و چند ماهی به دنبال سرمربی جدید بود. در 
نهایت خبر رسید که سرگی شیاپنیکوف، سرمربی تیم زیر 
18 سال روسیه به عنوان سرمربی تیم ملی بزرگساالن این 
کشور انتخاب شده است. این در حالی بود که در آن مقطع 
از ایگور کوالکوویچ نیز به عنوان یکی از نامزدهای مربیگری 
این تیم نام برده می شد که بعدا روی نیمکت ایران نشست.

فقط یک بلیت برای ایران یا روسیه
نبرد المپیک ۲۰۲۰مهم تر از قهرمانی لیگ جهانی

انتخابات فدراسیون کشتی امروز برگزار می شود

رونمایی از رئیس گوش شکسته ها
ورزش: ســرانجام پس از مدت ها روی پل ماندن کشــتی 
امروز صبح تکلیف رئیس این فدراسیون مهم ورزشی کشور 
مشخص می شود. انتخابات فدراسیون کشتی بی گمان از 
مهم ترین و حســاس ترین مجامع انتخاباتی ورزش کشور 
است که با حاشیه هایی همراه بوده است. این دوره عدم تأیید 
صالحیت چند کاندیدای المپیکی مثل دبیر ، امیر خادم و 
عباس جدیدی تنور انتخابات را کمی سرد کرد. با این حال 
بازگشت دبیر در کمتر از 48 ســاعت به شروع انتخابات به 
فهرســت کاندیداها باعث شــد رأی گیری امروز داغ شود. 
بسیاری از اهالی کشتی معتقد بودند عدم حضور چهره های 
نامدار در انتخابات کشتی، می تواند بر سطح کیفی مجمع 
تأثیر منفی داشته باشد که حاال با تأیید صالحیت علیرضا 
دبیر و حضورش در انتخابات، می توان سطح کیفی مجمع را 

بسیار فراتر از قبل دانست.
از طرفی حمید بنی تمیم که تا پیش از تأیید صالحیت دبیر به 
عنوان مدعی اصلی انتخابات خوانده می شد، حریف سرسخت 

و نامداری را پیش رو دارد که همین رقابت می تواند برای اهالی 
کشتی بسیار جذاب و سرنوشت ساز باشد. مردم و اهالی پرشمار 
کشتی از تک تک اعضای مجمع انتظار دارند ضمن بررسی دقیق 
کارنامه هفت کاندیدای حاضر در انتخابات و عملکرد گذشته 
آن ها، نسبت به انتخاب فرد اصلح برای در دست گرفتن سکان 

فدراسیون کشتی اقدام کنند.
گفتنی است، 21 نفر برای حضور در انتخابات فدراسیون کشتی 
ثبت نام کردند که در میان آن ها چهره های شاخصی همچون 
علیرضا حیدری، امیررضا خادم، عباس جدیدی، علیرضا دبیر ، 
مجید خدایی و حمید بنی تمیم نیز حضور داشتند اما در نهایت از 
این تعداد تنها هفت کاندیدا توسط مراجع ذی صالح برای حضور 

در انتخابات تأیید نهایی شدند.
سید اصغر آزوره، جاسم امیری، حمید بنی تمیم، علی اکبر جیره 
سرایی بازار کرد، محمدرضا صالحی و عبدالمهدی نصیرزاده 
و علیرضا دبیر هفت کاندیدایی هستند که امروز زیر ذره بین 

اعضای مجمع قرار می گیرند.

 آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى
 فاقد سند رسمى و مشاعى 

ــه مفروزى متقاضيان  ــالك منطقه دو قم تصرفات مالكان ــناد و ام ــتقر در اداره ثبت اس هيأت حل اختالف مس
ــان و به استناد مدارك موجود در پرونده  ــكيلى طبق قانون مذكور را براساس گزارش كارشناس پرونده هاى تش

به شرح آراء ذيل تاييد نموده اند. 
ــه 1397114430002000343 آقاى  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330002009046 مرب 1ـ رأى ش
ــن محققى  فرزند محمودعلى  در قسمتى از /ششدانگ قطعه زمين احداث بنا شده به مساحت 100/58  محس
مترمربع پالك شماره فرعى از باقيمانده 2324- اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/سند رسمى/ 

سند مالكيت مشاعى مع الواسطه از محمدحسين ضيائى بيدگلى خريدارى كرده است. (م الف 2022)
ــماره 139860330002006844 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002000300 قربانعلى  2ـ رأى ش
ــمتى از /ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 126/73  ــوارى فرزند سلطانى در قس شاهس
ــند رسمى داراى مالكيت مى باشد.  ــماره  فرعى از 2319 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم س مترمربع پالك ش

(م الف 2023)
ــماره 139860330002008038 مربوط به پرونده كالسه 1391114430002019350 هوشنگ  3ـ رأى ش
رفاهيت كوشا فرزند محمدعلى در قسمتى از /شش دانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 
60 متر مربع پالك شماره فرعى از 2281 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/سند رسمى/سند 

مالكيت مشاعى مع الواسطه ازبتول زند خريدارى كرده است. (م الف 2024)
ــه 1391114430002010598 نادر  ــه پرونده كالس ــوط ب ــماره 139860330002008975 مرب 4ـ رأى ش
ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 120  ــمتى از/شش ــيدى  فرزند عليرضا در قس رش
ــند رسمى/ سند  ــماره فرعى از 2111- اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س متر مربع پالك ش

مالكيت مشاعى جمشيد رشيدى خريدارى كرده است. (م الف 2025)
ــه 1391114430002007220  ــده كالس ــه پرون ب ــوط  ــماره 139860330002007913 مرب 5ـ رأى ش
ــده  ــه زمين كه در آن احداث بنا ش ــدانگ يك قطع ــمتى از/شش ــى فرزند ابراهيم در قس ــاى رجبعلى توش آق
بمساحت124/30متر مربع پالك شماره 1/39فرعى از 1947اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ 

سند رسمى/ سند مالكيت مشاعى مع الواسطه از ابراهيم بيگدلى فر خريدارى كرده است. (م الف 2026)
ــه 1397114430002001976 احمد  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330002008182 مرب 6- رأى ش
ــاحت 114 مترمربع پالك شماره فرعى از اصلى واقع در  ــيف اله  در قسمتى از/ ششدانگ بمس اديبى فرزند س
بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ سند رسمى/ سند مالكيت مشاعى مع الواسطه سيدعباس آقائى خريدارى 

كرده است. (م الف 2027 )
ــه 1395114430002001668 مهدى  ــماره 139860330002007507 مربوط به پرونده كالس 7- رأى ش
ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت95/50 متر مربع  ــمتى از/شش بازدار فرزند محمد در قس
ــد. (م  ــمى داراى مالكيت مى باش ــند رس ــماره 18فرعى از 1900 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم س پالك ش

الف 2028)
ــه 1394114430002000187 مهدى  ــماره 139860330002007918 مربوط به پرونده كالس 8ـ رأى ش
ــمتى از /ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 160متر  ــبى فرزند على اصغر در قس طهماس
ــمى داراى مالكيت مى باشد. (م  ــند رس ــماره  فرعى از 1827 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم س مربع پالك ش

الف 2029)

ــماره 139860330002009028 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002002836 على اكبر  9ـ رأى ش
نقاش فرزند سليمان  در قسمتى از /ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت155/46متر مربع 
پالك شماره 348 فرعى از 2142 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ سند رسمى/ سند مالكيت 

مشاعى مع الواسطه از سعيد خواجه سعيدى مهابادى  خريدارى كرده است. (م الف 2030)
ــند مالكيت  ــر آگهى و انقضاء موعد مقرر س ــت پس از نش مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده اس
ــاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى  ــى به مالكين مش ــمى صادر گردد با توجه به عدم دسترس رس
ــند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهى نوبت اول اعتراض  ــته باش ــخاص ذينفع اعتراضى داش تا چنانچه اش
ــليم و رسيد آن را اخذ و ظرف مدت يكماه پس از تسليم اعتراض  ــناد منطقه دو قم تس خود را به اداره ثبت اس
ــه مرجع قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل  ــت خود را ب ــه اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس ب
ــاس قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد  ــند بر اس ــت كه صدور س نمايند الزم به توضيح اس

بود. (قدس)9805007
تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/4/26
تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/5/12

مرتضى نورانى آرانى ـ رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم

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

برابر راى شماره 139860306015003122 – 1398/04/20 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــنامه شماره 42 كد ملى 0748466411 صادره تايباد فرزند  بالمعارض متقاضى آقاى احمد ابراهيمى به شناس
ــاحت 142,72 متر مربع پالك شماره 28 فرعى باقيمانده  ــكونى به مس ــدانگ يكباب منزل مس ميردل در شش
ــمتى از مالكيت  ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس ــان رضوى بخش 14 مش از 251 اصلى واقع در خراس
ــمى و مشاعى نورالدين معصومى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب  رس
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س نمايند. بديهى اس

خواهد شد. 9805002
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/26 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/10

غالمرضا آقازاده  / 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

برابر راى شماره 139860306015003134 – 1398/04/20 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــنامه شماره 119 كد ملى 0749348739 صادره  بالمعارض متقاضى خانم عظيمه جاروكش احمدى به شناس

ــاحت 191,41 متر مربع پالك شماره 39  ــكونى به مس ــدانگ يكباب منزل مس تايباد فرزند غالمحيدر در شش
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت  ــان رضوى بخش 14 مش فرعى از 250 اصلى واقع در خراس
ــمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب  ــمس الدين و فخرالدين برآبادى و قس ش
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س نمايند. بديهى اس

خواهد شد. 9805003
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/26 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/10

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان جنوبى
اداره  ثبت  اسناد وامالك  شهرستان  قاين

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان قاين آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 

رسمى
و   139860308002000163 و   139860308002000162 ــماره  ش آراء  ــر  براب  "
و   1396114408002000073 ــاى  ه ــماره  ش ــه  كالس  139860308002000164
و   1398  /  04  /  09  – و1396114408002000072   1396114408002000071
و   1398/04/09–  1397114408002000046 ــه  كالس  139860308002000171
و   1398  /  02  /  16  -1397114408002000036 ــه  كالس  139860308002000069

139860308002000170 كالسه 1397114408002000042 – 09 / 04 / 1398 
صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــت. لذا  ــارض متقاضيان محرز گرديده اس ــن تصرفات مالكانه و بالمع ــتقر در واحد ثبتى قاي مس
مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
ــند مالكيت متقاضيان اعتراضى  ــود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور س 15روز آگهى مى ش
داشته باشند. مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،  ــليم و پس از اخذ رس ــناد و امالك محل تس اس

دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. 
قطعه مفروزه مزرعه جعفر آباد پالك 1268- اصلى

ــماره  ــدى زابلى ( از محل مالكيت رمضان حق خواه ) فرزند محمود صادره از قاين بش ــم مه  خان
ــدانگ يك باب ساختمان  ــاع از شش ــنامه 233 و كدملى 0889830101 در دو دانگ مش شناس
مخروبه ب استثناء بهاى ثمن عرصه و اعيان كه متعلق به خانم فرشته زابلى مى باشد. بمساحت 

339 متر مربع در تمامى پالك 628 فرعى از 607 فرعى واقع در قاين - خيابان طالقانى - جنب 
اداره مخابرات خريدارى شده (مع الواسطه ) از آقاى رمضان حق خواه مالك رسمى 

ــماره  ــان حق خواه ) فرزند محمود صادره از قاين بش ــه زابلى ( از محل مالكيت رمض ــم امين خان
ــدانگ يك باب ساختمان  ــاع از شش ــنامه 6954 و كدملى 888257570در يك دانگ مش شناس
مخروبه ب استثناء بهاى ثمن عرصه و اعيان كه متعلق به خانم فرشته زابلى مى باشد. بمساحت 
339 متر مربع در تمامى پالك 628 فرعى از 607 فرعى واقع در قاين - خيابان طالقانى - جنب 

اداره مخابرات خريدارى شده (مع الواسطه ) از آقاى رمضان حق خواه مالك رسمى 
ــماره  ــق خواه ) فرزند محمود صادره از قاين بش ــيه زابلى ( از محل مالكيت رمضان ح ــم آس خان
ــنامه 6790 و كدملى 0888255918 در يك دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان  شناس
مخروبه ب استثناء بهاى ثمن عرصه و اعيان كه متعلق به خانم فرشته زابلى مى باشد. بمساحت 
339 متر مربع در تمامى پالك 628 فرعى از 607 فرعى واقع در قاين - خيابان طالقانى - جنب 

اداره مخابرات خريدارى شده (مع الواسطه ) از آقاى رمضان حق خواه مالك رسمى 
قطعه مفروزه مزرعه شاهيك پالك 1269- اصلى

ــماره ملى  ــنامه 111 صادره از قائن بش ــماره شناس ــم فاطمه حيدرنژاد مقدم فرزند رضا بش  خان
ــاحت 1289 مترمربع در تمامى پالك  ــدانگ يك قطعه باغ ميمى بمس 0889025185 در شش
2148 فرعى واقع در روستاى شاهيك خريدارى (مع الواسطه) از خانم جهان افروز احمدى مالك 

رسمى محرزگرديده است. 
قطعات مفروزه مزرعه ابوالخيرى پالك 1270- اصلى

ــماره ملى  ــنامه 241 صادره از قائن بش ــماره شناس ــو فرزند ابراهيم بش ــا حقگ ــاى محمدرض  آق
ــمتى از پالك  ــاحت 306,90 مترمربع در قس ــاب منزل بمس ــدانگ يكب 0889036551 در شش
ــادى تراب زاده فرزند  ــوكت 3 خريدارى از ه ــع در خيابان بزرگمهر 8- كوچه ش ــى واق 467 فرع
ــمى ( از محل مالكيت 5 سهم مشاع محمد تراب زاده) محرزگرديده است. ناصر  محمد مالك رس
شادى فرزند على بشماره شناسنامه 0880119322 صادره از قائن بشماره ملى 0880119322 
ــتمل بر انبارى ( اطاق ) بمساحت 155 مترمربع در قسمتى  ــدانگ يك قطعه محوطه مش در شش
ــطه ) از  ــوكت 3 خريدارى ( مع الواس از پالك 467 فرعى واقع در خيابان بزرگمهر 8- كوچه ش
ــاع محمد تراب زاده)  ــهم مش ــمى پالك ( از محل مالكيت 5 س آقاى محمد تراب زاده مالك رس

محرزگرديده است.
ــند مالكيت    ــت  در  صورت انقضاى  مذكور و  عدم   وصول اعتراض  طبق  مقررات  س بديهى  اس

صادر خواهد شد .9805013
تاريخ  انتشار نوبت  اول : 98/4/26 13
تاريخ انتشار نوبت  دوم  : 5/10/ 1398

على  صفائى  فر 
 رئيس  اداره  ثبت  اسنادو امالك  قاينات

آگهى فقدان سند مالكيت
ــتناد دوبرگ استشهاديه  ــنامه 1879 باس ــماره شناس نظربه اينكه خانم زهرا صديقى فرزند على اصغربه ش
گواهى امضاء شده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت سند المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده 
ــند مالكيت دفترچه اى به شماره سريال 087617 به ميزان يك هشتم مشاع ازششدانگ  ــت س ومدعى اس
يك قطعه باغ به شماره پالك 838 فرعى باقيمانده مفروزاز98-اصلى بخش 3 زبرخان كه متعلق به نامبرده 
ــخص گرديد كه سند مالكيت  ــى دفترامالك مش ــد به علت بى احتياطى مفقود گرديده كه با بررس ميباش
ــت. و  ــند صادرگرديده اس ــماره ثبت 10645 بنام متقاضى ثبت وس مزبورذيل دفتر 71 صفحه 25 ذيل ش
دفترامالك بيش ازاين حكايتى ندارد. لذا به استناد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى 
ــند مالكيت  ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود س ومتذكرميگردد هركس نس
ــاراين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند  ــد  ظرف مدت ده روز ازتاريخ انتش نزد خود ميباش
ــت درصورت عدم وصول اعتراض  ــليم نمايد بديهى اس ــمى به اين اداره تس ــند معامله رس مالكيت و يا س
درمهلت مقررو يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدورسند مالكيت 

المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. انتشار: 98/04/25  آ-9804998
سيد حسن پورموسوى - رئيس ثبت اسناد وامالك زبرخان

شماره : 303/98/1785 تاريخ : 04/24/ 1398
آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 

رسمى حوزه ثبتى شهرستان فردوس
ــند  ــاختمان هاى فاقد س ــه قانون تعيين تلكيف وضعيت ثبتى اراضى و س ــتور موارد يك و س نظر به دس
ــتقر در  ــوق الذكر امالكى كه در هيئت مندرج در قانون مذكور مس ــاده 13 آيين نامه قانون ف ــمى و م رس
ــناد و امالك شهر فردوس مورد رسيدگى و راى آن صادر گرديده است جهت اطالع عموم به  اداره ثبت اس
ــاختمان ، به مساحت  ــدانگ يكباب س ــرح ذيل اگهى مى گردد .خانم مرضيه جهانى فرزند محمد ، شش ش
302/23متر مربع از شمار پالك 9843 فرعى از 1 ـ اصلى بخش يك فردوس خريدارى شده مع الواسطه 
ــتان فردوس ـ شهرك بسيجيان ـ  ــيجيان فردوس ـ مكان وقوع ملك شهرس ــركت تعاونى مسكن بس از ش

خيابان طالئيه 
ــند رسمى اين آگهى   ــاختمان هاى فاقد س به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــر مى شود لذا  درصورتى كه اشخاص ذى  ــبت  به امالك فوق الذكر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش نس
ــار اولين آگهى ظرف مهلت دو ماه  ــته باشند بايد از تاريخ انتش ــبت  به آراء صادره اعتراضى داش نفع ,  نس
ــليم اعتراض به  ــيد اخذ نمايند،معترضين بايد از تاريخ تس اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس
ــت در دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى  ــرف مهلت يك ماه  ,مبادرت به تقديم دادخواس ــت ظ اداره ثب
ــت را به اداره ثبت فردوس تحويل دهند،در اين صورت اقدامات ثبت ،موكول به ارائه حكم  تقديم دادخواس
ــت مقرر قانونى واصل نگردديا معترض ،گواهى  ــى دادگاه خواهد بود  ،در صورتى كه اعتراضى در مهل قطع
ــد،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور  ــت به دادگاه عمومى محل را ارائه نكن تقديم دادخواس

سند مالكيت مينمايد و صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست . 9804986
تاريخ انتشار نوبت اول:   26/ 1398/04
تاريخ انتشار نوبت دوم :  1398/05/10

حسن رضا ندائى / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان  فردوس

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

امالك واقع در بخش 6 يزد- تفت و توابع
ــمتى ازپالك برابربه  ــدانگ زمين محصور بطورمفروزقس 1909اصلى – خانم بى بى صديقه علوى پور شش
مساحت 503 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006000885 مورخ1398/04/05 واقع در تفت 

در ازاى مالكيت رسمى مشاعى متقاضى 
ــبت به  ــخاص نس ــود در صورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــاراولين آگهى به مدت دو  ــند، مى توانند از تاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدورس
ــليم اعتراض،  ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس

دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد  بديهى اس

شد.9804991
تاريخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1398/04/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1398/05/10

اميرحسين جعفرى ندوشن   
رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت 

آگهى دعوت افراز
ــاعى پالك 1135/يك- اصلى واقع   در بخش  ــاهى  فرزند عباس احدى از مالكين مش چون آقا ايرج ميرش
ــماره 4060- ز  مورخ 1398/3/5 طبق وكالتنامه شماره  ــتان زابل طبق درخواست ش ــتان شهرس دو سيس
ــود را از پالك مرقوم  ــهمى خ ــماره 2 زاهدان تقاضاى افراز س ــه ش 139531152649000089 دفترخان
باستناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده ودر ذيل تقاضاى افراز 
خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نمى باشد لذا مراتب 
ــمى الزم االجرا آگهى مى گردد و از ساير مالكين مشاع و  ــناد رس طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اس
ــاعت 8  ــانى كه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى آيد تا در س كس
صبح روز شنبه مورخ 1398/7/6 دراين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور 
ــرد، يادآور مى گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز  ــارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذي و نظ

نخواهد شد.9804992   م الف:326  تاريخ انتشار :چهارشنبه  1398/4/26 
مهدى پهلوانروى    / رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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 موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون  تعيين وتكليف 

وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــوع قانون تعيين و تكليف  ــماره 139760318603005132مورخ 1397/10/20 هيات موض ــر راى ش براب

ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك ناحيه 2  رشت  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه 138 صادره از  ــماره شناس ــات مالكانه بالمعارض آقاى داود ابراهيمى لياولى فرزند محمد به ش تصرف
توتكابن در قريه شالكو در ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر يكباب ساختمان به مساحت 122,12 متر 
مربع پالك فرعى 38121 از اصلى 77 مفروز مجزى از پالك 2944 از اصلى 77 واقع در بخش چهار رشت 

خريدارى از مالك رسمى آقاى غالمحسين ابراهيمى شالكوهى محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 1842 آ-9805001
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/26

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/10 
حسين اسالمى كجيدى

مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت 

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

ــناد عادى يا  ــامى افرادى كه اس ــده اس  در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
ــيدگى و تاييد قرار گرفته جهت  ــناد و امالك شيروان رس ــتقر در اداره ثبت اس ــمى آنان در هيئت مس رس
ــرح ذيل  ــار و محلى) بش ــريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتش اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش

آگهى مى گردد.
ــدانگ يك باب منزل به  ــماعيل پور فرزند محمد رضا  در شش ــه پرونده 014-98 خانم زينب اس 1-كالس
ــماره 352و353 فرعى از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى از  ــمتى از پالك ش ــاحت 200 متر مربع قس مس

مالك رسمى از مالكيت اسماعيل اژدرى
ــدانگ يك باب منزل به  ــين  در شش ــه پرونده 232-97  آقاى محمد رضا برات زاده فرزند حس 2-كالس
مساحت 147/50 متر مربع قسمتى از پالك شماره 698 فرعى از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى از مالك 

رسمى از مالكيت اكبر زارع ابراهيم آباد
ــدانگ يك باب منزل به مساحت  ــند فرزند على در شش ــه پرونده 211-97  آقاى حميد جعفرپس 3-كالس
94/20 متر مربع قسمتى از پالك شماره 2157 فرعى از 13اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رسمى 

از مالكيت على جعفر پسند
ــيدمحمد احمدى فرزند سيداسمعيل در ششدانگ يك باب منزل به  ــه پرونده 027-98  آقاى س 4-كالس
ــاحت 167/00 متر مربع قسمتى از پالك شماره 13018 فرعى از 13اصلى باغات و حومه خريدارى از  مس

مالك رسمى از مالكيت اسماعيل سعادت
5-كالسه پرونده 058-98  شركت عمران ونوسازى حكيم شيروان در ششدانگ يك باب منزل به مساحت 
ــمى  149/92 متر مربع تمامى پالك 512 اصلى قطعه يك واقع در بخش 5 قوچان خريدارى از مالك رس

از مالكيت رجبعلى پگاه
6-كالسه پرونده 057-98  شركت عمران ونوسازى حكيم شيروان در ششدانگ يك باب منزل به مساحت 

98/50 متر مربع تمامى پالك شماره 11 و 12 فرعى از 546 اصلى و ممر اختصاصى پالك باقيمانده 546 
اصلى و يك فرعى از 546 اصلى كه تحت پالك 23 فرعى سند صادر گرديده است و در تصرف متقاضى مى 

باشد واقع در قطعه يك شيروان بخش 5 قوچان خريدارى از مالك رسمى از مالكيت قاسم قاسميان 
ــاحت  ــدانگ يك باب منزل به مس ــول  در شش ــه پرونده 143-98  آقاى رضا وثوقيان فرزند رس 7-كالس
ــماره685 فرعى از 2 اصلى مزرعه حصار واقع در بخش 5 قوچان  ــمتى از پالك ش 138/50 متر مربع قس

خريدارى از مالك رسمى از ذيل تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
به اين وسيله به فروشندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد چنانچه 
اعتراضى دارند بايد از انتشار آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ــليم اعتراض  ــيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تس ــليم و رس ثبت محل وقوع ملك تس
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحويل دهند. در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به 
ــند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالكيت  دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور س

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9804215  م الف 86
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/04/11

تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/04/26
صمد ابراهيم زاده  /  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى تحديد حدود اختصاصى
پيرو آگهى قبلى كه به موجب ماده 14 قانون ثبت منتشر گرديده اينك بر حسب درخواست واصله مستند 
ــمت ازامالك واقع در قطعه  3 درگز  به ماده مذكورو ماده 61 آئين نامه قانون ثبت،تحديد حدود يك قس

بخش7 قوچان در ساعت ادارى در تاريخ مندرج در متن آگهى انجام و به شرح ذيل آگهى ميگردد:
پالك19-اصلى واقع در دستجرد قطعه 3 درگز بخش 7 قوچان

پالك 339 فرعى مجزى شده از 19- اصلى خانم فرزانه كرمانى ششدانگ اعيان يكباب منزل(كه عرصه آن 
ــد و نامبرده آن را بموجب سند رسمى از مالك اجاره نموده است) ــتان قدس رضوى مى باش متعلق به آس

واقع در كمربندى خيابان مدرس پشت مصلى داخل كوچه اعلم
تاريخ تحديد:1398/05/23

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورين شماره هاى فوق به وسيله اين آگهى اخطار 
ــانند و چنانچه هر يك از صاحبان  ــاعت مقرر در اين آگهى در محل حضور بهم رس ميگردد كه درروز و س
ــند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى  امالك و يا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباش
ــد  و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق  ــده از طرف مجاورين تحديد خواهد ش با حدود اظهار ش
ارتفاقى و نيز صاحبان امالكى كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين 
ــليم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف  ــت از تاريخ تس تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين ميبايس
يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم را از مرجع مذكور  اخذ 

و به اين اداره تسليم نمايند. 
تاريخ انتشار:1398/04/26  آ-9805008

ناصر حسن زاده
رييس اداره ثبت اسناد و امالك درگز 
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فرهنگ و هنر

خبر

پاسخ تهيه كننده «گاندو» به رئيس دفتر رئيس جمهور
مظلومانه پاى اقتدار نظام مى ايستيم

تهيه كننده  امينى،  مجتبى  مهر: 
ســريال «گانــدو» در واكنش به 
ســخنان محمود واعظى، رئيس 
دفتــر رئيس جمهــور جوابيه اى 
را منتشــر كــرد. رئيــس دفتر 
در  پيش  چنــدى  رئيس جمهور 

حاشيه نشست هيئت دولت و در جمع خبرنگاران، سريال «گاندو» را محصول 
«تخيل» توصيف كرده بود كه «دروغ و تهمت» مطرح كرده و دولت اين حق 
را دارد كه نسبت به آن «شكايت و روشنگرى» كند. پاسخ تهيه كننده سريال 
«گاندو» به اين اظهارات را كه در قالب نامه اى سرگشاده خطاب به رئيس دفتر 

رئيس جمهور براى انتشار قرار گرفته است، در زير مى خوانيد:
به نام حضرت رحمان

جناب آقاى واعظى
با سالم و احترام

خدا را شــكر كه توانستيم اثرى را بسازيم و به نمايش بگذاريم كه دوست و 
دشمن انقالب اسالمى را پاى تلويزيون جمهورى اسالمى نشاند و تحسين 

نمايندگان مردم را برانگيخت.
جناب آقاى واعظى، سريال «گاندو» توهم و تخيل نيست. سريال «گاندو» 
صداى در گلو مانده مردم ايران است. چه شد كه دشمنان مردم و شبكه هاى 
معاند از جمله بى بى سى و سى ان ان به محتواى سريال «گاندو» حمله كردند 
و شما هم حمله كرديد؟ چه شد كه حتى اين جماعت هم در كنار موافقان 
انقالب اسالمى به پاى ديدن سريال «گاندو» نشستند و آن را تا آخر دنبال 
كردند؟ پاسخ يك گزينه بيشتر نيست؛ «گاندو» حقيقت و اقتدار جمهورى 
اسالمى را به رخ جهان كشاند و كيست كه نداند نمايش حقيقت تلخ است و 
برخى را به شكايت وامى دارد. سريال «گاندو» پرمخاطب ترين سريال در حال 
پخش سيما شناخته شد و اين يعنى اينكه همه مردم با هر تفكر سياسى و 
ســليقه «گاندو» را پسنديده اند، اما شما با حمالت زنجيره اى رسانه هايتان، 
اين شــيرينى كه محور اصلى آن غرور ملى، اقتدار ايران، وفادارى جوانان ما 
بــه آرمان هاى وطن بود را به توهم و خيالبافى متهم كرديد. در صورتى كه 
نويســنده سريال بارها و بارها در نشست خبرى و غير از آن، اين موضوع را 
شيطنت رسانه اى عنوان و آن را تكذيب كرد. سريال «گاندو» و تمام اطالعات 
ارائه شده در آن توسط مراجع ذى صالح كشور تأييد شده و داستان «گاندو» 
مطابق با مستندات واقعى است. 70 بازيگر و ده ها نفر پشت صحنه با آرزوى 
ايجــاد حس غرور ملى براى مردم ايران تالش كردند و اين پروژه را به پيش 
بردند اما شــما و همكارانتان با اين نگاه از باال به پايين كام همه هنرمندان 
اين اثر را تلخ كرديد، ولى ما با حمايت هاى مردم هوشــمند و عزيزمان در 
مسيرمان استوارتر شديم. سريال «گاندو» مثل مظلوميت «محمد» و يارانش 
در فيلم گمنام و غريب است. سريال «گاندو» بى ترديد مظلوم است همچون 
«محمد» ها كه 40 سال است با غربت و مظلوميت پاى اقتدار نظام ايستاده اند .

مرضيه برومند: 
 «مبارك» خيمه شب بازى نياز به تحول داشت

فارس: مرضيه برومند، كارگردان 
نمايش هاى عروســكى تلويزيون 
و تئاتر پس از تماشــاى نمايش 
مضحكه بادسوار نوشته و اثرى از 
هما جديكار در تماشاخانه سنگلج 
عنــوان كرد: مدت هاســت كه به 

دوســتان، عزيزان و بچه هاى نمايش هاى عروسكى مى گويم كه حتماً بايد 
در نمايش خيمه شــب بازى شخصيت «مبارك» متحول شود، امشب من 
اين تحول را در اين نمايش مشــاهده كردم. وى در ادامه افزود: خوشبختانه 
موضوع كار اين نمايش خيلى گرم و شيرين بود، انتقادات بامزه و تأثيرگذارى 
داشت. اميدوارم اين حركت ها در عرصه نمايش هاى عروسكى ادامه پيدا كند 
و هما جديكار باز هم دست به اجراى چنين كارهايى ببرد. نمايش مضحكه 
بادســوار نوشته و كارگردانى هما جديكار هر شب ساعت 19 در تماشاخانه 
ســنگلج به صحنه مى رود. بازى دهندگان عروسك اين نمايش (به ترتيب 
حروف الفبا) اميرحسين انصافى، اميرمحمد انصافى، مريم ايرانمنش و حامى 

عليزاده  هستند.

«بهروز شعيبى» پيش توليد سريال خود را
 در لبنان آغاز كرد

فارس:  بهروز شعيبى، كا رگردان 
سريال «پرده نشــين» و محمد 
خزاعى تهيه كننده فيلم سينمايى 
«به وقت شــام» با يكديگر براى 
ساخت ســريالى ايرانى ـ لبنانى 
همكارى مى كنند. در حال حاضر 

اين دو در لبنان حضور دارند و پيش توليد ســريال خود را آغاز كرده اند. اين 
سريال 30 قسمتى، داســتانى اجتماعى دارد كه در زمان حال رخ مى دهد 
و توســط مصطفى رستگارى نوشته شده است. قرار است اين سريال ايرانى 
لبنانى، در شهرهاى مشهد و تهران و همچنين بيروت مقابل دوربين برود. در 
اين سريال، بازيگران ايرانى و لبنانى در كنار يكديگر حضور دارند. پيش بينى ها 
حاكى است مهرماه امسال تصويربردارى اين سريال آغاز مى شود و تا پايان 
ســال جارى به پايان مى رسد. سريال ياد شده به سفارش سيمافيلم مقابل 

دوربين مى رود و از شبكه سه سيما پخش خواهد شد.

خاطره بازى در برنامه «40+» 
با اجراى گيتى خامنه و الهه رضايى

 «40+» برنامه اى است 
كــه با هــدف مــرور 
خاطرات و يادآورى آداب و ســنن 
خوب گذشــته و با اجراى گيتى 
خامنه و الهه رضايى با بخش هاى 
متنوعى روى آنتن شــبكه هفت 

مى رود. به نقل از  روابط عمومى ســيما، مهربانى، تهيه كننده برنامه «40+» 
درباره هدف اين برنامه گفت: اين برنامه  با هدف يادآورى زندگى و خاطرات 
گذشته افراد باالى 40 سال توليد مى شود و در واقع نوعى خاطره بازى است. 
وى افزود: بازگشت به زندگى ساده گذشته با يادآورى قناعت و دوستى ها بين 
افراد از اهداف اصلى اين برنامه است. وى درباره انتخاب اين دو مجرى توضيح 
داد: همان طور كه گفتم مخاطب ما نسل 40 سال به باالست و اين گروه سنى 
طبيعتاً با خانم خامنه و رضايى آشنايى دارند. وى خاطر نشان كرد: پيش بينى 
مى كنيم اين برنامه اواخر تير ماه، پنجشنبه ها ساعت 22 يا 23 از شبكه هفت 

سيما پخش شود.

 فرهنــگ و هنــر/ زهــره كهنــدل  
خصوصى ســازى تئاتر به 12-10 سال پيش 
برمى گردد و اجرايى شــدن اين ايده با افتتاح 
تماشاخانه ايرانشهر عمًال اتفاق افتاد، به موازات 
شــكل گيرى مديريــت خصوصــى در تئاتر و 
سالن هاى نمايش، رويكرد درآمدزايى در تئاتر 
نيز به يك رويكرد غالب تبديل شــد. برخى از 
سالن داران و صاحبان سرمايه تصميم گرفتند 
با اســتفاده از چهره هاى ســينمايى و به تبع 
آن دســتمزد هاى كالن با فــروش بليت هاى 
گران قيمــت، مســير تئاتر ايران را از شــكل 
هنرى و ارزشــى آن خارج كنند. اين شــرايط 
سبب شــد گروه هاى جوان و مستقل تئاتر كه 
نمايش هايشــان به خاطر نداشتن فرصت هاى 
تبليغاتى و بازيگران چهره ســينمايى، فروش 

چندانى نداشت، به محاق بروند. 
پرسش اينجاست كه آيا صرف داشتن سرمايه 
بــراى اجــراى تئاتر كافى اســت؟ ايــن نگاه 
ســرمايه دارى آفتى براى تئاتر نخواهد شــد؟ 
نگاه درآمدزايى و پول سازى به اين هنر سبب 
نمى شود كه تئاتر از مسير هنرى و ارزشى خود 
خارج شــود و گروه هاى تجربى و دانشجويى 

فرصتى براى عرض اندام نداشته باشند؟ 
شــهرام كرمى، مدير كل هنرهاى نمايشى در 
اين باره بــه خبرنگار ما مى گويد: مشــاركت 
بخش خصوصى و تأســيس سالن هاى نمايش 
خصوصى، جزو سياســت هاى اصلــى وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى  اســت. دولت اين 
بضاعت را ندارد كه همــه فعاليت هاى هنرى 
را در اختيار خودش داشــته باشــد، چون نه 
اعتبــارش را دارد، نــه توانايــى اش، نه حتى 
نيروى انســانى و نه امكانات الزم را؛ در نتيجه 
در راســتاى اصل 44 قانون اساسى و كاهش 
تصدى گــرى، سال هاســت كه از مشــاركت 
بخــش خصوصى اســتفاده مى كنــد. حضور 
بخش خصوصــى به رونق فضــاى فرهنگ و 
هنر كمك زيادى مى كند. بخش خصوصى در 
تمام عرصه ها توانسته است كمك كند چه در 

آموزشى، چه در فرهنگى، چه هنرى.
وى با بيان اينكه تأســيس سالن هاى نمايش 
خصوصى حدود 10 ســال اســت كــه رونق 
گرفته، خاطرنشــان مى كند: در سراسر كشور 
باالى 100 ســالن خصوصــى داريم كه دولت 
هيچ كمكى براى ســاخت و ساز و اداره كردن 

آن ها نكرده است. 
او مى افزايــد: اتفاقاً از جمعيــت 3,5 ميليون 
نفرى تماشــاچيان تئاتر در هر ســال، حدود 
40 درصــد را مراكز خصوصى جذب مى كنند. 
طبيعى اســت كه بخشى از فعاليت اين مراكز 
خصوصى، جنبــه اقتصادى پيــدا كند. تئاتر 
خصوصى در تمام دنيا وجود دارد و دولت هم 
نقش حامى  را دارد. معتقدم كه تئاتر خصوصى 
بايد رونق بگيرد امــا نبايد از نقش حمايتى و 

نظارتى دولت كوتاه بياييم. 

 تئاتر تجارى در كنار تئاتر هنرى
به گفته شــهرام كرمى، وقتى تئاتر خصوصى 
كار را بــه دســت مى گيرد جنبــه تجارى آن 
پررنگ مى شــود، چون جذب مخاطب برايش 

اهميت پيــدا مى كند، به همين دليل از جنبه 
فرهنگى و انديشه محورى تئاتر غفلت مى شود. 
البته در كنار جنبه هــاى خردورزانه و متعالى 
تئاتر، وجود تئاتر تجارى هم الزم است و نبايد 
از آن هم غفلت شــود، ولى بايد توازنى در اين 
بين وجود داشته باشــد نه اينكه كفه تجارى 

سنگين تر شود.
او ادامه مى دهد: دولت بايد نقش خود را ايفا و 
از تئاتر فاخر حمايت كند، تئاتر خصوصى هم 
با نظارت و حمايت دولت مى تواند رونق بگيرد، 
به اين شــرط كه از خط قرمزها عبور نكند و 

سطح سليقه بصرى مخاطب را تنزل ندهد.

 نگاه تجارى 
سطح تئاتر را تنزل مى دهد

هنرهــاى  مديــركل 
دربــاره  نمايشــى 
تئاتــر  آســيب هاى 
نــگاه  بــا  خصوصــى 
مى گويــد:  تجــارى 
تئاتر  ســرمايه گذاران 

تجارى براى فروش بيشــتر، سراغ سلبريتى ها 
و موضوعــات دم دســتى مى روند يــا گاهى 
نمايش هاى كمدى را با شوخى هاى غيراخالقى 
اجرا مى كنند، گاهى هم ســطح تئاتر را تنزل 
مى دهند و آن را عاميانه مى كنند، در حالى كه 
تئاتر يك هنر فاخر است. اين ها از آسيب هاى 
تئاتر خصوصى است ولى معتقدم كه اگر تئاتر 
دولتى را در كنار تئاتر خصوصى داشته باشيم 
و از نقش نظارتــى خودمان هم غلفت نكنيم، 

اين شرايط به تعادل مى رسد.
وى با بيان اينكــه در حال حاضر آيين  نامه اى 
براى تئاتــر خصوصى نداريم، توضيح مى دهد: 
شروع به تدوين اين آيين نامه كرديم و بناست 
يكى از اصول آيين نامه اين باشد كه تئاترهاى 
خصوصى حتماً شــوراى راهبردى و شــوراى 
مشــورتى هنرى داشته باشــند تا از ماهيت 
هنرى خودشــان دور نشوند. اين آيين نامه در 
دايره حقوقى در حال بررســى اســت، چون 
در مباحث حقوقى، مراكز خصوصى، مســتقل 
هســتند و نمى شــود ماهيت خصوصى آن ها 
را نفى كرد. اميدوارم ايــن آيين نامه از لحاظ 
حقوقــى بزودى تصويب شــود چون ابالغ آن 

مؤثر خواهد بود. 
او دربــاره اينكــه تدوين نهايــى آيين نامه به 
امسال مى رســد، خاطرنشــان مى كند: سال 
گذشته گفتم كه اين آيين نامه در 6 ماه تدوين 
و ابالغ مى شود، ولى اكنون يك سال مى گذرد 
و هنوز تدوين نشــده است، اميدواريم بزودى 

اين اتفاق بيفتد. 

 با نگاه كاسبكارانه
 نمى شود كار فرهنگى كرد

مدير  الوند،  محمدرضا 
تئاتر اســتان هاى اداره 
كل هنرهاى نمايشــى 
در پاســخ بــه اينكــه 
در  خصوصــى  تئاتــر 
سمتى  به  شهرستان ها 

مى رود كه بيشــتر به فكر ســوددهى است و 
چه بايد كــرد كه در راســتاى جريان هنرى 
خــودش پيش برود، به خبرنــگار ما مى گويد: 
اساس تأسيس بنگاه ها و مؤسسات خصوصى، 
نگاه تجارى و اقتصادى براى سوددهى بيشتر 
اســت، اما كسانى كه با ديد تجارى وارد مقوله 
تأسيس مؤسسات فرهنگى مى شوند، آجر اين 
بنا را از ابتدا كــج مى گذارند. اين ماجرا پيش 
از اينكه در شهرستان ها اتفاق بيفتد در تهران 

نمونه هاى زيادى دارد.
او با تأكيد بر اينكه با نگاه كاسبكارانه نمى شود 
كار فرهنگى كرد چون چنين نگاهى همه چيز 
را قربانــى مى كند، مى افزايــد: در اين ديدگاه 
هدف وســيله را توجيه مى كنــد چون هدف، 
پول سازى است و تئاتر را واسطه و ملعبه قرار 

مى دهند كه مسير غلطى است. 
بايد ببينيم كســانى كه در تئاتر خصوصى جلو 
مى آيند و پيشقدم مى شوند، چه كسانى هستند 
و چــه ديدگاهى دارند، اگر آدم هاى كاســب و 

سودجو باشند كه تكليف مشخص است.

الونــد ادامه مى دهد: هنرمنــدان تئاتر از ابتدا 
نبايد اطراف اين آدم ها بروند و به چنين كارى 
تن بدهند. سرمايه گذار اين حوزه بايد با هويت 
و ماهيت هنر تئاتر آشــنا باشند تا به مؤسسه 
و سالن هاى نمايش خودشــان هويت تئاترى 
ببخشــند، ضمن اينكه قانون موظف كرده كه 
در هيئت مديره اين مؤسســات فرهنگى بايد 
افــراد تحصيلكرده يا صاحب ســابقه در تئاتر 

حضور داشته باشند.
او مى گويــد: وقتى هنرمنــدان تئاتر مى دانند 
كه فالنى تاجر اســت نه هنرمند، چرا با او كار 
مى كنند؟ همين ســبب مى شود جريان تئاتر 
به سمت و سوى مسموم برود. تئاترى ها نبايد 

اجازه اين كار را بدهند.

 نيازمند جريان خالق در تئاتر هستيم
به گفته محمدرضا الوند، گاهى بچه هاى تئاتر 
با ســرمايه اندك 100 هزار تومانى،  پنج نفر 
با هم شريك مى شــوند و با 500 هزار تومان، 
مؤسســه اى هنرى را ثبت مى كنند كه از دل 
اين مؤسسه، جريان خالق تئاتر شكل مى گيرد.
او با اشــاره به نمونه هاى موفق و جريان ســاز 
فرهنگى در ايــن حوزه توضيح مى دهد: نمونه 
آشــكار اين ماجرا در پيــش از انقالب، كانون 
پرورش فكــرى كودكان و نوجوانــان بود، در 
حالى كــه اكنــون كانون مرده اســت! كانون، 
هنرمندان بزرگى را در عرصه ادبيات و نمايش 
پــرورش داد، چون خالق بــود و به تجارت و 
كاســبى فكر نمى كرد، چون به تفكر و انديشه 
بها مى داد و خيلى مراقــب اين ماجرا بود. به 
همين دليل پيش از انقالب، ساواك از اين نهاد 

فرهنگى مى ترسيد.
الوند با بيان اينكه قوانين و آيين نامه ها مى تواند 
جنبه بازدارندگى داشته باشد، تأكيد مى كند: 
هنرمنــد نبايد به خواســته ســرمايه گذار تن 
بدهد، ولى متأسفانه شرايط دارد به اين سمت 
مى رود، هنرمند مى گويد كــه نياز مالى دارد 
و اين يعنى هدف، وســيله را توجيه مى كند! 
وقتى مسيرى را از آغاز غلط برويد تا آخر غلط 
است. جريان تفكر خالق از گروه هاى مستقل 

و هنرى تئاتر شكل مى گيرد.
اين مســئول با تأكيد بر اينكه اتفاق خوب در 
اين هنر به دســت تئاترى ها رقــم مى خورد، 
خاطرنشــان مى كند: چنــدى پيش عده اى از 
مى گفتند  اصفهان  تئاتر  تحصيلكرده  بچه هاى 
كه ما داشــتيم كار مى كرديــم، جريان تئاتر 
خصوصى داشــت ما را مضمحل مى كرد، بلند 

شديم و از آن ها دورى كرديم. 
در جشــنواره اســتانى تهران به ما جا دادند و 
تئاترمــان را اجــرا كرديم، مديــران فرهنگى 
اصفهان، كارمــان را ديدند و گفتند كه بياييد 
در شــهر خودتــان اجــرا كنيــد، گفتيم كه 
نمى گذاشــتند شــما را ببينيم، ما از بچه هاى 
تئاتر همين شــهر هســتيم ولى جريان غلط 
تئاتر خصوصى دارد ما را خراب مى كند. ما اين 
جريان را نمى خواهيم، ما جريان سالم، متفكر 

و انديشمند هنر تئاتر را مى خواهيم.

برش

و  بنگاه ها  تأسيس  اساس 
مؤسسات خصوصى، نگاه تجارى 
و اقتصادى براى سوددهى بيشتر 
است، اما كسانى كه با ديد تجارى 
مؤسسات  تأسيس  مقوله  وارد 
فرهنگى مى شوند، آجر اين بنا را 

از ابتدا كج مى گذارند

3 اثر تازه نويسنده «فرنگيس» رونمايى شد 

روايتى از جنس واقعيت
خديجه زمانيان: روز گذشته از سه اثر تازه نويسنده «فرنگيس» 

رونمايى شد. 
بتازگى «گم بى»، «من عروس ك گلهانم» و«قلب كوچك سپهر» 
سه اثر تازه مهناز فتاحى نويسنده كتاب تحسين شده «فرنگيس» 
توسط سوره مهر منتشر شده اند كه هر سه اين اثرها روز گذشته 

رونمايى شدند.
 مهناز فتاحى، نويســنده و مديركل 
كانــون پــرورش فكرى كــودكان و 
نوجوانان اســتان كرمانشــاه در زمره 
معدود نويسندگان و خاطره نگاران زن 
كرمانشاه است. نويسنده اى كه خودش 
از كودكى در جنگ باليده و شوقش به 

خواندن و نوشتن در دل صحنه هاى دلخراش جنگ شكل گرفته 
است. معروف ترين اثر فتاحى كتابى است با عنوان «فرنگيس»؛ 
كتابى كه خاطرات فرنگيس حيدرپور قهرمان مقاومت شــهر 
كرمانشاه را روايت مى كند. كتابى كه سه سال براى نوشتنش رنج 
سفر در كوهستان و رسيدن به روستاى محل زندگى اين شيرزن 
كرمانشاهى را تحمل كرد تا نام او را اين بار در قالب مكتوب و در 
يك كتاب جاودانه كند.«طعم تلخ خرما»، «ارديبهشتى ديگر»، 
«اليكم كن»، «عروس هاى جنگ»، «باغ مادربزرگ»، «فرنگيس» 
و «پناهگاه بى پناهان» عناوين آثارى هستند كه پيش از اين از 
مهناز فتاحى منتشر شده است. «گم بى» در زبان كرمانشاهى 
به معنى گم شده است و عنوان كتاب تازه نويسنده هم از همين 
مسئله گرفته شده است. «گم بى» داستان دختربچه اى است كه 
در زمان بمباران پناهگاه پارك شيرين كرمانشاه، خانواده خود را 

گم مى كند. اين دختربچه چند سال به تنهايى زندگى مى كند تا 
اينكه خانواده اش دوباره او را مى يابند. وى مى گويد هنوز هم اين 

خانم را با نام «گم بى» صدا مى زنند.
«گمبى» اگرچه داستان اســت، اما برگرفته از خاطرات يكى از 
همشــهريان نويسنده در كرمانشاه است. «داستان اين كتاب بر 
اساس روايت ها و ماجراهايى است كه در اطراف من اتفاق افتاده 
است. در شهر ما دخترى است كه در زمان بمباران كرمانشاه با 
خانواده اش به پناهگاه مى رود، او به داليلى در پناهگاه جا مى ماند 
و از خانواده اش جدا مى شود. اين دخترك كه راوى داستان هم 
هست اكنون 40 ساله شده و من داستانم را بر اساس روايت اين 
دختر نوشــته ام». فتاحى در اين اثر با بيانى كودكانه داستانى با 

موضوع دفاع مقدس را براى گروه سنى كودك تعريف مى كند.
«من عروسك گلهانم» اثر ديگر مهناز فتاحى است كه روز گذشته 
رونمايى شــد . به گفته نويسنده «اليكم كن» اين كتاب روايت 
دختر يكى از شهداى كشتى آزادى است كه در حال كمك رسانى 
به مردم غزه است. اين داستان برگرفته از خاطرات گلهان است. 
او در مصاحبه اش از عروسكى مى گويد كه پدرش برايش درست 
كرده بود. كشــتى براى كمك به مردم غزه مى رفته كه با حمله 
رژيم صهيونيستى روبه رو مى شود و افراد زيادى كه به قصد كمك 
به غزه رفته بودند كشته مى شوند. داستان «من عروسك گلهانم»  
با برداشــتى از آن ماجرا و براى گروه سنى كودك نوشته شده 
اســت.  گلهان نام دختر جودت كليچالر، شهيد كشتى آزادى 
اســت. كتاب «قلب كوچك سپهر» هم سومين اثرى است كه 
ديروز رونمايى شد. فتاحى در اين اثر به ماجرا هاى واقعى بيمارى 
فرزندش «سپهر» پرداخته است. كتاب روايت گر مسائل مستند 

و واقعى از خاطرات نويســنده است. «قلب كوچك سپهر» براى 
تقويت اميد به زندگى و ايســتادگى در برابر مشــكالت، براى 
نوجوانان بسيار مناسب است.  نويسنده مى گويد: «پسر دوم من 
با بيمارى مادرزادى قلب به دنيا آمد. كتاب را از نگاه مادرى نوشتم 
كه با اينكه پزشكان او را نااميد مى كنند اما با توكل بر خدا نااميد 

نمى شود و درمان را ادامه مى دهد تا آنكه پس از انجام چهار عمل 
جراحى قلب، سالمتى پسر بدست مى آيد».

مديركل كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان استان كرمانشاه 
مى گويد: هر ســه كتاب سال ها پيش نوشته شده اند اما فرايند 

چاپ به طول انجاميد و روز گذشته رونمايى شدند.

فارس: داود فتحعلى بيگى، دبير نوزدهمين جشــنواره آيينى سنتى 
گفت: از سال 67 كه جشنواره نمايش هاى آيينى سنتى فعاليت خود را 
آغاز كرد، به مرور آيين هاى ناشناخته و آثار نمايشى مورد غفلت واقع 

شده زيادى، شناخته و احيا شدند.
داود فتحعلــى بيگى كه از دهه 60 تاكنون در عرصه جشــنواره 
نمايشــى آيينى ســنتى فعال بوده، درباره تأثيرگذارى جشنواره 
آيينى سنتى در روند فعاليت هنرمندان در عرصه هنرهاى آيينى 
سنتى گفت: ما در دوره نخست شبيه خوانى نداشتيم. از دوره دوم 
بتدريج شــبيه خوانى هم با حضور زنده ياد آقاى فياض فعال شــد 
كه خود و گروهش در جشــنواره حضور پيدا كردند، يا در بخش 
تعزيــه نيز از ابتدا عده اى بودند كه مخالفت مى كردند، درحالى كه 
به مرور زمان متوجه شدند كه اين جشنواره يك حركت فرهنگى 
است و تعزيه هم بخشى از نمايش هاى آيينى سنتى است. همين 
هم سبب شــد ما در عرصه تعزيه به متون و قصه هايى دسترسى 

پيدا كنيم كه ناشناخته بوده و اغلب تعزيه خوان ها نديده و نشنيده 
بودند، اين خود فرصتى شد كه زمينه اى براى پيدا شدن بسيارى 
از گمشــده هايمان فراهم شود. از ديگر مواردى كه مى توانم اشاره 
كنم هنر نقالى اســت. اوايل ما نقال هايى حرفه اى چون مرشــد 
ترابى يا مرشــد سعيدى را داشتيم و بتدريج جوانان هم به دنبال 
يادگيرى نقالى جلو آمدند و پا به ميدان گذاشــتند. اكنون ما در 
بخش جوانــان بيش از 60-50 تقاضا در عرصــه نقالى كودك و 
نوجــوان و جوانان داشــتيم، همه اين ها نشــان مى دهد كه اين 
جشنواره توانسته تأثير خود را بر توجه اقشار مختلف مردم به اين 
گونه از هنرهاى نمايشى بگذارد. وى در ادامه با اشاره به مشكالت 
نمايش هاى آيينى بيان كرد: يكى از مشكالت ما اكنون اين است 
كه مكانى ويژه برگزارى نمايش هاى آيينى ســنتى نه در تهران و 
نه در شهرســتان نداريم. با توجه به اينكه ما اين همه مكان هاى 
تاريخى داريم اما سال هاست به دنبال آن هستيم كه از شهردارى 

يا ميراث فرهنگى در يكى از اين مكان ها مســتقر و به طور دائم و 
مستقر فعاليت كند.

فتحعلى بيگى در خصوص بى مهرى دانشــگاه ها به آيين هاى سنتى 
گفت: متأســفانه بيشتر دانشگاه ها نسبت به آيين هاى سنتى بى مهر 
هستند و اين موجب تعجب من است. البته دانشگاه ها پيش از انقالب 
دو واحد درس نمايش ايرانى داشــتند كه پس از انقالب به هشــت 
واحد افزايش يافت كه به شــيوه هاى نمايش در ايران و كارگاهى و... 
مى پرداخت. متأسفانه در سال هاى اخير در دانشگاه تهران واحدهاى 
درسى اصالح و اين واحدها دوباره به همان دو واحد كاهش يافته است. 
اكنون بيش از يك قرن است از نمايش در ايران مى گذرد، چطور شده 
كه فقط همين نمايش معاصر ايرانى در يك درس دو واحدى گنجانده 
مى شود؟ برخى نظرشان اين است كه اين واحدهاى درسى اگر باشد، 
آكادميك نيست! اين حرف درستى نيست؛ چطور ديگر كشورهاى دنيا 

براى همين واحدهاى درسى شان تئورى ايجاد كرده اند؟

دبير نوزدهمين جشنواره آيينى 
سنتى عنوان كرد 

بى مهرى دانشگاه ها به 
آيين ها و سنن نمايشى ايرانى

چهره خبر

ادبيات

هنرهاى نمايشى در نبود آيين نامه اى براى بخش غيردولتى به ناكجا آباد مى رود

تئاتر خصوصى يا بنگاه پول سازى از سلبريتى ها
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